
 1 FEBRUARI 2022 P.21.1412.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.21.1412.N 

M Y, 

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Laurens Evens, advocaat bij de balie Limburg, 

tegen 

Herman DRIESSEN, als curator van het faillissement van METELIK bv, 

burgerlijke partij, 

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-

pen, correctionele kamer, van 20 oktober 2021. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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Raadsheer Filip Van Volsem heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel 

1. Het middel voert schending aan van de artikelen 489bis, 2° en 4°, 489ter, 

1°, en 490bis Strafwetboek: met de redenen die het arrest heeft overgenomen van 

het beroepen vonnis vermeldt het niet de objectieve gegevens die de beslissing 

verantwoorden om 1 augustus 2016 aan te nemen als datum van staking van beta-

ling en het wankelen van het krediet van Metelik bv; deze redenen staan niet toe 

die toestand op die datum te bepalen; die beslissing en de schuldigverklaring aan 

de feiten van de telastleggingen A, B, D en E is dan ook niet naar recht verant-

woord. 

2. Het staat aan de strafrechter ingeval van een vervolging wegens de door de 

artikelen 489bis, 2° en 4°, en 489ter, 1°, Strafwetboek bedoelde insolventiemis-

drijven, de datum te bepalen van het werkelijk faillissement indien daarover be-

twisting wordt gevoerd. De strafrechter is daarbij niet gebonden door de door het 

ondernemingsgerecht aangenomen datum. 

3. Een schuldenaar bevindt zich in staat van faillissement indien hij op duur-

zame wijze heeft opgehouden te betalen en indien zijn krediet is geschokt. 

4. De schuldenaar heeft op duurzame wijze opgehouden te betalen indien hij 

zich in de blijvende onmogelijkheid bevindt om zijn vaststaande en opeisbare 

schulden te voldoen. Niet is vereist dat het ophouden van het betalen totaal is, of 

met andere woorden dat de schuldenaar elke betaling heeft gestaakt. 

5. Het krediet van de schuldenaar is geschokt indien de schuldenaar het ver-

trouwen van zijn schuldeisers heeft verloren. 

6. De voorwaarde van het geschokt zijn van het krediet is nauw verbonden met 

de voorwaarde van het opgehouden hebben van betalen in die zin dat de rechter 
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kan oordelen dat het op duurzame wijze hebben opgehouden te betalen van die 

aard is dat het krediet van de schuldenaar is geschokt. 

7. De strafrechter oordeelt onaantastbaar of aan de voorwaarden van het op 

duurzame wijze opgehouden hebben van betalen en het geschokt zijn van het kre-

diet is voldaan. Het Hof gaat wel na de of rechter uit zijn vaststellingen geen ge-

volgen afleidt die op grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord. 

8. Het arrest (p. 11) bepaalt door overname van de hierna vermelde redenen 

van het beroepen vonnis (p. 10-11) de datum van het werkelijk faillissement van 

Metelik bv op 1 augustus 2016: 

- er werd op 31 januari 2017 een veroordelend vonnis uitgesproken door het 

vredegerecht nu er gedurende zes maanden systematisch geen huur meer was 

betaald aan de verhuurder; 

- naast deze huurschulden was er bij de fod Financiën een schuld bestaande uit 

de vennootschapsbelasting sinds 2014 die voor de jaren 2014-2016 opliep tot 

103.472,75 euro; 

- vanaf maart 2017 werden er systematisch beslagberichten neergelegd; 

- deze vaststaande en opeisbare schulden werden niet vergoed aan deze schuld-

eisers; 

- er waren op 1 augustus 2016 al zeer veel schulden, ook bij de geduldige 

schuldeisers en het krediet was op; 

- na 1 augustus 2016 stapelden de schulden en de beslagen zich verder op; 

- de vennootschap werd gedumpt op het adres op de Zuivelmarkt en de 

bloeiende handelszaak in de Ridder Portmansstraat die financieel moest 

bijspringen voor de zaak op de Zuivelmarkt werd voortgezet door een andere 

vennootschap; 

- de boekhouding van de vennootschap werd niet meer bijgehouden na 30 juni 

2016; 

- er was geen geld meer om de schulden af te betalen zoals ook blijkt uit de ana-

lyse van de sms-berichten. 
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Op grond van die redenen kan het arrest wettig de datum van het ophouden van 

betalen en het wankelen van het krediet bij Metelik bv bepalen op 1 augustus 

2016. Aldus is die beslissing en de schuldigverklaring van de eiser aan de feiten 

van de telastleggingen A, B, D en E regelmatig met redenen omkleed en naar 

recht verantwoord. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 104,01 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Peter Hoet, Antoine Lievens, Sidney Berneman en Steven Van 

Overbeke, en in openbare rechtszitting van 1 februari 2022 uitgesproken door 

waarnemend voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal 

Alain Winants, met bijstand van griffier Frank Adriaensen. 

 

F. Adriaensen 

 

S. Van Overbeke S. Berneman 

 

 

A. Lievens P. Hoet F. Van Volsem 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0016.N 

A. F.-C.,  

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Werner Derijcke, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 65/11, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. Elke AERTS, advocaat, met kantoor te 2600 Antwerpen, Fruithoflaan 124, 

bus 14, in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van SEITCO 

bv, met zetel te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 235, ingeschreven bij de 

KBO onder het nummer 0474.532.215, 

eerste verweerster, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Lefebvre, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 480/9, waar de verweerster woonplaats kiest, 

2. Gino SWITSERS, met kantoor te 2800 Mechelen, Begijnenweide 12, bus 

403, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van SEITCO bv, 
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met zetel te 2830 Willebroek, Breendonkstraat 235, ingeschreven bij de KBO 

onder het nummer 0474.532.215, 

tweede verweerder, 

3. T. S.,  

derde verweerder, 

minstens tot gemeenverklaring opgeroepen partij. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 1 juni 2017. 

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Michèle Deconynck heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Eerste onderdeel 

1. Overeenkomstig artikel 870 Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het 

bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. 

2. Overeenkomstig artikel 265, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen 

kunnen, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten over-

treffen, de zaakvoerders of gewezen zaakvoerders, alsmede alle andere personen 

die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegd-

heid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden ge-

steld voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap ten belope 
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van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove 

fout heeft bijgedragen tot het faillissement. 

Overeenkomstig artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen is het 

eerste lid niet van toepassing wanneer de gefailleerde vennootschap over de drie 

boekjaren voor het faillissement een gemiddelde omzet van minder dan 620.000 

euro, buiten de belasting over de toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt, en 

wanneer het totaal van de balans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger 

was dan 370.000 euro. 

3. Uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat de zaakvoerder dient 

te bewijzen dat de in artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen be-

doelde drempels niet zijn overschreden zodat artikel 265, eerste lid, Wetboek van 

Vennootschappen niet op hem kan worden toegepast. 

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de curator dient te bewijzen dat de gefailleerde 

vennootschap de drempels van artikel 265, tweede lid, Wetboek van Vennoot-

schappen overschrijdt, berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt bijgevolg 

naar recht. 

4. (…) 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.586,66 euro en op de som van 650 euro rol-

recht verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, 

en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en in 

openbare rechtszitting van 2 december 2021 uitgesproken door sectievoorzitter 

Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michèle         

Deconynck, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

B. Wylleman G. Jocqué E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

Voor  

F.-C. A.,  

Eiser in cassatie, 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Werner DERIJCKE, ondertekende 

advocaat bij het Hof van cassatie, wiens kantoor gevestigd is te 1050 Brussel, 

Louizalaan 65, bus 11, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

Tegen  

1. AERTS Elke, advocaat te 2500 Lier, Donk 54, in haar hoedanigheid van 

faillissement van BV SEITCO, ondernemingsnummer 0474.532.215, met 

zetel gevestigd te 2830 Willebroek, Breedonckstraat, in faillissement 

verklaard door de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen 

(voorheen rechtbank van koophandel Mechelen) op 7 november 2005, 

Eerste verweerster in cassatie, 

2. SWITSTERS GINO, advocaat te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20E, 

in zijn haar hoedanigheid van curator van het faillissement van BV 

SEITCO, ondernemingsnummer 0474.532.215, met zetel gevestigd te 2830 

Willebroek, Breedonckstraat, in faillissement verklaard door de 

ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen (voorheen 

rechtbank van koophandel Mechelen) op 7 november 2005, 

Tweede verweerder in cassatie 

3. S. T.,  

Derde verweerder in cassatie, op zijn minst partij opgeroepen in gemeen-

verklaring van het tussen te komen arrest, 

 

 

Aan Mevrouw de Eerste Voorzitter en de Heer Voorzitter, aan de Dames en Heren 

Raadsheren, die het Hof van cassatie samenstellen, 
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Hooggeachte Dames en Heren, 

Eiser heeft de eer het arrest aan uw toezicht te onderwerpen dat op 1 juni 2017 op 

tegenspraak tussen partijen is gewezen door de vijfde kamer van het hof van be-

roep te Antwerpen [A.R. nr. 2015/AR/745]. 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

Onderhavige zaak slaat vooral op de vordering tot aanzuivering van het passief 

die eerste en tweede verweerders, als curatoren van de BVBA SEITCO, op basis 

van artikel 265 van het wetboek van vennootschappen (thans artikel XX.225 van 

het wetboek van economisch recht) tegen eiser en derde verweerder in cassatie 

hebben gericht in hun hoedanigheid van zaakvoerder van die vennootschap. 

De feiten en de procedurevoorgaanden, zoals die blijken uit de stukken waarop 

uw Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samengevat: 

I. FEITEN DIE VOORAFGINGEN AAN HET INLEIDEN VAN ONDERHAVIGE 

PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTERS 

1. Op 22 maart 2001, werd de BVBA CONTACT SERVICE 36 opgericht door 

de heren G. L. en C. V.  

Het maatschappelijk kapitaal bedroeg 18.600 euro. 

De 186 aandelen werden volstort ten belope van 6.200,00 euro. 

De heer G. L. onderschreef 140 aandelen en de heer C. V. 46 aandelen. 

2. Op 20 november 2003 droegen de heren G. L. en C. V. de totaliteit van 

de aandelen in de BVBA CONTACT SERVICES 36 over aan de heren A. F.-C., eiser 

in cassatie, en T. S., derde verweerder in cassatie, op zijn minst partij 

opgeroepen in gemeenverklaring van het tussen te komen, ieder ten belope van 

de helft of 93 aandelen. 

3. Op de buitengewone algemene vergadering van 20 november 2003 werd 

de benaming van de vennootschap gewijzigd in de BVBA SEITCO. 

De zetel werd tevens verplaatst, de heer L. nam ontslag als zaakvoerder en de he-

ren F. en S. werden als zaakvoerder benoemd. 
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4. In de periode 2004-2005 is de BVBA SEITCO werkzaam als 

onderaannemer op diverse werven (o.m. de werf …). Op deze werf was een 

illegale werkkracht tewerkgesteld die op 6 mei 2005 het slachtoffer werd van een 

zwaar arbeidsongeval. Hiervoor werd de heer F. in voorlopige hechtenis 

genomen in de periode 18 mei/18 juli 2005 en nadien veroordeeld door de 

correctionele rechtbank van Dendermonde op 11 oktober 2005 wegens schuldig 

verzuim. 

5. Volgens eiser in cassatie had derde verweerder vrij spel tijden zijn 

voorlopige hechtenis.  Eiser stelt dat hij geen zicht meer had op wat er met de 

werven gebeurde noch op de werking van de vennootschap. Er zouden tijdens 

die periode wanpraktijken gebeurd zijn door derde verweerder. Eiser legde klacht 

neer op 23 mei 2010 tegen deerde verweerder en de architect van de werf … 

wegens oplichting, valsheid in geschriften en misbruik van 

vennootschapsgoederen. Dit resulteerde evenwel in een beschikking tot 

buitenvervolgingstelling van 24 juni 2014 van de raadkamer te Mechelen. 

6. Op 30 juni 2005 richtte derde verweerder de BVBA SERRIEN op. 

Volgens eiser in cassatie startte derde verweerder een eigen concurrerende ven-

nootschap en hield hij zich niet meer bezig met de BVBA SEITCO. 

7. Na de vrijlating van eiser in cassatie vond een bijzondere algemene 

vergadering van de BVBA SEITCO plaats op 29 juli 2005. 

Er werd toen vastgesteld dat er geen ontwerp van jaarrekening 2004 kon voorge-

legd worden, waarna de vergadering uitgesteld werd naar 12 augustus 2005. 

Derde verweerder in cassatie nam tevens ontslag als zaakvoerder van de BVBA 

SEITCO. 

Er zou tevens beslist zijn om geen nieuwe werven meer aan te nemen en de verde-

re activiteit van de vennootschap te beperken tot het afwerken van de nog lopende 

werven. 

8. Volgens eiser in cassatie werden in augustus/oktober 2005 de lopende 

werven verder afgewerkt maar hield derde verweerder in cassatie informatie 

achter aan hem en aan de boekhouder. 

9. Op 6 september en 4 oktober 2005 werd de BVBA SEITCO opgeroepen 

door de kamer van handelsonderzoeken. 

Hieraan werd geen gevolg gegeven. 

Volgens eiser in cassatie had hij hiervan geen kennis. 

10. Op 27 oktober 2005 vond een volgende bijzondere algemene 

vergadering van de BVBA SEITCO plaats. 
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De dagvaarding In faillietverklaring d.d. 24 oktober 2005 uitgaande van het 

openbaar ministerie werd besproken. 

Er werd beslist om een aangifte van staking van betaling te doen. 

11. Op 3 november 2005 deed eiser in cassatie aangifte van staking van 

betaling. 

12. De BVBA Seitco werd failliet verklaard bij vonnis van 7 november 2005. 

13.   Volgens eerste en tweede verweerders in cassatie zou uit het vijfde PV 

van nazicht schuldvorderingen blijken dat het passief van de BVBA SEITCO kon 

begroot worden op 784.423,20 euro per 12 januari 2016. 

14. In het kader van het faillissement werd ook een BTW-controle gedaan. 

Op 24 december 2009 werd een tegoed ten belope van 64.453,08 euro gerecupe-

reerd. 

Eiser in cassatie verwijst naar het gevoerde boekenonderzoek en het gevoerde 

strafonderzoek als relevante stukken voor het bepalen van de oorzaken van het 

faillissement en de onderscheiden verantwoordelijkheden van de zaakvoerders. 

II. PROCEDUREVOORGAANDEN 

15. Bij exploot d.d. 27 december 2006, 5 en 8 januari 2007 lieten eerste en 

tweede verweerders in cassatie, eiser in cassatie, derde verweerder in cassatie, 

de heer G. L. en de heer C. V. dagvaarden.   

De vordering strekte er, samengevat, toe: 

- de eiser en derde verweerder in cassatie te veroordelen tot een betaling van 

een provisioneel bedrag van 674.990,58 euro wegens 

bestuurdersaansprakelijkheid, te vermeerderen met de vergoedende 

interesten vanaf faillissementsdatum tot datum dagvaarding en de 

gerechtelijke interesten nadien; 

de bestuurdersaansprakelijkheid was o.m. gestoeld op een Inbreuk op de 

art. 332-333 W.Venn. (alarmbelprocedure), een inbreuk op de artikelen 

262-263 W.Venn. (bestuurders aansprakelijkheid) en een inbreuk op art. 

265 W.Venn. (vordering tot aanzuivering van het passief wegens kennelijk 

grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement); 

- eiser en derde verweerder in cassatie te veroordelen tot betaling van de aan 

de gefailleerde ontdragen activa ten belope van 28.100,00 euro (twee 

werven voor een bedrag van 15.600,00 euro en aanwending van 

vennootschapsgelden voor het delgen van persoonlijke schulden voor een 

M&D Seminars 12



  VERZOEKSCHRIFT/5 

 

bedrag van 12.500,00 euro) meer de vergoedende en gerechtelijke 

interesten, evenals de kosten van het opstellen van de jaarrekening 

overeenkomstig art. 54, 4de lid, van de faillissementswet van 8 augustus 

1997 voor een bedrag van 450,00 euro, eveneens te vermeerderen met de 

vergoedende en gerechtelijke interesten; 

- de heren G. L. en C. V. te veroordelen in betaling van een bedrag ten 

belope van 12.400,00 euro ten titel van volstorting van het 

maatschappelijk kapitaal van de BVBA SEITCO (ieder voor hun aandeel, te 

weten de heer G. L. ten belope van 9.333,33 euro en de heer C. V. ten 

belope van 3.066,67 euro), te vermeerderen met de gerechtelijke 

interesten; 

- Ondergeschikt: bij ontstentenis van volstorting door de heren G. L. en C. 

V., eiser en derde verweerder in cassatie te veroordelen tot volstorting van 

het maatschappelijk kapitaal van de BVBA SEITCO ten belope van 

12.400,00 euro, ieder ten belope van de helft, d.i. 6.200,00 euro, te 

vermeerderen met de gerechtelijke interesten; 

- eiser in cassatie, derde verweerder in cassatie, de heer G. L. en de heer C. 

V., in solidum, de ene in gebreke aan de andere te veroordelen tot de 

kosten van het geding. 

16. In conclusies in eerste aanleg d.d. 31 juli 2007 breidden eerste en 

tweede verweerder in cassatie hun vordering tegen de heer G. L. uit waarbij de 

vordering inzake bestuurdersaansprakelijkheid tevens lastens deze partij werd 

gesteld en de solidaire veroordeling werd gevorderd van de heer G. L. samen 

met eiser en derde verweerder in cassatie tot betaling van een som van 

674.990,58 euro provisioneel, meer de vergoedende Interesten. 

17. Eiser in cassatie stelde op zijn beurt een tegenvordering in betreffende 

het in zake roepen van de curator van de BVBA SERRIEN. 

18. In conclusies neergelegd in eerste aanleg op 18 september 2007 hebben 

de heren G. L. en C. V. een tussenvordering in vrijwaring ingesteld tegen eiser en 

derde verweerder in cassatie voor elke veroordeling in hoofdsom, interesten en 

kosten die zij zouden kunnen oplopen opzichtens de curator van de BVBA 

SEITCO. 

19. Bij eerste tussenvonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, 

afdeling Mechelen van 24 januari 2007 werden eiser en derde verweerder in 

cassatie veroordeeld tot betaling aan de curator van de BVBA SEITCO van een 

provisioneel bedrag van 6.200,00 euro elk, ten titel van volstorting van 

maatschappelijk kapitaal, waarbij zij tevens gemachtigd werden voormeld bedrag 
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te kwijten met maandelijkse afkortingen van twaalf gelijke delen, de eerste op 14 

februari 2007.  

De zaak werd voor het overige verzonden naar de zitting van 19 oktober 2007. 

Het vonnis werd betekend aan d eiser en derde verweerder in cassatie op 28 fe-

bruari 2007 en 2 maart 2007. 

20. Bij tweede tussenvonnis van dezelfde rechtbank van 16 november 2007, 

bij verstek gewezen ten aanzien van derde verweerder in cassatie, werd voor 

recht gezegd dat eiser en derde verweerder in cassatie een bestuurdersfout 

begingen (niet houden van de alarmbelprocedure juncto de facto de andere 

weerhouden argumenten) die in oorzakelijk verband stond met het faillissement 

van de BVBA SEITCO. 

De eerste rechter veroordeelde eiser en derde verweerder in cassatie dienvolgens 

solidair om aan de curator te betalen de som van 200.000,00 euro ten provisionele 

titel. 

De vorderingen lastens de heren G. L. en C. V. werden ongegrond verklaard. De 

kosten van deze partijen werden begroot op 371,84 euro rechtsplegingsvergoeding 

doch er werd voor recht gezegd dat er nog niet kon worden geoordeeld over de 

vraag wie deze kosten diende te dragen. 

Vervolgens werd een heropening der debatten bevolen “teneinde partijen toe te 

laten hetzij de curatele van de BVBA SERRIEN in zake te roepen, hetzij zelf met de-

ze curatele uit te maken of en zo ja In welke mate er Inderdaad malversaties ge-

beurden [door derde verweerder] in cassatie o.m. derwijze dat schuldvorderingen 

die werden aangegaan op naam van de BVBA SEITCO in se schuldvorderingen 

zouden moeten zijn lastens de BVBA SERRIEN, of elke andere denkbare malversa-

tie”, “waarna, na nazicht en vergelijking van beide faillissementen, de rechtbank 

een duidelijker beeld zal krijgen betreffende het passief” [vonnis van 16 november 

2007, dictum, 13de blad]. 

De uitspraak over de kosten werd aangehouden en de zaak werd naar de rol ver-

zonden.  

Het vonnis werd uitvoerbaar bij voorraad verklaard. 

Het tussenvonnis van 16 november 2007 werd op 23 januari 2009 betekend aan 

eiser in cassatie. 

Het tussenvonnis werd evenwel niet betekend binnen het jaar aan derde verweer-

der in cassatie (zoals vereist door art. 806 Ger.W.), zodat derde verweerder in cas-

satie, op 19 december 2008 opnieuw bij verstek, werd veroordeeld. 

Het vonnis van. 19 december 2008 werd op 23 januari 2009 betekend aan de heer 

S. 
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21. Bij verzoekschrift neergelegd op 20 februari 2009 tekende eiser in 

cassatie beperkt hoger beroep aan tegen het tussenvonnis van 16 november 

2007. 

Eiser in cassatie verzocht het hof van beroep het hoger beroep ontvankelijk en ge-

grond te verklaren. 

Verder vorderde eiser in cassatie samengevat: 

Het bestreden vonnis gedeeltelijk te hervormen, voor zover dit oordeelde:  

- dat er aan hem bestuurdersfouten kunnen worden verweten; 

- en bijgevolg veroordeelde tot het betalen van een provisioneel bedrag ten 

belope van 200.000,00 euro aan de curatele. 

Volgens eiser in cassatie had hij geen bestuurdersfouten begaan en was hij niet 

gehouden tot het passief zodat het provisioneel betaald bedrag bij de Deposito- en 

Consignatiekas geblokkeerd, diende terug betaald te worden. 

In ondergeschikte orde vorderde eiser in cassatie om een deskundige aan te stellen 

over de door hem aangebrachte analyses van boekhoudkundige en andere docu-

menten. 

Verder vroeg eiser in cassatie, voor zover het hof van beroep de gehele of gedeel-

telijke gehoudenheid tot het passief zou uitspreken tegen hem, naar recht te zeg-

gen dat hij de hoedanigheid en het geldig belang had om als schuldenaar van het 

faillissement: 

"A. Dit in eigen naam en rekening, ten bate van de massa, telkens 

wanneer de curatele meent dat het niet verantwoord is om een 

vordering in te stellen wegens te lage slaagkansen, 

B. [Eiser in cassatie] het recht heeft om in eigen naam en voor 

eigen rekening ten bate van de massa, tussen te komen telkens 

wanneer de curatele een vordering instelt tegen een schuldenaar 

van het faillissement, dit teneinde de slaagkansen van de vordering 

te verhogen." [vierde synthesebesluiten van eiser in cassatie voor 

het hof van beroep, blz. 56] 

Eiser in cassatie verzocht om het bestreden vonnis te bevestigen waar het een pro-

visioneel bedrag van 200.000,00 euro oplegde aan eiser en derde verweerder in 

cassatie en de zaak naar de eerste rechter te verzenden voor betwisting van inge-

diende schuldvorderingen en bepaling van het definitief gekende passief. 

Aangaande het incidenteel hoger beroep vanwege eerste en tweede verweerder in 

cassatie vroeg eiser in cassatie om dit in hoofdorde onontvankelijk te verklaren en 

in ondergeschikte orde minstens ongegrond. 
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Tenslotte vorderde eiser in cassatie om eerste en tweede verweerders in cassatie 

curatele te veroordelen tot de kosten van het geding begroot op een rechtsple-

gingsvergoeding eerste aanleg van 364,40 euro, kosten rolrecht hoger beroep van 

186,00 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 1.440,00 euro hoger beroep 

voor zowel het hoger beroep als het incidenteel beroep. 

In meer ondergeschikte orde, voor zover eiser in cassatie zou veroordeeld worden 

tot het dragen van de kosten van de curatele lastens partijen G. L. en C. V., ver-

zocht eiser in cassatie om de rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep te beper-

ken tot 480,00 euro voor elk van deze partijen. 

22. Eerste en tweede verweerders in cassatie, de curatoren van de BVBA 

SEITCO, stelde incidenteel beroep in door middel van conclusies neergelegd op 

29 mei 2009 voor zover het vonnis niet oordeelt over de volgende vorderingen 

zoals gesteld voor de eerste rechter: 

- de dagvaardingskosten van de heren G. L. en C. V. ten belope van 571,09 

euro die niet ten laste gelegd werden van eiser en derde verweerder in 

cassatie ; 

- eiser en derde verweerder in cassatie niet veroordeeld werden tot betaling 

van de aan het faillissement ontdragen activa ten belope van 12.500,00 

euro en 15.600,00 euro. 

- eiser en derde verweerder in cassatie niet veroordeeld werden tot de kosten 

verbonden aan de boekhouding ten belope van 450,00 euro 

overeenkomstig artikel 54 van de faillissementsweg van 8 augustus 1997, 

later begroot op 605,00 euro in conclusies van 28 januari 2010. 

Eerste en tweede verweerders in cassatie vroegen om het hoofdberoep van eiser in 

cassatie ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en, na gegrondverklaring van 

hun incidenteel beroep: 

- te zeggen voor recht dat eiser in cassatie, als zaakvoerder van de BVBA 

SEITCO, bestuursfouten heeft begaan en aldus gehouden is tot het netto-

passief van het faillissement van de BVBA SEITCO; 

- eiser en derde verweerder in cassatie vervolgens, solidair, in solidum, de 

ene bij gebreke aan de andere te veroordelen tot betaling van een bedrag 

ten belope van 761.256,13 euro provisioneel ten titel van 

bestuurdersaansprakelijkheid; 

- eiser en derde verweerder in cassatie solidair, in solidum, de ene bij 

gebreke aan de andere te veroordelen tot betaling van een bedrag van 

605,00 euro, zijnde de kosten verbonden aan de bijstand door boekhouder 
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L. alsook tot het terugbetalen van een bedrag ten belope van 79.100,00 

euro ten titel van ontdragen vennootschapsactiva waarvoor eisuitbreiding 

wordt gedaan, alsook de kosten van dagvaarding van de heren G. L. en C. 

V. ten belope van 571,09 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke 

interesten sedert dagvaarding tot algehele betaling; 

- eiser en derde verweerder in cassatie solidair, in solidum, de ene bij 

gebreke aan de andere te veroordelen tot vrijwaring van de curatele ten 

belope van alle bedragen die zij desgevallend verschuldigd zal zijn aan de 

heren G. L. en C. V.; 

- eiser en derde verweerder in cassatie solidair, in solidum, de ene bij 

gebreke aan de andere te veroordelen tot de gerechtskosten in hoofde van 

eerste en tweede verweerder begroot op de dagvaardingskosten van 

1.063.74 euro. 

23. Derde verweerder in cassatie heeft geen conclusies neergelegd. 

24. De heer G. L. is overleden op 12 juni 2011.  

Bij akte neergelegd op 20 oktober 2015 hervatte Mter Annita REYNDERS, voorlo-

pig bewindvoerder van mevr. D. V., erfgename van de heer G. L., het geding. 

Mevr. D. V. overleed op haar beurt op 13 juni 2016 waarbij het mandaat van de 

voorlopig bewindvoerder van rechtswege geëindigd was. 

Ingevolge het overlijden van mevr. D. V. legde mevr. F. L., erfgename van mevr. 

D. V., een verzoekschrift tot hervatting van het geding neer op 5 augustus 2016. 

De erfgename van de heer G. L. verzocht het hof van beroep akte te verlenen van 

de hervatting van het geding en het hoger beroep tegen haar ontvankelijk doch 

ongegrond te verklaren. 

De erfgename L. stelde een tegenvordering in en verzocht om eerste en tweede 

verweerder te veroordelen tot het betalen aan haar van de som van 1.500,00 euro 

wegens tergend en roekeloos hoger beroep. 

Verder vorderde zij om eerste en tweede verweerder te veroordelen tot alle kosten 

van beide aanleggen, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding van 371,85 

euro in eerste aanleg en een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van 

12.000,00 euro. 

25. De heer C. V. legde een beroepsconclusie neer op 29 Juli 2009 waarbij 

hij verzocht het hoger beroep tegen hem ongegrond te verklaren en eerste en 

derde verweerders in cassatie te veroordelen tot betaling aan hem van een som 

van 1.500,00 euro wegens tergend en roekeloos hoger beroep. 
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De heer C. V. verzocht tevens om eerste en tweede verweerders in cassatie te ver-

oordelen tot een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg van 371,85 euro en een 

rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep van 10.000,00 euro. 

Met het bestreden arrest, gewezen op 1 juin 2017, oordeelde het hof van beroep 

als volgt: 

“Het hof [van beroep] beslist bij arrest op tegenspraak en in toepassing 

van art. 747 5 2 Ger.W. opzichtens [derde verweerder in cassatie]. 

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

op het gebruik van de taal in gerechtszaken. 

Het [hof van beroep] akte aan de erfgename van de heer [G.] L. van de 

hervatting van het geding. 

Het [hof van beroep] verklaart het hoger beroep van [eiser in cassatie] 

ongegrond; 

Het [hof van beroep] verklaart het incidenteel beroep van eerste [en 

tweede verweerders in cassatie] ontvankelijk en deels gegrond. 

Het [hof van beroep] bevestigt het oordeel van de eerste rechter die 

terecht [eiser in cassatie], hoofdelijk met [derde verweerder in cassatie], 

veroordeelde om aan de curatoren de som van … 200.000,00 [euro] ten 

provisionele titel te betalen en verwijst de zaak naar de rol In afwachting 

van de afhandeling van de betwisting van de ingediende 

schuldvorderingen en bepaling van het definitief gekende passief. 

Het [hof van beroep] verklaart de vordering van de curatoren tegen [eiser 

in cassatie] en [derde verweerder in cassatie] tot betaling van een bedrag 

van … 605,00 [euro], (zijnde de kosten verbonden aan de boekhouder L.) 

gegrond en veroordeelt [eiser en derde verweerder in cassatie] hoofdelijk 

tot betaling van … 605,00 [euro] aan de curatoren meer de gerechtelijke 

interesten aan de wettelijke intrestvoet vanaf datum dagvaarding. 

Het [hof van beroep] verklaart de vordering van de curatoren tegen [eiser 

in cassatie] en [derde verweerder in cassatie] in terugbetaling van 

vermeend ontdragen vennootschapsactiva ongegrond. 

De vordering van [eiser in cassatie] om in eigen naam en voor eigen 

rekening ten bate van de massa vorderingen te kunnen instellen lastens 

openstaande klanten, is onontvankelijk. 

Het [hof van beroep] verklaart de vordering van [mevr. F. L. en de heer C. 

V.] in betaling van een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 

hoger beroep lastens de curatoren ongegrond. 
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Het [hof van beroep] verwijst [eiser en derde verweerder in cassatie] in de 

dagvaardingskosten van [de heren G.] L. en [C.] V. (… 571,09 [euro]) en 

in de rechtsplegingsvergoeding verschuldigd in eerste aanleg aan deze 

partijen (… 371.84 [euro] per partij). 

Rechtdoende over de gerechtskosten in hoger beroep ten aanzien van 

derde [mevr. F. L.], verwijst het [hof van beroep] in betaling van een 

basisbedrag rechtsplegingsvergoeding van … 12.000,00 [euro] en 

rechtdoende over de gerechtskosten in hoger beroep ten aanzien van [de 

heer C. V.], zegt het [hof van beroep] voor recht dat [de heer C. V.] geen 

aanspraak kan maken op een rechtsplegingsvergoeding in hoger beroep.  

Het [hof van beroep] verklaart de vordering in vrijwaring die de curatoren 

instellen tegen [eiser en derde verweerder in cassatie] ten belope van de 

bedragen die zij verschuldigd zijn aan [mevr. F. L. en de heer C. V.] 

ongegrond ten aanzien van [mevr. F. L.] en zonder voorwerp ten aanzien 

[de heer C. V.]. 

Het [hof van beroep] houdt de uitspraak over de overige gerechtskosten 

aan.” 

 

Eiser wenst tegen het bestreden arrest op te komen met het volgende enige cassa-

tiemiddel.  

ENIG CASSATIEMIDDEL 

GESCHONDEN WETSBEPALINGEN 

- Artikel 149 van de Grondwet; 

- Artikel 1315 van het oud burgerlijk wetboek, voor de opheffing ervan door 

artikel 73 van de wet van 13 april 2019 – die in werking is getreden op 1 

november 2020 – tot invoering van een burgerlijk wetboek en tot 

invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat wetboek; 

- Artikel 870 van het gerechtelijk wetboek, voor de wijziging ervan door 

artikel 16 van de wet van 13 april 2019 tot invoering van een burgerlijk 

wetboek en tot invoeging van boek 8 "Bewijs" in dat wetboek; 

- Artikel 15 van het wetboek van vennootschappen, 

o zowel voor als na de wijziging van § 1 van dat artikel door artikel 2 

van het koninklijk besluit van 25 mei 2005 tot wijziging van de 
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artikelen 15, § 1 en 16, § 1, eerste lid, van het wetboek van 

vennootschappen, vastgesteld bij de wet van 7 mei 1999; 

o zowel voor als na de wijziging van § 1 en § 2 van dat artikel door 

artikel 3 van de wet van 23 december 2005 houdende diverse 

bepalingen; 

o voor de vervanging van dat artikel door artikel 3 van de wet van 18 

december 2015 tot omzetting van richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 

2013 van het Europees parlement en van de raad betreffende de 

jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 

ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van 

het Europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijnen 

78/660/EEG en 83/349/EEG van de raad; 

- Artikel 93 van het wetboek van vennootschappen, 

o zowel voor als na de wijziging van dat artikel door artikel 3 van de 

wet van 13 januari 2006 tot wijziging van het wetboek van 

vennootschappen; 

o voor de wijziging van dat artikel door artikel 9 van de wet van 18 

december 2015 et tot omzetting van richtlijn 2013/34/EU van 26 

juni 2013 van het Europees parlement en van de raad betreffende 

de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde 

ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van 

het Europees parlement en de raad en tot intrekking van richtlijnen 

78/660/EEG en 83/349/EEG van de raad; 

- Artikel 265, 1ste en 2de lid, van het wetboek van vennootschappen, voor de 

aanvulling van dat artikel met een § 2 door artikel 56 van de 

programmawet van 20 juli 2006; 

- Artikel 265, § 1, 1ste en 2de, van het wetboek van vennootschappen, na de 

aanvulling van artikel 265 van het wetboek van vennootschappen met een 

§ 2 door artikel 56 van de programmawet van 20 juli 2006, maar voor de 

opheffing van dat artikel 265 van het wetboek van vennootschappen door 

artikel 57 van de wet van 11 augustus 2017 – die in werking is getreden op 

1 mei 2018 – houdende invoeging van het boek XX  "Insolventie van 

ondernemingen", in het wetboek van economisch recht, en houdende 

invoeging van de definities eigen aan boek XX en van de 

rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX in het boek I van het 

Wetboek van economisch recht; 
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- Artikel 16, 1ste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, voor de 

opheffing van die wet door artikel 70 van de wet van 11 augustus 2017 

houdende invoeging van het boek XX "Insolventie van ondernemingen", 

in het wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de 

definities eigen aan boek XX en van de rechtshandhavingsbepalingen 

eigen aan boek XX in het boek I van het wetboek van economisch recht; 

- Artikel 89 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering 

van het wetboek van vennootschappen,  

o zowel voor als na de vervanging van dat artikel door artikel 7 van 

het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

wetboek van vennootschappen; 

o voor de vervanging van het schema van de resultatenrekening door 

artikel 23 van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot 

omzetting van richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het 

Europees parlement en van de raad betreffende de jaarlijkse 

financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en 

aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot 

wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en 

de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 

83/349/EEG van de raad; 

- Artikel 93 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering 

van het wetboek van vennootschappen, 

o zowel voor als na de vervanging van dat artikel door artikel 13 van 

het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het 

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het 

wetboek van vennootschappen; 

o voor de vervanging van het schema van de resultatenrekening door 

artikel 26 van het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot 

omzetting van richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het 

Europees parlement en van de raad betreffende de jaarlijkse 

financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en 

aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot 

wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en 

de raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 

83/349/EEG van de raad; 

- Artikel 96, meer bepaald post “I. A. B. Brutomarge (+) (-)”, van het 

koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van 

vennootschappen, voor de wijziging ervan door artikel 30 van het 

koninklijk besluit van 18 december 2015 tot omzetting van richtlijn 
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2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de raad 

betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, 

tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en de 

raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de 

raad. 

AANGEVOCHTEN BESLISSINGEN 

Het bestreden arrest: 

− verklaart ongegrond het hoger beroep van eiser in cassatie tegen 

het vonnis van 16 november 2007 van de rechtbank van 

koophandel te Mechelen, waarbij onder meer voor recht werd 

gezegd dat eiser en derde verweerder in cassatie “een 

bestuurdersfout maakten (niet houden van de alarmbelprocedure  

juncto de facto de andere weerhouden argumenten) die in 

oorzakelijk verband stond met het faillissement van de 

vennootschap bvba SEITCO” en waarbij eiser en derde verweerder 

in cassatie “reeds veroordeeld worden, solidair om aan [eerste en 

tweede verweerder in cassatie] te betalen de som van 

tweehonderd duizend euro … ten provisionele titel”; 

− verklaart het incidenteel beroep van eerste en tweede 

verweerders in cassatie ontvankelijk en deels gegrond; 

− bevestigt het oordeel van de eerste rechter die terecht eiser in 

cassatie, hoofdelijk met derde verweerder in cassatie, 

veroordeelde om aan eerste en tweede verweerders in cassatie 

de som van 200.000,00 euro ten provisionele titel te betalen en 

verwijst de zaak naar de rol in afwachting van de afhandeling van 

de betwisting van de ingediende schuldvorderingen en bepaling 

van het definitief gekende passief; 

− zegt voor recht dat de vordering van eiser in cassatie om in eigen 

naam en voor eigen rekening ten bate van de massa vorderingen 

te kunnen instellen lastens openstaande klanten onontvankelijk is. 

− houdt de uitspraak over de gerechtskosten aan betreffende de 

vordering van eerste en tweede verweerders in cassatie tegen 

eiser en derde verweerder in cassatie. 

De beslissingen steunen op volgende redenen [bestreden arrest, blz. 3, 1ste en der-

de streepje, blz. 4, 5de streepje, en blz. 10-16]: 

“ − Op 22 maart 2001, werd de BVBA CONTACT SERVICE 36 opgericht 

… 
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… 

− Op de buitengewone algemene vergadering van 20 november 

2003 werd de benaming van de vennootschap gewijzigd in de 

BVBA SEITCO. … 

… 

− Op 3 november 2005 deed [eiser in cassatie] namens de BVBA 

SEITCO aangifte van staking van betaling.  De BVBA SEITCO werd 

failliet verklaard bij vonnis van 7 november 2005. 

… 

Over de vordering in bestuurdersaansprakelijkheid ten aanzien van 

de [eiser in cassatie]  

4. 

[Eerste en tweede verweerders in cassatie] beroepen zich op 

inbreuken op art. 265 W.Venn. , op art. 263 W.Venn., op de art. 

332-333 W.Venn., op de art. 92,93 en 98 W. Venn, de art. III.83-84 

WER en art. 1382 B.W. 

[Eiser in cassatie] beroept zich ten onrechte op de uitsluitingsgrond 

uit lid 2 van art. 265 W. Venn. [Eiser in cassatie] toont enkel aan dat 

het balanstotaal einde 2004 €188.671,00 bedroeg maar blijft in 

gebreke aan te tonen dat de gemiddelde omzet over de laatste drie 

boekjaren minder dan €620.000,00 bedroeg. De BVBA SEITCO 

legde slechts jaarrekeningen neer voor 2002 en 2003 waarin enkel 

de marge op omzet en niet de omzet zelf werd vermeld. Wanneer 

de vennootschap geen enkele boekhouding voorlegt kan men niet 

genieten van de uitzonderingsregel voorzien in art. 265 W, Venn., 

tweede lid. De zaakvoerder kan immers niet aantonen dat aan de 

voorwaarden voor uitsluiting van de aansprakelijkheid wegens 

kennelijk grove fout is voldaan. 

5. 

Terecht stellen de curatoren dat er sprake is van kennelijk grove 

fouten lastens de voormalig zaakvoerder(s) van de BVBA SEITCO 

gelet op de volgende elementen die in hun geheel samen genomen 

tot een kennelijk grove fout doen besluiten: 

− Er is sprake van het negeren van de boekhoudkundige 

verplichtingen hetgeen een inbreuk in de zin van de art. III.83-84 

WER (voorheen de wet van 17 juli 1995 op de boekhouding er 

jaarrekening van de ondernemingen) uitmaakt. De BVBA SEITCO 

voerde geen regelmatige boekhouding over de periode vanaf 1 

december 2004 tot faillissementsdatum zoals blijkt uit de 
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verklaring van boekhouder L. Ook na faillissementsdatum diende 

de boekhouder L. vast te stellen dat hem slechts onvolledige 

stukken werden bezorgd zodat hij op grond van onvolledige 

stukken een klanten- en leveranciersbalans en een staat van 

activa en passiva betreffende het boekjaar 2005 diende op te 

stellen. Nergens blijkt uit dat de onregelmatigheden, lacunes en 

tekortkomingen uitsluitend door [derde verweerder in cassatie] 

veroorzaakt werden. Op grond van art. 263 § 1 W.Venn. zijn 

zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het 

gevolg is van de overtredingen van het W.Venn,, en bij 

uitbreiding de Boekhoudwet. Een zaakvoerder kan zich slechts 

van zijn aansprakelijkheid bevrijden indien hem geen schuld kan 

verweten worden en hij die overtredingen aangeklaagd heeft op 

de eerste algemene vergadering nadat hij er kennis heeft van 

gekregen, hetgeen in casu niet is gebeurd. Een mede-

zaakvoerder kan zich niet exonereren van zijn 

bestuurdersverplichting en heeft een verificatieverplichting. Het 

enkele feit dat appellant sedert zijn aanstelling in november 2003 

tot faillissementsdatum (in november 2005) gedurende een vrij 

korte periode (18 mei/ 18 juli 2005) in voorlopige hechtenis 

verbleef kan niet als een overmachtssituatie beschouwd worden 

die hem belette om zijn bestuurdersverplichtingen na te komen. 

− Het niet opstellen en neerleggen va de jaarrekening/het 

jaarverslag vormt een inbreuk op de art. 92,93 en 98 W. Venn. 

De neerlegging van jaarrekening over het boekjaar 2003 vond 

pas plaats op 22 april 2005 en de jaarrekening over het boekjaar 

2004 werd nooit neergelegd. Ook hier weer dient herhaald te 

worden dat [eiser in cassatie] niet aantoont dat de 

tekortkomingen enkel aan [derde verweerder in cassatie] te 

wijten zijn. Ook het feit dat [eiser in cassatie] Franstalig is geldt 

uiteraard niet als bevrijdingsgrond 

− Ook de niet-beenroeping van de jaarvergadering over het 

boekjaar 2004 wordt als inbreuk als zodanig niet betwist door 

[eiser in cassatie] doch hij meent niet aansprakelijk hiervoor te 

zijn op grond van het bedrog van [derde verweerder in cassatie] 

en de reeds supra afgewezen vermeende overmachtssituatie 

(ten gevolge van zijn voorlopige hechtenis). 

Het beweerde bedrog van [derde verweerder in cassatie] op de 

algemene vergadering van 27 Juli 2005 wordt niet aangetoond. 

Het beweerdelijk achterhouden van de boekhouding wordt 

evenmin bewezen. Integendeel blijkt uit de verklaring van 

boekhouder L. dat de boekhoudstukken hem door beide 

zaakvoerders sporadisch en fragmentarisch werden ter 
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beschikking gesteld. De stelling dat [eiser in cassatie] geen zicht 

had op de financiële verrichtingen van de vennootschap overtuigt 

evenmin nu [eiser in cassatie] perfect op de hoogte was van de 

financiële positie van de vennootschap, minstens de mogelijkheid 

had om dit te zijn. Ook de stelling dat zijn gezondheidstoestand 

na zijn vrijlating hem niet toeliet om zijn bestuurdersmandaat op 

te nemen, kan niet gevolgd worden. Indien dit het geval was had 

[eiser in cassatie] de gepaste bewarende maatregelen dienen te 

nemen door bijvoorbeeld een voorlopig bewindvoerder te laten 

aanstellen, hetgeen hij nagelaten heeft te doen. 

− Verder heeft [eiser in cassatie] nagelaten de alarmbelprocedure 

in de zin van art. 332 W.Venn na te komen. In het boekjaar 2003 

bedroeg het netto-actief van de BVBA SEITCO € 5.676,00 terwijl 

het maatschappelijk kapitaal €18.600,00 bedroeg. In het boekjaar 

2004 bedroeg het netto-actief van de BVBA Seitco € -28.323,00 

terwijl het maatschappelijk kapitaal €18.600,00 bedroeg. Ook hier 

weer stelt [eiser in cassatie] ten onrechte dat hij in de 

onmogelijkheid verkeerde om zijn verplichtingen na te komen, 

stelling die supra werd afgewezen. 

− De fiscale verplichtingen werden niet nageleefd: zo werden geen 

BTW aangiftes gedaan voor het laatste kwartaal 2004 en het 

eerste en tweede kwartaal 2005 en de BTW aangiftes werden 

systematisch laattijdig ingediend. De BV.BA SEITCO liet ook 

systematisch na de verschuldigde bedrijfsvoorheffing en 

vennootschapsbelasting te voldoen. Dat de bedrijfsvoorheffing 

niet verschuldigd zou zijn omdat het personeel bij de BVBA 

SERRIEN tewerkgesteld was, wordt aan de hand van geen enkel 

stuk aangetoond. 

− [eiser in cassatie] betwist niet dat hij een illegaal personeelslid 

tewerkstelde die bovendien in het zwart werkte. Dit vormt 

uiteraard een kennelijk grove fout in hoofde van beide 

zaakvoerders. 

− Niettegenstaande de BVBA SEITCO in een negatieve cash 

situatie verkeerde bleef [eiser in cassatie] zichzelf een 

huurvergoeding (€1.800,00) en een bezoldiging (€2.000,00) 

toekennen, hetgeen niet betwist wordt. 

− Er werd geen gevolg gegeven aan de oproepingen van de dienst 

handelsonderzoeken. De oproepingen weren verzonden naar de 

zetel van de BVBA SEITCO zodat [eiser in cassatie] niet ernstig 

kan betwisten deze ontvangen te hebben.  
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− De verderzetting van de deficitaire activiteit van de BVBA SEITCO 

vormt tevens een kennelijk grove fout in hoofde van de 

zaakvoerders. Reeds op de algemene vergadering van 29 juli 

2005 bleek dat de verderzetting van de activiteit deficitair zou 

zijn. [eiser in cassatie] had dit al eerder kunnen opmerken indien 

hij zijn boekhoudkundige verplichtingen had nageleefd. [Eiser in 

cassatie] (en [derde verweerder in cassatie]) zijn aansprakelijk 

voor het verderzetten van de deficitaire activiteit nu pas in 

november 2005 aangifte van staking van betaling werd gedaan. 

Ook het niet opvragen van de volstorting van het maatschappelijk 

kapitaal dient in deze context als foutief aangezien te worden nu 

er binnen de vennootschap nood was aan extra cash. 

Besluit: [eiser in cassatie] beging manifest kennelijk grove fouten 

die kaderen in een globaal financieel, fiscaal, boekhoudkundige en 

vennootschapsrechtelijk wanbeheer. Het [h]of dient de overige door 

[eerste en tweede verweerder in cassatie] aangevoerde 

rechtsgronden niet verder te onderzoeken. 

6. 

De kennelijk grove fout moet bijgedragen hebben tot het 

faillissement doch het is niet vereist dat deze fout de 

doorslaggevende of belangrijkste oorzaak is van het faillissement. 

In casu is het duidelijk dat de diverse hierboven opgelijste fouten in 

oorzakelijk verband staan met het faillissement zodat niet anders 

kan besloten worden dan dat deze fouten van [eiser in cassatie] het 

passief aanzienlijk hebben vergroot en het actief stelselmatig 

afnam. 

Nergens blijkt uit dat de beweerde gemiste inkomsten uit de werven 

… en … als een oorzaak, laat staan de belangrijkste oorzaak van 

het faillissement zouden dienen weerhouden te worden. Ook de 

herhaalde stelling dat enkel de fouten vanwege [derde verweerder 

in cassatie] (vermeend bedrog/obstructie) aan de basis van het 

faillissement zouden liggen, wordt niet bewezen. De door [eiser in 

cassatie] ingeroepen overmacht (vrijheidsberoving, ziekte) werd 

supra reeds weerlegd. 

Het is gepast [eiser in cassatie] tot het volledige bedrag van het 

netto passief te veroordelen. Gezien de veelheid van de door hem 

begane fouten en het daaruit voortvloeiende faillissement is er geen 

grond om hem slechts voor een deel van het passief aansprakelijk 

te stellen. 

7. 
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[Eerste en tweede verweerders in cassatie] houden voor dat uit het 

vijfde PV van nazicht schuldvorderingen aangevuld door diverse 

vonnissen in opname blijkt dat het totaal aanvaard passief dd. 12 

januari 2016 € 784.423,20 bedraagt en het totaal betwist passief 

€ 155.545,10. 

In het beschikkend gedeelte vorderen de curatoren evenwel een 

provisionele som van € 761.256,13. 

Uit de door [eerste en tweede verweerders in cassatie] onder de 

stukken 17 en 18 bijgebrachte stukken kan het [h]of [van beroep] 

niet opmaken welk bedrag het netto passief van het faillissement 

van de BVBA SEITCO uitmaakt. 

Het [h]of [van beroep] bevestigt het oordeel van de eerste rechter 

die terecht [eiser in cassatie] (hoofdelijk met [derde verweerder in 

cassatie]) veroordeelde om aan [eerste en tweede verweerders in 

cassatie] de som van € 200.000,00 ten provisionele titel te betalen 

en verwijst de zaak naar de rol in afwachting van de afhandeling 

van de betwisting van de ingediende schuldvorderingen en bepaling 

van het definitief gekende passief. 

8. 

[Eiser in cassatie] betwist het aanvaard passief in het faillissement 

van de BVBA SEITCO. [Eiser in cassatie] stelt dat dit het passief 

betreft van de BVBA SERRIEN en niet van de BVBA SEITCO. 

[Eiser in cassatie] meent dat hij het recht heeft om de vorderingen 

te betwisten zoals deze werden vastgelegd door de curatoren in de 

opeenvolgende PV's van nazichten van schuldvordering. [Eiser in 

cassatie] stelt dat hij zijn rechten van verdediging behoudt en hij het 

recht heeft om de samenstelling van de massa in rechte In vraag te 

stellen vooraleer hij gehouden wordt verklaard tot een deel of het 

geheel van het passief van de gefailleerde. 

Terecht stellen de curatoren dat [eiser in cassatie] laattijdig de 

aanvaarding van het passief betwist. 

De gefailleerde en de schuldeisers kunnen tegen de verrichte en te 

verrichten verificaties bezwaren indienen binnen één maand 

(hetgeen een vervaltermijn is) na de neerlegging van het P.V. van 

verificatie waarin de schuldvordering werd opgenomen of een 

aangehouden schuldvordering werd aanvaard of betwist (art. 69 

Faill.W.) 

De aanvaarding van een schuldvordering in het passief van een 

faillissement zonder voorbehoud of tegenspraak binnen de 
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voorgeschreven termijn na de verificatie, maakt in principe een 

onherroepelijk rechtshandeling uit die niet meer kan betwist worden. 

[Eiser in cassatie] houdt voor dat hij in zijn hoedanigheid van 

"schuldenaar aan de massa" de aanvaarding in het passief betwist 

(en niet als in de hoedanigheid van gefailleerde of schuldeiser). 

Uitzondering op het principe van onherroepelijkheid bestaat 

wanneer de aanvaarding het gevolg is van bedrog, bij miskenning 

van de openbare orde of bij overmacht om de schuldvordering te 

kennen. [Eiser in cassatie] toont niet aan dat hij (als derde) op één 

van deze uitzonderingsgevallen beroep kan doen. Voor de stelling 

dat er sprake is van bedrog (omdat het passief zou toebehoren aan 

de BVBA SERRIEN en niet aan de BVBA SEITCO) wordt geen enkel 

stuk bijgebracht. Overigens is [eiser in cassatie] slecht geplaatst om 

dit vermeend bedrog in te roepen nu hij als eigenaar van het pand 

waar de zetel van de BVBA SEITCO was gevestigd, wel degelijk 

kennis kon nemen van de facturatie lastens de BVBA SEITCO en 

desgevallend in de mogelijkheid was om de facturatie te betwisten, 

hetgeen hij nagelaten heeft te doen. 

De verwijzing door appellant naar een arrest van het Grondwettelijk 

Hof van 18 juni 2009 (nr. 99/2009) is niet ter zake dienend voor 

huidige betwisting, nu dit arrest de gehoudenheid betreft van 

adviseurs voor fiscale schulden. Van enige schending van de 

rechten van verdediging van appellant Is geen sprake. 

De vordering van appellant in betwisting van het passief is 

ongegrond en zijn gehoudenheid hoofdelijk samen met [derde 

verweerder in cassatie] tot het netto passief van het faillissement 

van de BVBA SEITCO staat vast. 

9. 

[Eiser in cassatie] beroept zich op zijn recht om in eigen naam en 

voor eigen rekening ten bate van de massa vorderingen te kunnen 

Instellen lastens openstaande klanten. 

Overeenkomstig art. 51 Faill.W. is het de curator die alle 

schuldvorderingen of geldsommen die de gefailleerde verschuldigd 

is, opspoort en tegen kwijting int. Intussen werden 

schuldvorderingen ten belope van circa € 90.000,00 geïnd door de 

curator. De verwijzing door [Eiser in cassatie] naar het saldo van de 

klantenbalans dient ernstig genuanceerd te worden nu de 

openstaande vorderingen quasi integraal betwist werden en enkele 

klanten zelfs failliet verklaard werden. 
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De vordering van [eiser in cassatie] is (bij gebrek aan juiste 

hoedanigheid van [eiser in cassatie]) onontvankelijk. 

10. 

Er bestaat geen reden om een deskundigenonderzoek te bevelen 

over de door appellant aangebrachte analyses van 

boekhoudkundige en andere documenten. Het [hof van beroep] 

acht zich voldoende geïnformeerde over de zaak aan de hand van 

de lijvige bundels stukken de partijen voorleggen. 

Deze gevraagde onderzoeksmaatregel is niet ter zake dienend en 

wordt als niet nuttig afgewezen. 

Over de vordering ten aanzien van [derde verweerder in cassatie] 

11. 

Bij wijze van incidenteel beroep en gelet op de devolutieve werking 

van het hoger beroep vorderen [eerste en tweede verweerders in 

cassatie] dat [derde verweerder in cassatie] solidair met [eiser in 

cassatie] veroordeeld wordt tot het netto passief van het 

faillissement van de BVBA SEITCO. 

Ten aanzien van [derde verweerder in cassatie] staat vast dat hij 

bestuurdersfouten beging die in oorzakelijk verband staan met het 

faillissement van de B[V]BA SEITCO op grond van het tussenvonnis 

van 19 december 2008, betekend op 23 januari 2009, en, niet 

bestreden door [derde verweerder in cassatie]. 

De eerste rechter veroordeelde [derde verweerder in cassatie] 

solidair met [eiser in cassatie] om aan de curator een provisioneel 

bedrag te betalen van € 200.000,00.  

Het incidenteel beroep van [eerste en tweede verweerders in 

cassatie] is gegrond in de mate dat [derde verweerder in cassatie] 

samen met [eiser in cassatie] veroordeeld wordt tot het volledig 

netto passief van het faillissement van de BVBA SEITCO. 

Het [h]of [van beroep] verwijst de zaak naar de rol in afwachting van 

de afhandeling van de betwisting van de ingediende 

schuldvorderingen en bepaling van het definitief gekende passief.” 
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GRIEVEN 

Artikel 1315, 1ste lid, van het oud burgerlijk wetboek, voor de opheffing ervan 

door artikel 73 van de in de aanhef van het middel vermelde wet van 13 april 

2019, bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan 

daarvan moet bewijzen.  Het tweede lid van hetzelfde artikel voegt eraan toe dat, 

omgekeerd, hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de beta-

ling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht.  

Artikel 870 van het gerechtelijk wetboek, voor de wijziging ervan door artikel 16 

van de in de aanhef van het middel vermelde wet van 13 april 2019, bepaalt dat 

iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert. 

− Artikel 265, 1ste lid, van het wetboek van vennootschappen, voor de 

aanvulling van dat artikel 265 met een § 2 door artikel 56 van de 

programmawet van 20 juli 2006, 

− Artikel 265, § 1, 1ste lid, van het wetboek van vennootschappen, na de 

aanvulling van dat artikel 265 met een § 2 door artikel 56 van de 

programmawet van 20 juli 2006, maar voor de opheffing van dat artikel 265 

door artikel 57 van de in de aanhef van het middel vermelde wet van 11 

augustus 2017, 

houden in dat indien bij faillissement van een BVBA zoals de BVBA SEITCO, 

waarvan eiser in cassatie zaakvoerder was, de schulden de baten overtreffen, on-

der meer, de huidige of gewezen zaakvoerders, persoonlijk en al dan niet hoofde-

lijk aansprakelijk kunnen worden verklaard voor het geheel of een deel van de 

schulden van de onderneming ten belope van het tekort, indien komt vast te staan 

dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillisse-

ment. 

De vordering die door voormelde wetsbepalingen wordt geregeld wordt hierna 

een vordering tot aanzuivering van het passief genoemd. 

− Artikel 265, 2de lid, van het wetboek van vennootschappen, voor de 

aanvulling van dat artikel 265 met een § 2 door artikel 56 van de 

programmawet van 20 juli 2006, 

− Artikel 265, § 1, 2te lid, van het wetboek van vennootschappen, na de 

aanvulling van dat artikel 265 met een § 2 door artikel 56 van de 

programmawet van 20 juli 2006, maar voor de opheffing van dat artikel 265 

door artikel 57 van de in de aanhef van het middel vermelde wet van 11 

augustus 2017, 
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houden in dat voormelde vordering tot aanzuivering van het passief niet van toe-

passing is wanneer de gefailleerde BVBA over de drie boekjaren voor het faillis-

sement een gemiddelde omzet van minder dan 620.000 euro, buiten de belasting 

over de toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt, en wanneer het totaal van de ba-

lans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan 370.000 euro.  Deze 

twee drempels worden hierna de ontvankelijkheidsdrempels van de vordering tot 

aanzuivering van het passief genoemd. 

De opeenvolgende versies van artikel 265 van het wetboek van vennootschappen 

die hierboven geciteerd zijn en die de vordering regelen tot aanzuivering van het 

passief wegens kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement, 

wijken af noch van voormeld artikel 1315, 1ste lid, van het oud Burgerlijk Wet-

boek, noch van voormeld artikel 870 van het gerechtelijk wetboek. 

Het is dus aan de eisende partij voor de feitenrechter – in dit geval eerste en twee-

de verweerders in cassatie – om aan te tonen dat aan de voorwaarden voor een 

vordering tot aanzuivering van het passief onder artikel 265 van het wetboek van 

vennootschapen, zoals te dezen toepasselijk, voldaan wordt. Die eisende partij 

moet onder meer bewijzen dat de gefailleerde BVBA de ontvankelijkheidsdrem-

pels van de vordering tot aanzuivering van het passief haalt. 

Eerste onderdeel 

Het bestreden arrest poneert dat “[w]anneer de vennootschap geen enkele boek-

houding voorlegt … men niet [kan] genieten van de uitzonderingsregel voorzien in 

art. 265 W, Venn., tweede lid. De zaakvoerder kan immers niet aantonen dat aan 

de voorwaarden voor uitsluiting van de aansprakelijkheid wegens kennelijk grove 

fout is voldaan”. 

Hiermee geeft het bestreden arrest te kennen dat het eigenlijk aan de verwerende 

partij voor de feitenrechter – hier eiser in cassatie – zou zijn om aan te tonen dat 

de gefailleerde BVBA de ontvankelijkheidsdrempels van de vordering tot aanzui-

vering van het passief niet haalt. 

Dit schendt de regels van de bewijslast, zoals vastgelegd in voormeld artikel 1315 

van het oud burgerlijk wetboek en in voormeld artikel 870 van het gerechtelijk 

wetboek, zoals te dezen toepasselijk, schendt. 

Hieruit vloeit voort dat, door 

(i) te beslissen dat “[eiser in cassatie] zich ten onrechte op de 

uitsluitingsgrond uit lid 2 van art. 265 W. Venn [beroept]” en vervolgens 

te oordelen dat hij “manifest kennelijk grove fouten [beging]“;  

(ii) te oordelen dat het “gepast [is] [eiser in cassatie] tot het volledige bedrag 

van het netto passief [van BVBA SEITCO] te veroordelen” op grond van 

artikel 265 van het wetboek van vennootschappen en  
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(iii)op die basis (a) “het oordeel van de eerste rechter [te bevestigen] die 

terecht [eiser in cassatie], hoofdelijk met [derde verweerder in cassatie], 

veroordeelde om aan [eerste en tweede verweerders in cassatie] de som 

van € 200.000,00 euro ten provisionele titel te betalen” en (b) “de zaak 

naar de rol [te verwijzen] in afwachting van de afhandeling van de 

betwisting van de ingediende schuldvorderingen en bepaling van het 

definitief gekende passief,  

onder het voorwendsel dat eiser niet kon aantonen dat aan de ontvankelijkheids-

drempels voor een vordering tot aanzuivering van het passief niet werd voldaan, 

terwijl artikel 265 – zoals te dezen toepasselijk [zie aanhef van het middel] – van 

het wetboek van vennootschappen niet afwijkt van het gemene recht dat de be-

wijslat bij de eisende partij legt (voormeld artikel 1315 van het oud burgerlijk 

wetboek en voormeld artikel 870 van het gerechtelijk wetboek), dus ook de be-

wijslast i.v.m. met de ontvankelijkheidsdrempels waarvan sprake in artikel 265 

van het wetboek van vennootschappen (een gemiddelde omzet van ten minste 

620.000 euro over de drie boekjaren voor het faillissement en een totaal van de 

balans bij het einde van het laatste boekjaar hoger dan 370 000 euro), 

het bestreden arrest  

− artikel 1315 van het oud burgerlijk wetboek, voor de opheffing ervan door 

de in de aanhef van het middel vermelde wet van 13 april 2019, 

− artikel 870 van het gerechtelijk wetboek, voor de wijziging ervan door 

artikel 16 van de door de in de aanhef van het middel vermelde wet van 13 

april 2019, 

− artikel 265, 1ste en 2de lid, van het wetboek van vennootschappen, voor de 

aanvulling van dat artikel met een § 2 door artikel 56 van de 

programmawet van 20 juli 2006; 

− artikel 265, § 1, 1ste en 2de lid, van het wetboek van vennootschappen, na 

de aanvulling van artikel 265 van het wetboek van vennootschappen met 

een § 2 door artikel 56 van de programmawet van 20 juli 2006, maar voor 

de opheffing van dat artikel 265 door artikel 57 van de in de aanhef van 

het middel vermelde wet van 11 augustus 2017, 

schendt. 

(…) 

 

M&D Seminars 32



  VERZOEKSCHRIFT/25 

 

 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN, 

besluit voor eiser ondertekende advocaat bij het Hof van cassatie dat het u behage, 

Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te vernietigen, te bevelen dat 

er melding gemaakt wordt van de vernietiging op de kant van de vernietigde be-

slissing, de zaak en de partijen naar een ander hof van beroep te verwijzen en over 

de kosten te oordelen als naar recht. 

Brussel, 18 januari 2021  

Werner DERIJCKE  

Advocaat bij het Hof van cassatie  
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 2 JUNI 2022 C.21.0393.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0393.N 

R. H.,  

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

Mr. Ivan REYNS, advocaat, met kantoor te 9120 Melsele, Grote Baan 68, in de 

hoedanigheid van curator van het faillissement van G. H.,  

verweerder, 

mede inzake 

G. H.,  

tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, in eerste en enige aanleg ge-

wezen op 28 mei 2021 door de rechter-commissaris bij de ondernemingsrechtbank 

Gent, afdeling Dendermonde. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.  

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Tweede onderdeel 

1. Er bestaat een onverdeeldheid tussen personen die op een zaak of op een 

geheel van zaken een recht van dezelfde aard hebben, elk voor een aandeel daarin.   

2. Wanneer een persoon een goed voor een deel in volle eigendom en voor een 

ander deel in vruchtgebruik heeft, is hij in onverdeeldheid met de blote eigenaar, 

doch louter wat betreft de blote eigendom.  

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:  

- de verweerder met toepassing van artikel XX.193, § 2, WER de rechter-

commissaris verzocht heeft hem te machtigen over te gaan tot de verkoop van 

het onroerend goed toebehorend aan de in gemeenverklaring van het arrest op-

geroepen partij, met voorbehoud van de rechten van de vruchtgebruiker; 

- de eiser en de in gemeenverklaring van het arrest opgeroepen partij bij ge-

rechtsbrief werden uitgenodigd om te verschijnen voor de ondernemingsrecht-

bank; 
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- de eiser en de in gemeenverklaring van het arrest opgeroepen partij conclusies 

hebben neergelegd en gehoord werden door de ondernemingsrechtbank;   

- de eiser het onroerend goed voor de helft in volle eigendom heeft en voor de 

andere helft in vruchtgebruik; 

- de in gemeenverklaring van het arrest opgeroepen partij voor de helft blote ei-

genaar is van het onroerend goed. 

4. De rechter-commissaris die oordeelt dat er sprake is van mede-eigendom in 

de zin van artikel XX.193, § 2, WER, en die vervolgens de verweerder machtigt 

om over te gaan tot de verkoop van de helft volle eigendom en de helft blote ei-

gendom van het onroerend goed terwijl de onverdeeldheid beperkt is tot de blote 

eigendom, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.  

Het onderdeel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

eenparig beslissend, 

Vernietigt de bestreden beschikking. 

Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-

tigde beschikking. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koenraad 

Moens en Sven Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 2 juni 2022 uitge-

sproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal 

Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

 E. Dirix  
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: de heer H. R.,  

 

  eiser tot cassatie, 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 

ANTWERPEN 1, Amerikalei 187/302, alwaar keuze van woonst 

wordt gedaan, 

 

 

TEGEN: de heer REYNS IVAN, advocaat te 9120 Melsele, Grote Baan 68, 

in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement over de heer 

H. G.,  

 

  verweerder in cassatie, 

 

 

MEDE INZAKE: de heer H. G.,  

 

   in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij, 

 

 

* 

* * 

 

Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 

 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 
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Hooggeachte Heren en Dames, 

 

 

Eiser heeft de eer een beschikking aan uw beoordeling voor te leggen die 

op 28 mei 2021 op tegenspraak tussen de partijen werd gewezen door de Onder-

nemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde (N/21/00060). 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 

 Eiser en de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij zijn eigenaar 

van een onroerend goed: de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij ten 

belope van 50% naakte eigendom, en eiser ten belope van 50% volle eigendom en 

50% vruchtgebruik. 

 

Bij vonnis van 10 februari 2020 werd de in gemeenverklaring van arrest 

opgeroepen partij failliet verklaard.  

 

Op 5 februari 2021 heeft verweerder als faillissementscurator een verzoek 

ingediend inzake toelating tot verkoop van het onroerend goed. Eiser en de in ge-

meenverklaring van arrest opgeroepen partij werden bij gerechtsbrief opgeroepen 

om te verschijnen en zij hebben besluiten neergelegd strekkende tot afwijzing van 

het verzoek. 

 

In de bestreden beschikking, waartegen krachtens artikel XX.2, 4° WER 

geen hoger beroep openstaat, wordt toelating verleend tot verkoop van ½ naakte 

eigendom en ½ volle eigendom van het onroerend goed. 

 

Tegen dit arrest wenst eiser op te komen met het volgende middel tot cas-

satie. 

 

 

INZAKE DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING 
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 Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan de gefail-

leerde en aan andere personen, kan de rechter-commissaris, op verzoek van de cu-

ratoren, krachtens artikel 193 § 2 WER de verkoop van de onverdeelde goederen 

bevelen. De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldei-

sers die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven, alsook de ge-

failleerde en de andere mede-eigenaars dienen ten minste acht dagen voor de zit-

ting bij gerechtsbrief tot de machtigingsprocedure te worden opgeroepen. De ver-

koop vindt in dat geval plaats op verzoek van de curator alleen. 

 

 Eiser en de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij werden bij ge-

rechtsbrief opgeroepen om te worden gehoord, respectievelijk als mede-eigenaar 

en als gefailleerde. Zij hebben conclusies neergelegd. 

 

 Derhalve zijn zij te beschouwen als procespartij en kunnen zij een rechts-

middel aanwenden tegen de beschikking waarbij het verzoek tot verkoop wordt 

toegestaan (vgl. Cass. 9 februari 2012, Arr.Cass. 2012, afl. 2, 341 inzake artikel 

1193ter Ger.W.: de schuldeisers die overeenkomstig lid 2 van dit artikel werden 

gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk werden opgeroepen, zijn tussenkomende 

partijen die een rechtsmiddel kunnen instellen tegen de beslissing van de recht-

bank). 

 

 Eiser kan evenwel geen hoger beroep instellen, gelet op artikel XX.2, 4° 

WER krachtens hetwelk geen verzet of hoger beroep staat open tegen de beslis-

singen van de rechter-commissaris waarbij de verkoop van goederen en koopwa-

ren die tot het faillissement behoren, wordt toegestaan. 

 

 Derhalve staat enkel een voorziening in cassatie open. 

 

 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden wetsbepalingen 
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 Artikel XX.193 § 2 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna: 

WER); 

 De artikelen 544, 577-2, 578 en 815 van het oud Burgerlijk Wetboek, 

de eerste drie bepalingen zoals van toepassing vóór de opheffing ervan 

bij Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het 

Burgerlijk Wetboek; 

 Artikel 780, eerste lid, 3° van het Gerechtelijk Wetboek; 

 Artikel 149 van de Grondwet. 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

 De rechtbank machtigt verweerder om over te gaan tot de verkoop van ½ 

naakte eigendom en ½ volle eigendom van het onroerend goed, en oordeelt verder 

dat er geen reden is om een andere notaris aan te stellen, op grond van volgende 

motieven: 

 

“Gezien het verzoekschrift, neergelegd ter griffie dezer rechtbank op 

05/02/2021 door [verweerder], in zijn hoedanigheid van curator over 

voormeld faillissement. 

 

De uitnodiging om op 19/02/2021 te verschijnen voor de ondernemings-

rechtbank Gent, afdeling Dendermonde, werd gezonden aan: 

- de gefailleerde, [de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen par-

tij], bij gerechtsbrief dd. 10/02/2021; 

- de vruchtgebruiker en volle mede-eigenaar, [eiser], bij gerechtsbrief 

dd. 10/02/2021. 

 

Er zijn geen ingeschreven schuldeisers blijkens het hypothecair getuig-

schrift van 3 maart 2020. 

[Verweerder] werd in zijn uitleg gehoord ter zitting dd. 21/05/2021, even-

als meester M. B., advocaat te …, raadsman van [eiser en de in gemeen-

verklaring van arrest opgeroepen partij]. 

 

In tegenstelling tot wat [de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen 

partij en eiser] menen, is er wel degelijk sprake van een mede-eigendom in 

de zin van artikel XX.193 § 2 WER. De gefailleerde is immers voor 1/2de 

M&D Seminars 41



  VERZOEKSCHRIFT/5 

 

blote eigenaar van voormeld onroerend goed. [Eiser] is voor 1/2 volle ei-

genaar en voor 1/2de vruchtgebruiker. 

 

Aangezien aan alle voorwaarden voldaan werd, kan de curatele wel dege-

lijk het onroerend goed doen verkopen, evenwel enkel wat betreft de 1/2 

naakte eigendom en 1/2 volle eigendom. 

 

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 met betrekking tot het taalge-

bruik in gerechtszaken werden in acht genomen. 

 

Machtigen de curator, [verweerder], voornoemd, in zijn hoedanigheid van 

curator over het faillissement van [de in gemeenverklaring van arrest op-

geroepen partij] om over te gaan tot de verkoop van de 1/2 naakte eigen-

dom en de 1/2 volle eigendom van het onroerend goed, vermeld in aange-

hecht verzoekschrift zijnde: 

 

Te …,  

Een huis gelegen te … (voorheen met straatnaam en huisnummer "…") 

Sectie en perveelnummer: … 

Partitie: … 

P/w: … 

Oppervlakte: … 

Code KI: … 

KI: … 

 

Er is geen objectieve reden om een andere notaris aan te stellen, de ante-

cendenten in deze zaak laten niet toe te stellen dat notaris FILIP DIELS 

niet meer zou kunnen aangesteld worden. Hij is het best geplaatst en kent 

het dossier. 

 

Wijzen meester FILIP DIELS, notaris te 3370 Boutersem, Leuvensesteen-

weg 35, aan door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal 

geschieden en dit in voorkomend geval ten overstaan van de bevoegde 

Vrederechter, met inachtneming van de pleegvormen van boek IV, hoofd-

stuk IV van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Zegt nochtans dat moest het voordeliger blijken, de toepassing van 

art.1193ter G.W. zal kunnen vervolgd worden” (bestreden beschikking p. 

3-4) 

 Grieven 

 

(…) 

 Tweede onderdeel (in ondergeschikte orde) 

 

 Zelfs in de hypothese dat er wél een onverdeelde mede-eigendom bestaat 

tussen enerzijds een eigenaar die voor het ene deel volle eigenaar is en voor het 

andere deel vruchtgebruiker is en anderzijds een naakte eigenaar die de naakte ei-

gendom heeft van dat andere deel van het goed, is deze onverdeeldheid beperkt tot 

de naakte eigendom. Enkel de naakte eigendom van het goed is dan immers in 

onverdeeldheid tussen de volle eigenaar en de naakte eigenaar. 

 

 Daaruit volgt dat, in dat geval, de rechter-commissaris in toepassing van ar-

tikel XX.193 § 2 WER enkel de verkoop kan bevelen van de naakte eigendom. 

 

 De rechtbank stelt vast dat de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen 

partij voor ½ naakte eigenaar is van het onroerend goed, en eiser voor ½ volle ei-

genaar en ½ vruchtgebruiker. 

 

 Aldus is de onverdeeldheid – zo zij al bestaat – beperkt tot (100% van de) 

naakte eigendom. De naakte eigendom is in onverdeeldheid tussen de in gemeen-

verklaring van arrest opgeroepen partij (50% ‘zuivere’ naakte eigendom) en eiser 

(50% volle eigendom waaronder naakte eigendom). 

 

 Door niettemin in toepassing van artikel XX.193 § 2 WER de verkoop te 

machtigen “van de ½ naakte eigendom en de ½ volle eigendom van het onroerend 

goed”, daar waar de onverdeeldheid beperkt is tot de naakte eigendom, schendt de 

rechtbank artikel XX.193 § 2 WER en de artikelen 544, 577-2, 578 en 815 van het 

oud Burgerlijk Wetboek. 

 

(…) 
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TOELICHTING 

 

 

 Bij het eerste en tweede onderdeel 

 

 Mede-eigendom is de opsplitsing van het eigendomsrecht tussen meerdere 

personen. Zij gaat gepaard met onverdeeldheid: de zaak zelf blijft immers onver-

deeld en materieel intact. De eigendom van deze zaak behoort ondeelbaar toe aan 

verscheidende personen (Cass. 30 juni 1988, Arr.Cass. 1987-88, 1445). 

 

Mede-eigendom is slechts één verschijningsvorm van een onverdeeldheid, 

met name met betrekking tot het eigendomsrecht. Het begrip onverdeeldheid is 

ruimer en kan slaan op eender welk zakelijk recht: eigendom, vruchtgebruik, erf-

pacht, … Er bestaat een onverdeeldheid tussen personen die op een zaak of op een 

geheel van zaken een recht van dezelfde aard hebben, elk voor een gedeelte daar-

van (Cass. 7 maart 2014, Arr.Cass. 2014, afl. 3, 670; zie ook S. SNAET en A.-L. 

VERBEKE, “Mede-eigendom en onverdeeldheid”, in Themis goederenrecht, 

Brugge, die Keure, 2011, 47). 

 

Vereist is dus wel dat de rechten van dezelfde aard zijn. Er bestaat geen 

onverdeeldheid tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar van een goed, 

omdat dit verschillende rechten zijn (S. SNAET en A.-L. VERBEKE, l.c., 47; C. 

ROUSSIEAU, “L’indivision asymétrique et son partage”, RTDF 2019, afl. 4, 

999). 

 

In casu stelt de rechtbank vast dat de gefailleerde voor ½ naakte eigenaar 

is van het onroerend goed, en eiser voor ½ volle eigenaar en ½ vruchtgebruiker. 

 

Is er in die omstandigheden sprake van een onverdeelde mede-eigendom? 

Het antwoord op die vraag hangt samen met de vraag of volle eigendom be-

schouwd kan worden als een optelsom van naakte eigendom en vruchtgebruik. In-

dien wel, dan is inderdaad sprake van onverdeelde mede-eigendom, met name met 

betrekking tot de naakte eigendom van het goed. Beiden zijn dan immers onver-

deeld naakte eigenaar, met dien verstande dat de volle eigenaar ‘daarbovenop’ 

nog vruchtgebruiker is. Indien volle eigendom evenwel een zakelijk recht van een 

andere aard is dan vruchtgebruik + naakte eigendom, is er geen sprake van een 
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onverdeeldheid. A fortiori is dan evenmin sprake van mede-eigendom als bijzon-

dere verschijningsvorm van onverdeeldheid. 

 

De vraag of volle eigendom beschouwd moet worden als de optelsom van 

naakte eigendom en vruchtgebruik, is evenwel een fundamentele kwestie waar-

over geen uitsluitsel bestaat. De meerderheid, waarbij eiser zich in het eerste on-

derdeel (in hoofdorde) aansluit, beantwoordt deze vraag negatief, zodat van een 

onverdeeldheid geen sprake is: 

 

“Is er onverdeeldheid tussen enerzijds een eigenaar die voor het ene deel 

volle eigenaar is en voor het andere deel blote eigenaar en anderzijds een 

vruchtgebruiker die het vruchtgebruik heeft op dat andere deel van het 

goed? Het antwoord op die vraag is betwist. Volgens sommigen is dit in-

derdaad het geval. Het vruchtgebruik is in hun zienswijze een afsplitsing 

van de bevoegdheden van het eigendomsrecht (demembratietheorie), na-

melijk de rechten van gebruik en vruchttrekking. Bijgevolg ontstaat er dan 

een onverdeeldheid op niveau van deze gebruiksrechten. Andere auteurs 

bestrijden terecht dergelijk standpunt. De gebruiksrechten van de eigenaar 

zijn van een totaal andere aard dan die van de vruchtgebruiker. Ze hebben 

weliswaar het gebruik van het goed, maar de invulling van dit gebruik is 

helemaal anders. Bovendien brengt het genot van de vruchtgebruiker 

plichten mee, die het genot als eigenaar niet kent. Het gaat bijgevolg om 

andere rechten die elk heeft, en daarom is er geen sprake van een onver-

deeldheid” (R. JANSEN, “Art. 815 BW”, Comm.Erf. 2021, losbl., randnr. 

11, met verwijzingen naar diverse auteurs; zie ook nog kritisch t.a.v. de 

‘demembratietheorie’ V. SAGAERT, Goederenrecht, in Beginselen van 

Belgisch privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2014, 23; zie evenwel enigszins 

contra C. ROUSSIEAU, l.c., 1000 en P. DELNOY, “Sur le concept 

d’indivision”, Rev.not.b. 2010, 552). 

 

Dat de ‘demembratietheorie’ niet kan worden gevolgd, en volle eigendom 

dus niet kan worden beschouwd als een eenvoudige optelsom van andere zakelij-

ke rechten, blijkt overigens ook uit nieuw Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, 

waarin de wetgever zélf deze theorie verwerpt: 

 

“Inmiddels is in de klassieke demembratieleer een bres geslagen doordat 

ook de Belgische wetgever, anders dan de Nederlandse, bij het ontwerp 

van Boek 3 “Goederen” zich ervoor behoed heeft om te bepalen dat de be-

perkte zakelijke rechten zonder meer uit het eigendomsrecht zijn afgeleid. 
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Boek 3 “Goederen” biedt integendeel munitie tegen de demembratieleer 

en ontwikkelt een eigen visie op de goederenrechtelijke constructie van za-

kelijke rechten. In haar opvatting leidt met name de vestiging van een za-

kelijk recht ertoe dat de partijen ook verplichtingen kunnen doen ontstaan 

die niet voorkomen uit het kader van het vol eigendomsrecht. Zo koppelt 

Boek 3 positieve verplichtingen aan zakelijke rechten, bijvoorbeeld de po-

sitieve verplichtingen van de vruchtgebruiker inzake herstel, rapportering, 

verzekeringen, enz.” (R. TIMMERMANS, Het zakelijk gebruiksrecht van 

erfpacht in het nieuw Burgerlijk Wetboek, Mechelen, Kluwer, 2021, 182, 

nr. 263/8; zie gelijkluidend V. SAGAERT, “De hervorming van het goede-

renrecht”, TPR 2020, 419, nr. 33). 

 

Aangezien aldus volle eigendom niet zonder meer beschouwd kan worden 

als de eenvoudige optelsom van naakte eigendom en vruchtgebruik, ontstaat er 

geen onverdeeldheid tussen een eigenaar die voor het ene deel volle eigenaar is en 

voor het andere deel naakte eigenaar en anderzijds een vruchtgebruiker die het 

vruchtgebruik heeft op dat andere deel van het goed. Het betreft onderscheiden 

zakelijke rechten. Evenmin ontstaat er onverdeeldheid tussen een eigenaar die, 

zoals in casu, voor het ene deel volle eigenaar is en voor het andere deel vrucht-

gebruiker en anderzijds een naakte eigenaar die de naakte eigendom heeft op dat 

andere deel van het goed. Vruchtgebruik en naakte eigendom zijn geen ‘onderde-

len’ van volle eigendom, maar onderscheiden rechten en dus geen rechten van de-

zelfde aard die een onverdeeldheid doen ontstaan. 

 

Zelfs wanneer de ‘demembratietheorie’ wél geldt, derwijze dat volle ei-

gendom beschouwd moet worden als de optelsom van naakte eigendom en 

vruchtgebruik, is de beslissing van de rechtbank nog vatbaar voor kritiek (tweede 

onderdeel, in ondergeschikte orde). De rechtbank machtigt immers tot “de ver-

koop van de ½ naakte eigendom en de ½ volle eigendom”, daar waar de onver-

deeldheid – zo zij al bestaat – beperkt is tot (100% van) de naakte eigendom. De 

naakte eigendom is in onverdeeldheid tussen de in gemeenverklaring van arrest 

opgeroepen partij (50% ‘zuivere’ naakte eigendom) en eiser (50% volle eigendom 

waaronder dus naakte eigendom). 

 

Het derde onderdeel behoeft geen nadere toelichting. 
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* 

* * 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie voor eiser dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge 

behagen de bestreden beschikking te vernietigen, de zaak en de partijen te verwij-

zen naar een andere ondernemingsrechtbank en uitspraak te doen over de kosten 

als naar recht. 

 

 

Antwerpen, 7 september 2021 

 

 

 

 

Johan Verbist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de indiening ter griffie wordt bij deze voorziening het exploot van betekening 

van deze voorziening aan de verwerende en de in gemeenverklaring van arrest 

opgeroepen partij gevoegd.  
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.22.0017.N 

1. COMABEL ANTWERPEN bv, met zetel te 2845 Niel, Matenstraat 185, bus 

C1, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0888.203.660, 

2. J. E. M.,  

eiseressen, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de eiseressen woon-

plaats kiezen, 

tegen 

Mr. Filip SELS, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Hemelstraat 3, in zijn 

hoedanigheid van curator van het faillissement van COMABEL ANTWERPEN 

bv, met zetel te 2845 Niel, Matenstraat 185, bus C1, ingeschreven bij de KBO on-

der het nummer 0888.203.660, 

verweerder, 
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vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerder woonplaats 

kiest, 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 4 november 2021. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseressen voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een mid-

del aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

1. Artikel 860, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat, ongeacht de ver-

zuimde of onregelmatig verrichte vorm, een proceshandeling niet nietig kan wor-

den verklaard, noch het niet-naleven van een termijn die op straffe van nietigheid 

is voorgeschreven, kan worden gesanctioneerd, indien de wet de sanctie niet uit-

drukkelijk heeft bevolen. 

Volgens artikel 861, eerste lid, van hetzelfde wetboek, kan de rechter een proces-

handeling alleen dan nietig verklaren of het niet-naleven van een termijn die op 

straffe van nietigheid is voorgeschreven sanctioneren, indien het aangeklaagde 

verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij 

die de exceptie opwerpt. 

2. Krachtens artikel XX.107, eerste lid, WER, worden het vonnis van failliet-

verklaring en het latere vonnis dat de staking van betaling vaststelt, door de cura-
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tor binnen vijf dagen na hun respectievelijke dagtekening bij uittreksel bekend-

gemaakt in het Belgisch Staatsblad.  

Uit de wetgeschiedenis blijkt dat de bekendmaking op last van de curator als ge-

lijkwaardig moet worden beschouwd met deze op last van de griffier, maar dat de 

curator daartoe meer geschikt is en zulks bovendien bijdraagt tot de werklastver-

mindering van de griffies. 

3. De appelrechters die oordelen dat de omstandigheid dat de bekendmaking in 

het Belgisch Staatsblad plaatsvond door de griffier de rechtsgeldigheid van deze 

bekendmaking niet aantast zodat de in artikel XX.108, § 3, vierde lid, WER be-

doelde beroepstermijn van 15 dagen is verstreken, verantwoorden hun beslissing 

naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

eenparig beslissend, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseressen tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseressen op 221,35 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koenraad 

Moens en Sven Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 2 juni 2022 uit-

gesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-

generaal Els Herregodts, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

 E. Dirix  

M&D Seminars 51



  VERZOEKSCHRIFT/1 

 

 

VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE 

 

 

VOOR: 1. de besloten vennootschap COMABEL ANTWERPEN, in vereffe-

ning, ON 0888.203.660, met zetel te 2845 Niel, Matenstraat 185/C1, 

en  

 

 2.  mevrouw J. E. M.,  

 

 

 Eiseressen tot cassatie, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Bruno 

Maes, ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor hou-

dende te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, bij wie keuze van 

woonplaats wordt gedaan. 

 

 

 

TEGEN: mr. Filip SELS, advocaat, kantoor houdende te 2018 Antwerpen, Hemel-

straat 3, in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van de be-

sloten vennootschap Comabel Antwerpen, in vereffening, ON 

0888.203.660, met zetel te 2845 Niel, Matenstraat 185/C1, daartoe aan-

gesteld bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling 

Antwerpen, van 2 januari 2020,  

 

 Verweerder in cassatie, qualitate qua 

 

 

 

 Aan Mevrouw de Eerste Voorzitter, de Heer Voorzitter, de Dames en Heren 

Raadsheren, leden van het Hof van Cassatie, 
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 Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 Eiseressen hebben de eer het arrest, dat op 4 november 2021 op tegenspraak 

tussen partijen werd gewezen door kamer B5M van het Hof van Beroep Antwerpen 

(2021/AR/1298), aan het toezicht van Uw Hof te onderwerpen. 

 

 

 

FEITEN EN VOORGAANDE RECHTSPLEGING 

 

1. Eerste eiseres werd failliet verklaard bij vonnis van 2 januari 2020 van de 

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen. Mr. Filip Sels werd als cu-

rator aangesteld. 

 

Bij exploot van 25 juni 2020 werden eerste eiseres en haar vereffenaar, tweede eise-

res, op verzoek van verweerder q.q. gedagvaard om te horen zeggen voor recht dat 

het tijdstip waarop de gefailleerde opgehouden heeft te betalen vervroegd wordt en 

bepaald wordt op 18 juni 2015. 

 

De Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, sprak vonnis uit op 9 

juni 2021 waarbij de vordering van verweerder q.q. ontvankelijk en gegrond werd 

verklaard. De rechtbank: 

 

- zegde voor recht dat de datum van staking van betaling van eerste eiseres wordt 

teruggebracht naar 18 juni 2015; 

- beval de bekendmaking van huidig vonnis “door de curator” binnen de vijf da-

gen bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel XX.107 WER. 

 

Het vonnis werd niet door de curator maar door de griffier bekend gemaakt in het 

Belgisch Staatsblad van 14 juni 2021 (B.S. 14.06.2021, p. 61936). 

 

2. Met een verzoekschrift neergelegd op 27 juli 2021 hebben eiseressen hoger 

beroep ingesteld tegen het vonnis van 9 juni 2021. 
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Bij arrest van 4 november 2021 verklaarde het Hof van Beroep Antwerpen het hoger 

beroep onontvankelijk. 

 

Het hof was van oordeel dat de publicatie van het vonnis van de eerste rechter in het 

Belgisch Staatsblad van 14 juni 2021 volstond om de beroepstermijn van 15 dagen 

te doen ingaan, ook al gebeurde die publicatie door de griffier en niet door de cura-

tor, zoals voorgeschreven door artikel XX.107 WER. 

 

Tegen dit arrest menen eiseressen volgend middel tot cassatie te kunnen aanvoeren.  
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

Geschonden wetsbepalingen  

 

- artikelen XX.10, XX.107 en XX.108, §3, vierde lid, van het Wetboek Econo-

misch recht 

- artikelen 2, 860, tweede lid en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek 

 

Aangevochten beslissing 

 

Bij het bestreden arrest van 4 november 2021 verklaart het Hof van Beroep Antwer-

pen het hoger beroep van eiseressen tegen het vonnis van 9 juni 2021 van de On-

dernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, waarbij de datum van staking 

van betaling van eerste eiseres werd teruggebracht naar 18 juni 2015, onontvankelijk 

en dit op de volgende gronden:  

 

(Eerste eiseres) in vereffening werd failliet verklaard bij vonnis van 2 januari 2020 

van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. (Verweerder q.q.) 

werd als curator aangesteld. 

 

Op 25 juni 2020 heeft (verweerder q.q.) de failliete vennootschap en haar vereffe-

naar, (tweede eiseres), doen dagvaarden in terugstelling van de datum van staking 

van betaling tot 18 juni 2015, zijnde de datum van het ontbindingsbesluit. 

 

Bij vonnis d.d. 9 juni 2021 van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Ant-

werpen werd de vordering van (verweerder q.q.) ontvankelijk en gegrond verklaard. 

 

De datum van staking van betaling van het faillissement ( van eerste eiseres) werd 

teruggebracht naar 18 juni 2015. 
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Met een verzoekschrift neergelegd per e-deposit op 27 juli 2021 hebben (eiser-

essen) hoger beroep aangetekend. Zij menen dat de datum van staking van be-

taling ten onrechte werd teruggebracht en zij vorderen de afwijzing van de eis 

van (verweerder q.q.) als onontvankelijk minstens ongegrond 

 

(Verweerder q.q.) werpt vooreerst de exceptie van onontvankelijkheid op wegens 

laattijdigheid. 

 

De zaak werd voor behandeling in korte debatten vastgesteld op de zitting van 14 

oktober 2021 enkel met betrekking tot de opgeworpen exceptie. 

 

Het openbaar ministerie aan wie de zaak werd meegedeeld heeft schriftelijk laten 

weten het niet dienstig te achten in deze zaak advies uit te brengen. 

 

(….) 

 

1.  

Overeenkomstig artikel XX.108 §3 WER is de termijn om hoger beroep in te stellen 

tegen het vonnis van faillietverklaring en tegen het vonnis dat het tijdstip van sta-

king van betaling vastlegt vijftien dagen te rekenen vanaf de bekendmaking be-

doeld in artikel XX.107 WER. 

 

Artikel XX.107 WER bepaalt dat het vonnis van faillietverklaring en het latere 

vonnis dat de staking van betaling vaststelt, door de curator binnen vijf dagen 

na hun respectievelijke dagtekening bij uittreksel wordt bekendgemaakt in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

Het bestreden vonnis d.d. 9 juni 2021 werd bij uittreksel gepubliceerd in het Bel-

gisch Staatsblad op 14 juni 2021. De termijn om hoger beroep in te stellen verliep 

op 29 juni 2021. 

 

Op de datum dat het hoger beroep werd ingesteld op 27 juli 2021 was de termijn 

van 15 dagen na publicatie van het vonnis ruimschoots overschreden, zodat de cu-
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rator terecht de onontvankelijkheid van het hoger beroep wegens laattijdigheid op-

werpt. 

 

2.  

Ten onrechte voeren (eiseressen) aan dat de beroepstermijn geen aanvang heeft 

genomen, nu de publicatie in het Belgische Staatsblad van het bestreden vonnis op 

verzoek van de griffier van de ondernemingsrechtbank gebeurde en niet door de 

curator. 

 

Dat in artikel XX.107 WER is voorzien dat de publicatie in het Belgisch Staatsblad 

door de curator dient te gebeuren is een bepaling die werd ingevoerd om het werk 

van de griffie te ontlasten, doch is geen essentiële voorwaarde voor de geldigheid 

van de publicatie. 

 

Door de publicatie van het bestreden vonnis in het Belgische Staatsblad op 14 

juni 2021 door de griffier werd voldaan aan de vereiste van bekendmaking 

voorzien in artikel XX.107 WER, zodat de beroepstermijn overeenkomstig arti-

kel XX.108 WER vanaf deze publicatie is beginnen lopen. 

 

 

 

Grief 

 

1. Ingevolge artikel XX.10 van het Wetboek Economisch recht gebeuren de be-

kendmakingen bevolen krachtens dit boek in het Belgisch Staatsblad, onverminderd 

elke kennisgeving of betekening die elders is gedaan.  

 

Artikel XX.107 van het Wetboek Economisch recht bepaalt dat het vonnis van failliet-

verklaring en het latere vonnis dat de staking van betaling vaststelt, door de curator 

worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad binnen vijf dagen na hun respec-

tieve dagtekening.  
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Artikel XX.108, §3, vierde lid, van het Wetboek Economisch recht preciseert dat de 

termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis vijftien dagen is, te rekenen 

vanaf de bekendmaking bedoeld in artikel XX.107.  

 

De wettelijke regels inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep in burgerlijke 

zaken raken de openbare orde.  

 

Daaruit volgt dat enkel een geldige en regelmatige bekendmaking van het vonnis dat 

de staking van betaling vaststelt, de beroepstermijn doet lopen.  

 

De bekendmaking van het vonnis door een persoon die daartoe wettelijk niet be-

voegd is, is een onregelmatige bekendmaking en kan de beroepstermijn niet doen 

ingaan. Een dergelijke bekendmaking gebeurt immers zonder wettelijke grondslag.  

 

De artikelen XX.107 en XX.108, §3, vierde lid, wijken bovendien af van de normale 

wijze van betekening of kennisgeving van een vonnis en van de normale beroeps-

termijn. Deze artikelen zijn bijgevolg van strikte interpretatie.  

 

De termijn van vijftien dagen om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis dat de 

staking van betaling vaststelt, kan derhalve ingevolge de artikelen XX.107 en 

XX.108, §3, vierde lid, van het Wetboek Economisch recht enkel ingaan vanaf de be-

kendmaking van het vonnis in het Belgisch Staatsblad door de curator.  

 

2.1    Tussen partijen bestond geen betwisting over het feit dat het vonnis van 9 juni 

2021 van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Antwerpen, bij uittreksel 

werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2021 door de griffier en 

niet door de curator (synthesebesluiten van verweerder q.q., gedagtekend op 

05.10.2021, p. 6, nr. 2; appelconclusie van eiseressen, gedagtekend op 24.09.2021, 

p. 2, nr. 3).  

 

Het feit dat het vonnis van 9 juni 2021 door de griffier en niet door de curator in het 

Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, werd door de appelrechters niet tegenge-

sproken.  
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De appelrechters beslisten niettemin dat werd voldaan aan de vereiste van bekend-

making voorgeschreven door artikel XX.107 van het Wetboek Economisch recht in-

gevolge de publicatie van het vonnis van 9 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad van 

14 juni 2021 door de griffier zodat de beroepstermijn overeenkomstig artikel XX.108 

van het Wetboek Economisch recht vanaf deze publicatie is beginnen lopen omdat 

de in voormeld artikel XX.107 voorgeschreven publicatie door de curator: 

 

- een bepaling is die werd ingevoerd om het werk van de griffie te ontlasten (1) 

- en geen essentiële voorwaarde is voor de geldigheid van de publicatie (2).  

 

2.2. De appelrechters konden op die gronden niet wettig beslissen dat de publicatie 

van het vonnis door de griffier voldoet aan de vereiste van bekendmaking bepaald in 

artikel XX.107 van het Wetboek Economisch recht, nu:  

 

- het vonnis dat de staking van betaling vaststelt, volgens de tekst van artikel 

XX.107 van het Wetboek Economisch recht, niet door de griffier maar door de cu-

rator wordt bekendgemaakt  en de bedoeling van een wet niet kan worden aan-

gevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan, temeer daar artikel XX.107 af-

wijkt van de normale wijze van betekening of kennisgeving en dienvolgens van 

strikte interpretatie is; 

- een door de griffie verrichte bekendmaking onverenigbaar is met de bedoeling 

van artikel XX.107 van het Wetboek Economisch recht vermits die bedoeling er 

volgens de appelrechters juist in bestaat de griffie van dit werk te ontlasten;  

- een door de griffie verrichte bekendmaking afbreuk doet aan de wettelijke be-

voegdheid van de curator om het vonnis in het Belgisch Staatsblad bekend te 

maken en aldus onder meer de beroepstermijn te doen ingaan.  

 

2.3. De appelrechters konden evenmin naar recht beslissen dat de bekendmaking 

van het vonnis door de curator geen essentiële voorwaarde is voor de geldigheid van 

de publicatie van het vonnis in het Belgisch Staatsblad nu de wettelijke regels inzake 

de ontvankelijkheid van het hoger beroep en de aanvang van de beroepstermijn de 

openbare orde raken en de publicatie van het vonnis de beroepstermijn doet ingaan. 
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2.4. Door te beslissen dat ingevolge de publicatie van het vonnis van 9 juni 2011 in 

het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2021 door de griffier werd voldaan aan de vereiste 

van bekendmaking bepaald in artikel XX.107 van het Wetboek Economisch recht, 

hebben de appelrechters de artikelen XX.10 en XX.107 van het Wetboek Econo-

misch recht geschonden.  

 

Door op die gronden te beslissen dat de beroepstermijn overeenkomstig artikel 

XX.108 van het Wetboek Economisch recht is beginnen lopen vanaf de publicatie in 

het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2021 en dat het door eiseressen op 27 juli 2021 

ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 9 juni 2021 om die reden onontvanke-

lijk is, hebben de appelrechters tevens de artikelen XX.10 en XX.108, §3, vierde lid, 

van het Wetboek Economisch recht geschonden.  

 

3. Luidens artikel 860, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat ingevolge ar-

tikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de rechtspleging voorzien 

in de artikelen XX.107 en XX.108, §3, vierde lid, van het Wetboek Economisch recht 

en dat krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek toepasselijk is in hoger 

beroep, zijn de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven op 

straffe van verval.  

 

Door te beslissen dat de publicatie van het vonnis van 9 juni 2021 in het Belgisch 

Staatsblad van 14 juni 2021 door de griffier voldoet aan de vereiste van bekendma-

king bepaald in artikel XX.107 van het Wetboek Economisch recht zodat de beroeps-

termijn overeenkomstig artikel XX.108 van dit wetboek, vanaf deze publicatie is be-

ginnen lopen, terwijl enkel een publicatie door de curator de beroepstermijn doet in-

gaan en de termijn om hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van 9 juni 2021 bij 

gebreke aan die publicatie niet vervallen was, hebben de appelrechters niet alleen de 

artikelen XX.10, XX.107 en XX.108, §3, vierde lid, van het Wetboek Economisch 

recht geschonden, maar ook de artikelen 2, 860, tweede lid, en 1042 van het Ge-

rechtelijk Wetboek.  

 

 

TOELICHTING 
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1. De onregelmatige betekening van een in eerste aanleg gewezen vonnis doet de 

termijn van hoger beroep niet ingaan (Cass. 25 april 2014, Arr. Cass. 2014, 1010; K. 

Broeckx, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het ci-

viele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, p. 225, nr. 496; J. Laenens, D. Scheers, P. 

Thiriar, S. Rutten en B. Vanlersberghe, Handboek Gerechtelijk recht, Antwerpen, In-

tersentia, 2020, p. 758, nr. 1574 en p. 762, nr. 1584; G. Closset-Marchal, Examen de 

jurisprudence (2007 à 2017), Droit judiciaire privé, L’appel, R.C.J.B. 2019, (p. 99), p. 

134, nr. 38).  

 

De beroepstermijn tegen een vonnis dat de staking van betaling vaststelt, loopt niet 

vanaf de betekening maar vanaf de bekendmaking door de curator in het Belgisch 

Staatsblad (artikelen XX.10, XX.107 en XX.108, §3, vierde lid, van het Wetboek Eco-

nomisch recht).  

 

Een onregelmatige bekendmaking in het Belgisch Staatsblad kan de beroepstermijn 

niet doen ingaan, evenmin als een onregelmatige betekening.  

 

2. De wettelijke regels inzake de ontvankelijkheid van het hoger beroep in burger-

lijke zaken, raken de openbare orde (Cass. 13 december 1991, Arr. Cass. 1991-

1992, 346).  

 

 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN, 

 

Besluit voor eiseressen, ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie, dat het 

U behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te vernietigen en de 

zaak en partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, kosten als naar recht.  

 

Brussel, 7 januari 2022 

 

 

Bruno Maes 
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Cour de cassation de Belgique 

Arrêt 

N° C.19.0395.F 

A. P., notaire, 

demandeur en cassation,  

représenté 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  

 

ASSOCIATION ROYALE DES DEMEURES HISTORIQUES ET JARDINS 

DE BELGIQUE, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Ixelles, 

avenue du Général de Gaulle, 43, inscrite à la banque-carrefour des entreprises 

sous le numéro 0406.605.093, 

défenderesse en cassation, 
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représentée par Maître Ann Frédérique Belle, avocat à la Cour de cassation, dont 

le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 453, où il est fait élection de 

domicile. 

 

I. La procédure devant la Cour  

 Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 mars 2019 par 

la cour d’appel de Bruxelles. 

 Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport. 

 L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

 

II.  Le moyen de cassation 

 Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 

conforme, le demandeur présente un moyen. 

 

III.  La décision de la Cour 

 

 Sur le moyen : 

 

 Quant à la première branche : 

 

 Aux termes de l’article 1592, alinéa 1er, du Code judiciaire, toute personne 

a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l’adjudication. 

 L’article 1593, alinéa 1er, de ce code dispose que, dans les cinq jours 

ouvrables de l’adjudication, le notaire fait placarder des affiches annonçant la 

faculté de surenchère qui mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et 

le prix de l’adjudication, la désignation précise du bien adjugé. 

 En vertu de l’article 1592, alinéa 3, du même code, le montant de la 

surenchère doit être consigné en l’étude du notaire au moment de la surenchère, 

M&D Seminars 63



 4 MARS 2022         C.19.0395.F/3 

laquelle doit être notifiée par un exploit d’huissier qui est dénoncé à 

l’adjudicataire. 

 Transposant à la surenchère les dispositions de l’article 1589 relatives au 

refus des enchères lors de l’adjudication, l’article 1592, alinéa 5, prévoit que le 

notaire peut refuser la surenchère des personnes dont la solvabilité ne lui paraît 

pas justifiée et qu’il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. 

 L’arrêt considère que, « [exerçant] la faculté [prévue] à l’article 1592, 

alinéa 5, [du Code judiciaire] », le demandeur « a estimé […] que la faculté de 

surenchère, qui expirait le 11 juillet 2008, était subordonnée à la constitution 

‘d’une garantie bancaire inconditionnelle de quatre cent mille euros à fournir lors 

de la surenchère ou un chèque certifié du même montant’ » et que  « cette 

condition était expressément mentionnée sur les affiches que [le demandeur] a fait 

placarder en application de l’article 1593 [dudit] code ». 

 L’arrêt, qui constate que le demandeur « lui-même considérait à l’époque 

que la garantie bancaire de quatre cent mille euros devait être constituée lors de la 

surenchère », a pu, sans violer les dispositions légales précitées, en déduire que les 

documents établissant l’existence de cette garantie devaient « être portés [à sa] 

connaissance » à ce moment. 

 Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 

 

  Quant à la deuxième branche : 

 

 L’arrêt, qui précise que « la preuve de l’engagement de la banque [de 

fournir la garantie bancaire requise lors de la surenchère] ne doit pas être 

confondue avec la preuve que les conditions de la surenchère étaient remplies [à 

l’expiration du délai pour surenchérir] », n’impose pas au demandeur de prouver 

par un écrit la date d’envoi et de réception d’un acte contenant un engagement 

commercial mais « de démontrer qu’il a », comme « il l’allègue », eu 

connaissance de cet engagement lors de la surenchère, ce que n’établissent pas les 

documents qu’il produit. 

  Le moyen, en cette branche, manque en fait. 
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  Quant à la troisième branche : 

 

 Lorsque, faisant usage du pouvoir discrétionnaire d’apprécier la solvabilité 

du surenchérisseur que lui confère l’article 1592, alinéa 5, du Code judiciaire, le 

notaire requiert caution de celui-ci en exigeant qu’il fournisse une garantie lors de 

la surenchère, il est tenu par les conditions qu’il a lui-même fixées et doit pouvoir 

faire la preuve qu’elles ont été respectées.  

 L’arrêt, qui, comme il ressort de la réponse à la première branche du 

moyen, considère que le demandeur a subordonné la validité de la surenchère à la 

fourniture, au moment de celle-ci, d’une garantie bancaire inconditionnelle de 

quatre cent mille euros, décide légalement qu’« il devait pouvoir justifier auprès 

de toutes personnes directement concernées par la procédure de surenchère que les 

surenchères répondaient aux conditions fixées, sous peine de voir sa 

responsabilité engagée », et que, restant en défaut d’apporter cette preuve, il doit à 

la défenderesse réparation de son dommage. 

  Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 

 

  Quant à la quatrième branche : 

 

 L’arrêt considère que « la faute commise par le [demandeur], consistant à 

avoir accepté à tort une surenchère qui ne répondait pas aux conditions posées 

[par lui] et avoir de ce fait manqué à son devoir d’impartialité, a empêché [la 

défenderesse] d’acquérir, en 2008, [le bien litigieux] pour le prix de 2.100.000 

euros », que, « si [la réquisition de surenchère] avait été refusée par le 

[demandeur], comme cela aurait dû être le cas, il n’y aurait pas eu de troisième 

séance de vente et le bien aurait, par l’effet de la loi, été adjugé définitivement à 

[la défenderesse] pour le prix de 2.100.000 euros », et qu’« il est donc certain que, 

sans les fautes [du demandeur], [la défenderesse] aurait acquis [le bien] pour 

2.100.000 euros ». 
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 Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la considération que l’arrêt 

accorde à la défenderesse la réparation d’une perte de chance, manque en fait. 

 

 Par ces motifs, 

 

 La Cour 

 

 Rejette le pourvoi ; 

   Condamne le demandeur aux dépens. 

Les dépens taxés à la somme de cinq cent seize euros cinquante-deux 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, président, le président de section 

Michel Lemal, les conseillers Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et 

Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du quatre mars         

deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de 

l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du greffier Patricia 

De Wadripont. 

P. De Wadripont M. Marchandise  A. Jacquemin 

S. Geubel M. Lemal Chr. Storck 

Madame le conseiller Jacquemin se trouve 

dans l’impossibilité de signer l’arrêt. 

 

Patricia De Wadripont, greffier. 
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Requête 

REQUÊTE 

EN CASSATION 

 

 

Pour :  A. P., notaire,  

 

 Demandeur en cassation (ci-après, le « demandeur » ou 

« Monsieur P. »).   

 

 Assisté et représenté par Madame Michèle Grégoire, 

avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 

1000 Bruxelles, rue de la Régence, 4, chez qui il est fait 

élection de domicile.  

 

 

Contre :   L’ASBL Association royale des demeures historiques 

et jardins de Belgique, inscrite à la BCE sous le numéro 

0406.605.093, dont le siège social est établi à 1050 Ixelles, 

avenue du Général de Gaulle, 43,     

 

  Défenderesse en cassation (ci-après, la « défenderesse » 

ou       l’ « Association royale »).    

 

* 

 

*       * 

 

   A Madame la Première Présidente, Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation, 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

  Le demandeur a l’honneur de déférer à Votre Censure l’arrêt rendu 

contradictoirement entre les parties le 11 mars 2019 par 4ème chambre (affaires 
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civiles) de la cour d’appel de Bruxelles (R.G. : 2014/AR/1198 et 

2011/AR/2573) (ci-après,    l’ « arrêt attaqué »), dans les circonstances 

suivantes.  

 

* 

 

I.  LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ANTÉCÉDENTS DE LA 

PROCÉDURE 

 

1. Le litige est relatif à la prétendue faute qu’aurait commise, en sa qualité de 

notaire, Monsieur P., lors de la procédure de vente publique en nue-propriété 

du château de … (ci-après « le Château »).  

 

2. Le 26 juin 2008, lors d’une deuxième séance d’adjudication, le Château fut 

adjugé au prix de 2.100.000 €, sous réserve de surenchère, au profit de 

l’Association royale, par l’intermédiaire de Monsieur D. L. 

 

Monsieur P. fit publier des affiches prévoyant une faculté de surenchère, 

expirant le 11 juillet 2008 et subordonnée à la constitution d’une garantie 

bancaire inconditionnelle de 400.000 € à fournir lors de la surenchère.   

 

Le 11 juillet 2008, Monsieur D. S., fit signifier au notaire une réquisition de 

surenchère pour la somme de 6.200 €. 

 

A cette même date, Monsieur P. reçut également la confirmation par la banque 

HSBC de l’octroi par celle-ci d’une garantie autonome irrévocable et 

inconditionnelle d’un montant maximal de 400.000 € en faveur de Monsieur S. 

 

Le 22 septembre 2008, au terme de la troisième séance d’adjudication, le 

Château fut adjugé à Monsieur W. D. pour le prix de 3.300.000 €. 

 

3. Le 24 février 2010, à la suite de plusieurs demandes adressées par 

l’Association royale à Monsieur P. concernant la production de la preuve de la 

garantie bancaire précitée, l’Association royale fit signifier au demandeur une 

citation en justice en vue d’obtenir la production d’une telle preuve. 

 

Par jugement du 4 mars 2011, la 9ème chambre du tribunal de première instance 

de Bruxelles déclara l’action irrecevable pour défaut d’objet.   

 

L’association interjeta appel de cette décision par requête d’appel déposée le 6 

octobre 2011 (R.G. 2011/AR/2573).   
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4. Par exploit d’huissier du 17 janvier 2012, l’Association royale introduisit une 

action en vue de mettre en cause la responsabilité professionnelle contre 

Monsieur P. 

 

Par jugement du 7 février 2014, la 9ème chambre du tribunal de première 

instance de Bruxelles accueillit partiellement cette demande et condamna 

Monsieur P. à payer à l’Association royale un montant de 150.000 € à majorer 

des intérêts compensatoires au taux moyen de 3% à compter du 11 juillet 2008.  

 

5. Par requête déposée le 20 mai 2014, Monsieur P. interjeta appel contre ce 

jugement (R.G. 2014/AR/1198). 

 

Un appel incident fut également formé par voie de conclusions le 28 novembre 

2017 par l’Association royale. 

 

Par l’arrêt attaqué, la 4ème chambre (affaires civiles) de la cour d’appel de 

Bruxelles joignit les causes (R.G. 2011/AR/2573 et 2014/AR/1198) en raison 

de leur connexité, réforma le jugement du 4 mars 2011 en ce qu’il déclarait la 

demande de l’Association royale irrecevable, tout en constatant que cette 

demande était toutefois devenue sans objet, et confirma le jugement du 7 

février 2014, sous réserve du montant de la condamnation en principal et 

intérêts, fixant celui-ci à 750.000 €, à majorer des intérêts compensatoires aux 

taux successifs de l’intérêt légal depuis le 11 juillet 2008.    

 

6. A l’encontre de cette décision, le demandeur a l’honneur de faire valoir le 

moyen unique de cassation suivant. 

 

 

* 

 

*          * 
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II.  MOYEN UNIQUE DE CASSATION   

 

 A. DISPOSITIONS LÉGALES ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DONT LA 

VIOLATION EST INVOQUÉE 

 

- article 9 de la loi du 25 de Ventôse an XI contenant organisation du notariat 

(« Loi de Ventôse ») ; 

 

- article 25 du Code de commerce avant son abrogation par l’article 256, 1° de 

la loi du 25 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, tel qu’il était 

applicable en l’espèce ; 

 

- articles 1589, 1592 et 1593 du Code judiciaire, avant l’abrogation de ces deux 

derniers respectivement par les articles 42 et 43 de la loi du 11 août 2017 

portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code 

de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, 

et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de 

droit économique ;      

 

- articles 1328, 1382 et 1383 du Code civil. 

 

 

 B. DÉCISION ATTAQUÉE ET MOTIFS CRITIQUÉS 

 

1. Après avoir joint les causes portant respectivement les numéros R.G. 

2011/AR/2573 et 2014/AR/1198 en raison de leur connexité (page 25 de l’arrêt 

attaqué), l’arrêt attaqué déclare l’appel incident de la défenderesse seul fondé 

dans la mesure ci-après, confirme le jugement entrepris sous réserve du 

montant de la condamnation en principal et intérêts, statue à nouveau en 

condamnant la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 750.000 €, 

à majorer des intérêts compensatoires aux taux successifs de l’intérêt légal 

depuis le 11 juillet 2008 jusqu’à la date de l’arrêt attaqué, majoré des intérêts 

moratoires jusqu’au complet paiement, condamne la demanderesse aux dépens 

d’appel de la défenderesse, liquidés à 18.000 € et délaisse à la demanderesse 

ses propres dépens d’appel (page 26 de l’arrêt attaqué).   

 

2. L’arrêt attaqué se fonde sur l’ensemble de ses motifs, tenus ici pour 

intégralement reproduits et, en particulier, sur les motifs suivants :  

«  Quant à la responsabilité du notaire : 

(…) 

1. Avoir accepté une surenchère qui ne correspondait pas aux 

conditions qu'il avait lui-même fixées : 
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L'article 1592 du Code judiciaire dispose que : 

- “ Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze 

jours qui suivent l'adjudication ” (alinéa 1) ; 

- le montant de la surenchère doit être consigné en l'étude du 

notaire, laquelle doit être notifiée au notaire par exploit 

d'huissier (alinéa 2); 

- “ Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui 

sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui 

paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir 

caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le 

notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus 

” (alinéa 5); 

L'article 1593 du Code judiciaire prévoit que “ dans les cinq 

jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des 

affiches annonçant la faculté de surenchère. Ces affiches 

mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix 

de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces 

mentions sont suivies du texte de l'article 1592 “ 

La faculté du notaire de requérir une caution du 

surenchérisseur, conformément à l'article 1592 alinéa 5 précité, 

figurait également dans le cahier général uniforme des charges 

et conditions applicables à la vente litigieuse en ce qu'il 

prévoyait que “ l'adjudicataire peut être tenu, à première 

demande du notaire, de fournir, sans délai et à ses frais, bonne 

et solvable caution “. 

(…) En l'espèce, le notaire P. a estimé à la suite de la deuxième 

séance de vente que la faculté de surenchère, qui expirait le 11 

juillet 2008, était subordonnée à la constitution “ d'une garantie 

bancaire inconditionnelle de 400.000 € à fournir lors de la 

surenchère ou un chèque certifié du même montant “. 

Cette condition était expressément mentionnée sur les affiches 

que le notaire a fait placarder en application de l'article 1593 

du Code judiciaire. 

(…) Par exploit du 11 juillet 2008, M. S. a fait signifier au 

notaire P. réquisition de surenchère de 6.200 €, accompagnée 

d’un chèque certifié portant sur ce montant.  

 

Outre ces formalités, M. S. devait également fournir au notaire 

P. une garantie bancaire inconditionnelle de 400.000 €. 
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Cette condition devait être remplie à la date de la surenchère, 

soit en l'espèce le 11 juillet 2008 qui était également le dernier 

jour utile du délai. 

 

(…) Il était d'ailleurs expressément indiqué sur les affiches que 

ladite garantie devait être fournie « lors de la surenchère ». 

 

Les correspondances que le conseil de l'Association a 

échangées en juillet et août 2008 avec le notaire P. et plus 

particulièrement sa lettre du 2 juillet 2008 confirment au besoin 

que le notaire P. lui-même considérait à l'époque que la 

garantie bancaire de 400.000 € devait être constituée lors de la 

surenchère, sans préjudice de la fixation d'une caution 

complémentaire lors de l'adjudication définitive. 

(…) Le notaire P. soutient actuellement que les termes                

“ lors “ ne signifient pas “ à l'instant précis ” et qu'il pouvait 

évaluer la solvabilité du surenchérisseur jusqu'à la date de la 

séance de la surenchère en se référant notamment à un arrêt de 

la Cour de cassation du 15 avril 2005 qui a décidé que: 

“ attendu qu'en vertu des articles 1598 alinéa 1 et 1592 alinéa 5 

du Code judiciaire, le notaire peut refuser les enchères ou la 

surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont 

l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. 

Que ce refus ne doit pas nécessairement être opposé à ces 

personnes après qu'elles ont fait l'offre ou la surenchère mais 

peut l'être jusqu'à l'adjudication définitive “. 

L'enseignement tiré de cet arrêt n'est pas transposable au cas 

d'espèce. Il concerne la possibilité pour le notaire de refuser 

une surenchère jusqu'à l'adjudication définitive alors qu'in casu, 

il est reproché au notaire d'avoir accepté une surenchère qui 

n'était pas valable et d'avoir ainsi provoqué une nouvelle séance 

d'adjudication. 

 

Le notaire P. ne pouvait en effet organiser cette troisième 

séance de vente que pour autant que des surenchères aient été 

valablement formulées dans le délai légal de 15 jours suivant 

l’adjudication. A défaut de surenchères valables, la condition 

suspensive était réalisée et le bien était adjugé définitivement à 

l' Association pour le prix de 2.100.000 €. 
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(…) Le notaire P. soutient que cette surenchère était valable. 

 

A l'appui de ses dires, il a communiqué : 

 

- le 11 décembre 2009, un fax daté du 11 juillet 2008 par lequel 

Mme C. D., directrice de l'agence P. V. de la s.a. HSBC, 

avenue … à Paris lui a confirmé, à la demande de M. D. S., 

son “ accord inconditionnel concernant la délivrance d'une 

garantie bancaire à hauteur de 400.000 € pour l'acquisition du 

château … “, 

 

- le 12 août 2016, un document intitulé “ Garantie autonome“ 

établi le 11 juillet 2008 à Paris par lequel HSBC France 

déclare, d'ordre et pour compte de M. S., s'engager 

irrévocablement et inconditionnellement à payer au notaire P. 

la somme maximum de 400.000 € dans le cadre de la vente 

publique en nue-propriété du Château …. Il est précisé que 

l'engagement prend effet le 11 juillet 2008 pour expirer au plus 

tard le 23.09.2008. 

 

Le fax du 11 juillet 2008 et la garantie autonome étant des 

copies, l'Association dénie toute force probante à ces documents 

et conteste leur conformité à l'original. 

 

(…) A supposer que lesdits documents établissent que la banque 

a émis le 11 juillet 2008 une garantie bancaire inconditionnelle 

de 400.000 €   - quod non-, encore faut-il qu'ils aient été portés 

à la connaissance du notaire lors de la surenchère. 

 

La preuve de l'engagement de la banque ne doit pas être 

confondue avec la preuve que les conditions de la surenchère 

étaient remplies le 11 juillet 2008, ce qui implique que le notaire 

en ait eu connaissance. 

 

En effet, la circonstance que la garantie, une fois émise, produit 

ses effets et ne doit pas être acceptée par son destinataire ne 

suffit pas à établir que la surenchère de M. S. était valable. 

 

Celle-ci devait répondre aux conditions posées le jour où a fait 

signifier sa réquisition de surenchère. Il devait donc faire savoir 

au notaire, le 11 juillet 2008, qu'il disposait d'une garantie 
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bancaire inconditionnelle de 400.000 € et c'est en fonction des 

éléments reçus à cette date que le notaire devait apprécier si la 

surenchère était valable ou non, et dans l'affirmative, organiser 

une troisième séance de vente. 

 

(…) Il appartient au notaire P., qui allègue avoir bien eu 

connaissance de la garantie bancaire le 11 juillet 2008, de le 

prouver.  

 

Indépendamment de savoir si le fax date du 11 juillet 2008 vaut 

garantie bancaire, le notaire P. n'apporte aucun élément de 

nature à démontrer qu'il lui a été envoyé à cette date. 

 

Ce document, qui consiste en la copie d'une copie du fax, ne 

comporte aucune indication quant à la date et à l'heure de son 

envoi par l'agence bancaire au notaire ni quant à la date et à 

l'heure de sa réception par l'étude du notaire. 

 

Il s'agit pourtant, comme relevé par l'Association, de mentions 

qui figurent habituellement sur les documents envoyés par fax. 

 

(…) II n'existe pas la moindre preuve que le fax litigieux aurait 

été envoyé au notaire P. le 11 juillet 2008. 

 

La date d'envoi et de réception du document intitulé                    

“ Garantie autonome “ que le notaire P. a transmis le 12 août 

2016 n'est pas davantage établie. 

 

(…) En tant que notaire chargé par un tribunal de procéder à 

une vente publique, il devait pouvoir justifier auprès de toutes 

personnes directement concernées par la procédure de 

surenchère que les surenchères reçues répondaient aux 

conditions fixées, sous peine de voir sa responsabilité engagée. 

 

(…) Sa seule parole quant à la réception du fax litigieux dans le 

délai n'est nullement suffisante et il est évident que s'il avait 

reçu ledit fax ou tout autre document relatif à la garantie 

bancaire dans le délai imparti, il en aurait fourni la preuve. 

 

(…) Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent 

que le notaire P. reste en défaut de démontrer qu'il a été informé 
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le 11 juillet 2008 que M. S. avait constitué une garantie 

bancaire inconditionnelle de 400.000 €. 

 

Il ne pouvait en conséquence pas considérer que sa surenchère 

était valable, ni partant organiser la troisième séance de vente. 

 

Les agissements du notaire P. ne correspondent pas à ceux d'un 

notaire prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances 

et sont fautifs. 

 

  (…) 

 

3. Avoir manqué à son devoir d'impartialité: 

 

En acceptant une surenchère qui ne répondait pas aux 

conditions qu'il avait fixées, le notaire P. a manqué à son devoir 

d'impartialité.  

 

(…) Il apparait en conclusion que le notaire P. a : 

 

- de manière fautive accepté une surenchère qui n'était pas 

valable, manquant par là même occasion son devoir 

d'impartialité; (…) 

 

Quant au dommage: 

 

L'Association déclare qu'en raison des fautes commises par le 

notaire (acceptation fautive de la surenchère et manquement au 

devoir d'impartialité), elle n'a pu acquérir le bien dont elle était 

adjudicataire lors de la deuxième séance de vente pour le prix 

de 2.100.000 €; 

 

La nue-propriété du château a été adjugée définitivement à M. 

W. D. le 22 septembre 2008 pour le prix de 3.300.000 €. 

 

Le 30 octobre 2008, M. D. a revendu ledit bien à la s.a. C., dont 

O. T. était actionnaire, pour le 4.067.000 €. 

 

Par acte du 19 aout 2010, O. T. a fait donation à l' Association 

des 2.757 actions (sur 2.736) qu'il détenait dans la société civile 

sous forme de société anonyme “ M. T.-C. N.“, anciennement 

dénommée s.a. C.. 
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L'Association évalue son dommage à la différence entre le 

montant auquel le bien a été adjugé définitivement à M. D., soit 

3.300.000 € et le montant de 2.100.000 € auquel le bien aurait 

dû lui être adjugé si le notaire n'avait pas commis de faute. 

 

Elle estime en effet que sans la faute du notaire P., elle aurait 

acquis pour 2.100.000 € un bien qui en valait 3.300.000 €, ce 

montant correspondant selon elle a la valeur vénale réelle du 

bien, c'est-à-dire le prix qui peut être obtenu par le jeu de l'offre 

et de la demande sur le marché immobilier à la date de la 

transmission. 

 

Pour déterminer la valeur vénale d'un bien, il n'est pas tenu 

compte d'une offre exceptionnelle émanant d'un acheteur placé 

dans des conditions particulières. 

 

(…) Aucun élément ne permet de considérer que le prix de 

3.300.000 € auquel M. W. D. a acheté le bien en septembre 2008 

reflétait sa valeur vénale au moment de son adjudication. 

 

II résulte au contraire du rapport d'expertise établi le 8 avril 

2008 par la s.a. W. & associés, agissant à la requête du notaire 

P., que la valeur vénale du bien avait été évaluée cinq mois 

avant ladite vente à 2.850.000 €, ce qui est nettement inférieur 

au prix payé par M. W. D. 

 

(…) Il convient en conséquence de retenir une valeur vénale de 

2.850.000 €, telle qu'elle a été fixée par la s.a. W. & associés, 

mandatée in tempore non suspecto par le notaire P.  

 

Ce dernier conteste tout dommage dans le chef de l'Association 

au motif qu' elle a bénéficié le 19 août 2010 d'une donation 

portant sur des titres de la s.a. M. T. – C. N., devenue entre-

temps propriétaire du château. 

 

(…) L' Association a droit à la réparation intégrale de son 

préjudice, ce qui implique son rétablissement dans la situation 

où elle serait demeurée si les fautes dont elle se plaint n'avait 

pas été commises. 
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Le juge doit évaluer le montant de l'indemnité au moment où il 

statue. L'étendue du dommage doit être déterminée au moment 

de la faute sans tenir compte des événements postérieurs, 

étrangers à la faute et au dommage, qui auraient amélioré ou 

aggravé la situation de la personne lésée. Les variations dans le 

préjudice qui n'ont pas leur origine dans le fait illicite ne 

peuvent décharger l'auteur de la faute de son obligation de le 

réparer intégralement. 

 

La question qui se pose en l'espèce est de savoir s'il faut tenir 

compte dans l'évaluation du dommage subi par l' Association de 

la donation intervenue plus de deux ans après la commission 

des fautes du notaire P. 

 

Il importe tout d'abord de relever que le château est la propriété 

de la s.a. M. T.-C. N., laquelle a une personnalité juridique 

distincte de celle de l’Association. Le patrimoine de chacune de 

ces sociétés, qui ont leur propre existence, ne peut être 

confondu. 

 

L'Association n'a pas reçu l'intégralité des actions de la s.a. M. 

T.-C. N. mais celles dont O. T. était propriétaire, les 6 autres 

appartenant à un autre actionnaire. 

 

Cette donation a été faite moyennant le respect par l'Association 

d'une série de conditions imposées par le donateur en ce qui 

concerne la nomination et la désignation des administrateurs, le 

changement de nom et l’aliénation du patrimoine. Il est 

expressément indiqué à l'article 5 de l'acte de donation qu'il 

s'agit de “ conditions essentielles “ dont le non-respect “ 

pourra entraîner la révocation pure et simple à la demande du 

donateur ”. 

 

L'Association est donc dans une situation très différente de celle 

dans laquelle elle se serait trouvée si, en l'absence de faute du 

notaire P., elle avait acquis en nom propre la nue-propriété du 

château, en juin 2008. 

 

Le seul fait que la donation n'aurait pas eu lieu en l'absence de 

la faute du notaire P. ne suffit pas à considérer que cet 

événement doit être pris en compte. 
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(…) En l'espèce, l'amélioration éventuelle de la situation de 

l'Association n'a pas pour origine les fautes du notaire P. mais 

une cause juridique distincte, à savoir la donation intervenue en 

octobre 2010. 

 

Cette donation ne tendait pas à indemniser le préjudice subi par 

l’Association en raison du comportement fautif du notaire P.  

 

La donation intervenue en 2010 est donc étrangère aux fautes 

commises par le notaire P. et au dommage qui en a découlé. 

 

(…) Le notaire P. dénonce également un manque de logique de 

l’Association au motif qu'elle refuse de tenir compte de la 

donation, tout en se prévalant de l'évolution du prix du château. 

 

Contrairement à ce qu'il soutient, l'appréciation monétaire 

survenue entre le moment où le dommage a été causé et l'époque 

du jugement constitue bien, dans l'hypothèse d'une créance de 

valeur, un élément propre au dommage à prendre en 

considération. 

 

Il résulte des considérations qui précèdent qu'il n'y a pas lieu de 

tenir compte de la donation de 2010 pour l'évaluation du 

dommage subi par l'Association. 

 

Le notaire P. conteste également le caractère certain du 

dommage allégué et son lien causal avec sa faute. 

 

La faute commise par le notaire P., consistant à avoir accepté à 

tort une surenchère qui ne répondait pas aux conditions posées 

et à avoir de ce fait manqué à son devoir d'impartialité, a 

empêché l'Association d'acquérir, en 2008, pour le prix de 

2.100.000 € un bien dont la valeur vénale s'élevait à l'époque a 

2.850.000 €.  

 

M. S. est le seul à avoir fait une réquisition de surenchère dans 

le délai imparti de telle sorte que si elle avait été refusée par le 

notaire P., comme cela aurait dû être le cas, il n'y aurait pas eu 

de troisième séance de vente et le bien aurait, par l'effet de la 

loi, été adjugé définitivement à l’Association pour le prix de 

2.100.000 €. 
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Il a été vu ci-avant que ce prix était inférieur à la valeur vénale 

du bien, telle qu'elle a été évaluée de manière objective par 

l'expert désigné par le notaire P. 

 

II est donc certain que sans les fautes du notaire P., 

l'Association aurait acquis pour 2.100.000 € un bien qui en 

valait 2.850.000 €. 

 

Le dommage subi correspond donc à la différence entre la 

valeur vénale du bien dont l'Association a été privée et le prix 

auquel elle aurait pu, sans la faute, en devenir l'adjudicataire 

définitif, soit 750.000 €. 

 

C'est en vain que le notaire P. soutient que ce dommage ne 

serait pas réparable au motif que l’Association ne peut se livrer 

à une opération de spéculation immobilière contraire à son 

objet social. 

 

(…) L'acquisition de la nue-propriété du château …, qui trouve 

ses origines au 13ème siècle, présentait les caractéristiques 

d'une demeure historique faisant partie du patrimoine de la 

Belgique et entrait dans le cadre de l'objet social de 

l'Association. 

 

La possibilité pour l'Association d'en devenir l'adjudicataire 

définitif pour le prix 2.100.000 € alors même que sa valeur 

vénale était supérieure relève d'une bonne gestion et non d'une 

spéculation. 

 

(…) Le notaire P. reproche enfin à l'Association d'avoir aggravé 

son dommage en participant à la troisième séance de vente et en 

faisant monter les enchères. 

 

Cette participation était, vu le souhait légitime de l’Association 

d'acquérir le bien, parfaitement normale et aurait pu diminuer 

son dommage si elle avait pu acquérir le bien à un prix inférieur 

à 2.850.000 €.  

 

L'Association n'a donc pas commis de faute et aucun élément ne 

permet du reste de savoir jusqu'où elle a fait monter les 

enchères, compte tenu de la présence très probable d'autres 

amateurs. 
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Le préjudice de l’Association équivaut en conséquence à 

750.000 € » (pages 6 à 24 de l’arrêt attaqué). 

 

 

3. L’arrêt attaqué en conclut que « Sans la faute du notaire P., l'Association 

aurait été reconnue adjudicataire définitive du bien depuis le 26 juin 2008.  

 

(…) Il convient en conséquence de condamner le notaire P. à payer la somme 

de 750.000 €, à majorer des intérêts compensatoires aux taux successifs de 

l'intérêt légal depuis le 11 juillet 2008 jusqu'au présent arrêt, le tout majoré 

des intérêts moratoires jusqu'au complet paiement » (page 24 de l’arrêt 

attaqué). 
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C. GRIEFS 

 

(i)  Première branche 

 

1. L’article 1592 du Code judiciaire, tel qu’applicable à l’époque des faits, 

énonçait que « Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze 

jours qui suivent l’adjudication.  

 

(…) Le montant de la surenchère doit en être consigné en l’étude du notaire au 

moment de la surenchère, laquelle doit être notifiée au notaire par exploit 

d’huissier ; cet exploit est dénoncé à l’adjudicataire. 

 

(…) Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues 

ou dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans 

tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu’il refuse la 

surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce 

refus. (…) ». 

 

Cette dernière règle ressort également de l’article 1589 du Code judiciaire. 

 

L’article 1593 de ce Code, également applicable à l’époque des faits, énonçait 

quant à lui que « Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait 

placarder des affiches annonçant la faculté de surenchère. Ces affiches 

mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de 

l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies 

du texte de l'article 1592. (…) ». 

 

Lorsque le notaire refuse la surenchère d’une personne lui étant inconnue ou 

dont l’identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées, Votre Haute 

Juridiction décide que « ce refus ne doit pas nécessairement être opposé à ces 

personnes après qu’elles ont fait l’offre ou la surenchère mais peut l’être lors 

de l’adjudication définitive »1.   

 

2. En l’espèce. – Après avoir constaté que : « (…) le notaire P. a estimé à la suite 

de la deuxième séance de vente que la faculté de surenchère, qui expirait le 11 

juillet 2008, était subordonnée à la constitution « d’une garantie bancaire 

inconditionnelle de 400.000 € à fournir lors de la surenchère ou un chèque 

certifié du même montant » (page 7 de l’arrêt attaqué) et que « Cette condition 

était expressément mentionnée sur les affiches que le notaire a fait placarder 

en application de l’article 1593 du Code judiciaire » (page 7 de l’arrêt 

                                                 

1 Cass., 15 avril 2005, R.G. C.04.0324.N. 
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attaqué), l’arrêt attaqué décide que Monsieur P.    « (…) ne pouvait (…) pas 

considérer que (cette) surenchère était valable, ni partant organiser une 

troisième séance de vente » (page 14 de l’arrêt attaqué) et que « Les 

agissements du notaire P. ne correspondent pas à ceux d’un notaire prudent et 

diligent placé dans les mêmes circonstances et sont fautifs » (page 14 de l’arrêt 

attaqué), aux motifs :   

 

- que « Cette condition devait être remplie à la date de la 

surenchère, soit en l’espèce le 11 juillet 2008 qui était également le 

dernier jour utile du délai » (page 8 de l’arrêt attaqué), dès lors 

qu’« Il était (…) expressément indiqué sur les affiches que ladite 

garantie devait être fournie “ lors de la surenchère ” » (page 9 de 

l’arrêt attaqué) ; 

 

- qu’« A supposer que lesdits documents établissent que la banque a 

émis le 11 juillet 2008 une garantie bancaire inconditionnelle de 

400.000 € - quod non -, encore faut-il qu’ils aient été portés à la 

connaissance du notaire lors de la surenchère » (page 11 de l’arrêt 

attaqué) ; 

 

- et que « (…) le notaire P. reste en défaut de démontrer qu’il a été 

informé le 11 juillet 2008 que M. S. avait constitué une garantie 

bancaire inconditionnelle de 400.000 € » (page 13 de l’arrêt 

attaqué). 

 

Or, si les affiches indiquaient en effet qu’une garantie bancaire 

inconditionnelle devait être fournie lors de la surenchère, les termes de celles-

ci, tels qu’ils sont constatés par l’arrêt attaqué, ne mentionnent nullement que 

les documents établissant que la banque a émis une garantie inconditionnelle 

doivent être portés à la connaissance du notaire au même moment.  

 

Les articles 1592 et 1593 du Code civil ne contiennent pas une telle condition 

formaliste.  

 

Tout au contraire, s’il est admis que le refus d’une surenchère puisse être 

opposé au surenchérisseur lors de l’adjudication définitive, cela implique que 

le notaire peut vérifier, pour faire application des articles 1589 et 1592 du Code 

judiciaire, si les conditions en sont bien remplies jusqu’à cette date, et non pas 

nécessairement dès la réception de la surenchère.   

 

3. En conséquence. – L’arrêt attaqué ajoute aux articles 1589, 1592 et 1593 du 

Code judiciaire, tels qu’ils étaient applicables en l’espèce, une condition qu’ils 
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ne contiennent pas (violation des articles 1589, 1592 et 1593 du Code 

judiciaire).   
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(ii)  Deuxième branche 

 

1. L’article 1328 du Code civil dispose que: « Les actes sous seing privé n'ont de 

date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de 

celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est 

constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-

verbaux de scellé ou  d'inventaire ».  

 

Cette règle connaît un tempérament lorsqu’il s’agit d’apporter la preuve de la 

date d’un acte contenant une obligation commerciale. Celle-ci peut être 

prouvée à l’égard d’un tiers à cet acte par toutes voies de droit, en vertu de 

l’article 25 du Code de commerce, tel qu’il était applicable en l’espèce.  

 

Votre Haute Juridiction énonce que « la date d'un acte contenant une 

obligation commerciale est prouvée envers les tiers par toutes voies de droit 

par la partie à l'égard de qui l'obligation, opposée au tiers, présente un 

caractère commercial »2 et que « de la circonstance que le tiers auquel est 

opposée la date d'un acte sous seing privé contenant une obligation 

commerciale n'est pas commerçant, il ne saurait légalement se déduire que le 

prescrit de l'article 1328 du Code civil est applicable au dit acte »3.  

 

2. En l’espèce. – Après avoir constaté : 

 

- qu’ « (…) in casu, il est reproché au notaire d’avoir accepté une 

enchère qui n’était pas valable et d’avoir ainsi provoqué une 

nouvelle séance d’adjudication » (page 10 de l’arrêt attaqué) ; 

 

- que « Le notaire P. ne pouvait (…) organiser cette troisième 

séance de vente que pour autant que des surenchères aient été 

valablement formulées dans le délai de 15 jours suivant 

l’adjudication. A défaut d’enchères valables, la condition 

suspensive était réalisée et le bien était adjugé définitivement à 

l’Association pour le prix de 2.100.000 € » (page 10 de l’arrêt 

attaqué) ;  

 

- que « Par exploit du 11 juillet 2008, M. S. a fait signifier au 

notaire P. une réquisition de surenchère de 6.200 €, accompagnée 

d’un chèque certifié portant sur ce montant » (page 8 de l’arrêt 

attaqué) ; 

 

                                                 

2 Cass., 31 janvier 1992, Pas., 1992, I, p.484; Cass., 26 janvier 1956, Pas., 1956, I, p.542. 
3 Cass., 31 janvier 1992, Pas., 1992, I, p.484; Cass., 26 janvier 1956, Pas., 1956, I, p.542. 
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- que, « Outre ces formalités, M. S. devait également fournir au 

notaire P. une garantie bancaire inconditionnelle de 400.000 € » 

(page 8 de l’arrêt attaqué), 

 

 

l’arrêt attaqué décide que « (…) le notaire P. reste en défaut de démontrer qu’il 

a été informé le 11 juillet 2008 que M. S. avait constitué une garantie bancaire 

inconditionnelle de 400.000 € » (page 13 de l’arrêt attaqué), qu’« Il ne pouvait 

en conséquence pas considérer que sa surenchère était valable, ni partant 

organiser la troisième séance de vente » (page 14 de l’arrêt attaqué) et que « 

Les agissements du notaire P. ne correspondent pas à ceux d’un notaire 

prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et sont fautifs » (page 

14 de l’arrêt attaqué), aux motifs : 

 

- que « La preuve de l’engagement de la banque ne doit pas être 

confondue avec la preuve que les conditions de la surenchère 

étaient remplies le 11 juillet 2008, ce qui implique que le notaire 

en ait eu connaissance » (page 11 de l’arrêt attaqué) ;  

 

- qu’ « Indépendamment de savoir si le fax daté du 11 juillet 2008 

vaut garantie bancaire, le notaire P. n’apporte aucun élément de 

nature à démontrer qu’il lui a été envoyé à cette date » (page 11 de 

l’arrêt attaqué) ; 

 

- que « Ce document, qui consiste en la copie d’une copie du fax, ne 

comporte aucune indication quant à la date et à l’heure de son 

envoi par l’agence bancaire au notaire ni quant à la date et à 

l’heure de sa réception par l’étude du notaire » (page 11 de l’arrêt 

attaqué) ;  

 

- qu’« Il s’agit pourtant, comme relevé par l’Association, de 

mentions qui figurent habituellement sur les documents envoyés 

par fax » (page 11 de l’arrêt attaqué) ; 

 

- qu’« Il n’existe pas la moindre preuve que le fax litigieux aurait été 

envoyé au notaire P. le 11 juillet 2008 » (page 12 de l’arrêt 

attaqué) ;  

 

- que « La date d’envoi et de réception du document intitulé  “ 

Garantie autonome “ que le notaire P. a transmis le 12 août 2016 

n’est pas d’avantage établie » (page 12 de l’arrêt attaqué) ;  
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- qu’« il appartient au notaire P., qui allègue avoir bien eu 

connaissance de la garantie bancaire le 11 juillet, de le prouver » 

(page 11 de l’arrêt attaqué) ; 

 

- et que « La question de savoir s’il avait reçu le 11 juillet 2008, la 

preuve de ce que M. S. avait constitué une garantie bancaire était 

facile à vérifier et faisait partie des éléments que le notaire P. 

devait nécessairement examiner pour apprécier la validité de la 

surenchère » (page 13 de l’arrêt attaqué), 

 

-  et qu’il « Va de soi qu’un notaire normalement prudent et diligent 

placé dans les mêmes circonstances ne se contente pas d’un 

engagement verbal mais exige un document écrit » (page 13 de 

l’arrêt attaqué). 

 

Ce faisant, l’arrêt attaqué impose au demandeur d’apporter la preuve de la date 

d’envoi et de réception d’un acte contenant une obligation commerciale par la 

voie de la preuve littérale uniquement, alors que ces éléments peuvent peut être 

prouvés par toutes voies de droit.  

3. En conséquence. – L’arrêt attaqué n’est légalement justifié ni au regard de 

l’article 25 du Code de commerce, tel qu’il était applicable à l’espèce, ni au 

regard de l’article 1328 du Code civil. 

 

(iii)  Troisième branche 

 

1. Pour l’application des articles 1589, 1592 et 1593 du Code civil, le notaire 

dispose de la faculté, et non de l’obligation, d’assortir la surenchère de la 

fourniture d’une caution dont il fixe les conditions, dans l’unique but de 

s’assurer de la solvabilité du surenchérisseur.  

 

Disposant d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire à cet égard, le notaire ne 

verra sa responsabilité engagée que lorsqu’il admet la surenchère d’une 

personne dont l’insolvabilité était apparente. 

L’article 9, premier paragraphe, alinéa 3 de la Loi de Ventôse énonce que « Le 

notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations 

et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et 

conseille les parties en toute impartialité ». 

 

Le notaire doit, en outre, se comporter de manière prudente et diligente, 

conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil. 

  

Aucune autre condition légale ne régit sa mission sur ce point. 
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2. En l’espèce. – Après avoir constaté : 

 

- qu’ « (…) in casu, il est reproché au notaire d’avoir accepté une 

enchère qui n’était pas valable et d’avoir ainsi provoqué une 

nouvelle séance d’adjudication » (page 10 de l’arrêt attaqué) ; 

 

- que « Le notaire P. ne pouvait (…) organiser cette troisième 

séance de vente que pour autant que des surenchères aient été 

valablement formulées dans le délai de 15 jours suivant 

l’adjudication. A défaut d’enchères valables, la condition 

suspensive était réalisée et le bien était adjugé définitivement à 

l’Association pour le prix de 2.100.000 € » (page 10 de l’arrêt 

attaqué) ;  

 

- que « Par exploit du 11 juillet 2008, M. S. a fait signifier au 

notaire P. une réquisition de surenchère de 6.200 €, accompagnée 

d’un chèque certifié portant sur ce montant » (page 8 de l’arrêt 

attaqué) ; 

 

- que, « Outre ces formalités, M. S. devait également fournir au 

notaire P. une garantie bancaire inconditionnelle de 400.000 € » 

(page 8 de l’arrêt attaqué), 

 

l’arrêt attaqué décide que « (…) le notaire P. reste en défaut de démontrer qu’il 

a été informé le 11 juillet 2008 que M. S. avait constitué une garantie bancaire 

inconditionnelle de 400.000 € » (page 13 de l’arrêt attaqué), qu’« Il ne pouvait 

en conséquence pas considérer que sa surenchère était valable, ni partant 

organiser la troisième séance de vente » (page 14 de l’arrêt attaqué) et que « 

Les agissements du notaire P. ne correspondent pas à ceux d’un notaire 

prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances et sont fautifs » (page 

14 de l’arrêt attaqué), aux motifs : 

- que « La preuve de l’engagement de la banque ne doit pas être 

confondue avec la preuve que les conditions de la surenchère 

étaient remplies le 11 juillet 2008, ce qui implique que le notaire 

en ait eu connaissance » (page 11 de l’arrêt attaqué) ;  

 

- qu’ « Indépendamment de savoir si le fax daté du 11 juillet 2008 

vaut garantie bancaire, le notaire P. n’apporte aucun élément de 

nature à démontrer qu’il lui a été envoyé à cette date » (page 11 de 

l’arrêt attaqué) ; 

 

- que « Ce document, qui consiste en la copie d’une copie du fax, ne 

comporte aucune indication quant à la date et à l’heure de son 
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envoi par l’agence bancaire au notaire ni quant à la date et à 

l’heure de sa réception par l’étude du notaire » (page 11 de l’arrêt 

attaqué) ;  

 

- qu’« Il s’agit pourtant, comme relevé par l’Association, de 

mentions qui figurent habituellement sur les documents envoyés 

par fax » (page 11 de l’arrêt attaqué) ; 

 

- qu’« Il n’existe pas la moindre preuve que le fax litigieux aurait été 

envoyé au notaire P. le 11 juillet 2008 » (page 12 de l’arrêt 

attaqué) ;  

 

- que « La date d’envoi et de réception du document intitulé  “ 

Garantie autonome “ que le notaire P. a transmis le 12 août 2016 

n’est pas d’avantage établie » (page 12 de l’arrêt attaqué) ;  

 

- qu’« il appartient au notaire P., qui allègue avoir bien eu 

connaissance de la garantie bancaire le 11 juillet, de le prouver » 

(page 11 de l’arrêt attaqué) ; 

 

- et que « La question de savoir s’il avait reçu le 11 juillet 2008, la 

preuve de ce que M. S. avait constitué une garantie bancaire était 

facile à vérifier et faisait partie des éléments que le notaire P. 

devait nécessairement examiner pour apprécier la validité de la 

surenchère » (page 13 de l’arrêt attaqué), 

 

-  et qu’il « Va de soi qu’un notaire normalement prudent et diligent 

placé dans les mêmes circonstances ne se contente pas d’un 

engagement verbal mais exige un document écrit » (page 13 de 

l’arrêt attaqué). 

 

Ce faisant, l’arrêt attaqué impose au demandeur d’apporter à l’égard d’un 

tiers la preuve par écrit de la date d’envoi et de réception d’un acte, dont il 

pouvait apprécier la portée et les effets de manière discriminatoire, 

ajoutant ainsi, à charge du demandeur, une obligation que sa mission 

légale n’implique pas.  

 

L’arrêt attaqué ne pouvait dès lors en déduire que la responsabilité du 

demandeur était engagée sur cette base.  

 

3. En conséquence, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié au regard des 

articles 9 de la loi de Ventôse, 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que 1589, 

1592 et 1593 du Code judiciaire. 
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(iv)  Quatrième branche (subsidiaire) 

 

1. L’article 9, premier paragraphe, alinéa 3 de la loi de Ventôse énonce que « Le 

notaire informe toujours entièrement chaque partie des droits, des obligations 

et des charges découlant des actes juridiques dans lesquels elle intervient et 

conseille les parties en toute impartialité ». 

 

Au regard de cette disposition légale, comme des articles 1382 et 1383 du Code 

civil,  le dommage peut certes consister en la suppression des chances que la 

partie lésée pouvait escompter4 mais, concernant l’évaluation du quantum de la 

chance perdue, « seule la valeur économique de la chance perdue est 

susceptible de réparation, cette valeur ne pouvant pas consister en la somme 

totale de la perte subie ou du gain perdu en définitive »5. 

 

Il découle des articles 1592 et 1593 du Code civil précités que toute personne a 

le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent une adjudication.  

 

En conséquence, la personne qui a émis l’enchère la plus élevée lors d’une 

séance d’adjudication avec faculté de surenchère ne dispose que d’une chance 

d’acquérir l’immeuble pour un prix correspondant à son enchère.  

   

2. En l’espèce. – Après avoir constaté « La faute commise par le notaire P., 

consistant à avoir accepté à tort une surenchère qui ne répondait pas aux 

conditions posées et à avoir de ce fait manqué à son devoir d’impartialité », 

l’arrêt attaqué décide que « Le préjudice de l’Association équivaut en 

conséquence à 750.000 € » (page 22 de l’arrêt attaqué) aux motifs que cette 

faute « a empêché l’Association d’acquérir, en 2008, pour le prix de 2.100.000 

€ un bien dont la valeur vénale s’élevait à l’époque à 2.850.000 € » (page 21 

de l’arrêt attaqué), que « (…) sans la faute du notaire P., l’Association aurait 

acheté un immeuble à un prix inférieur à sa valeur vénale » (page 22 de l’arrêt 

attaqué), que « Le dommage subi correspond donc à la différence entre la 

valeur vénale du bien dont l’Association a été privée et le prix auquel elle 

aurait pu, sans la faute, en devenir l’adjudicataire définitif, soit 750.000 € » 

(page 21 de l’arrêt attaqué), et que « L’Association a droit à la réparation 

intégrale de son préjudice, ce qui implique son rétablissement dans la situation 

où elle serait demeurée si les fautes dont elle se plaint n’avaient pas été 

commises » (page 18 de l’arrêt attaqué). 

 

                                                 

4 Cass., 19 octobre 1937, Pas., 1937, I, p. 298. 
5 Cass., 17 décembre 2009, R.C.J.B., n° 2013/4, p.601. Voy. également Cass., 25 octobre 2015, R.G. 

C.14.0589.F. 
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  REQUÊTE/24 

 

Or, de la sorte, l’arrêt attaqué admet que le quantum de la réparation de la perte 

d’une chance soit équivalent à la somme totale de la perte subie. 

 

3. En conséquence, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié au regard des 

articles 9 de la Loi de Ventôse, 1382 et 1383 du code civil, ainsi que 1592 et 

1593 du Code judiciaire, tels qu’ils étaient applicables en l’espèce.   

 

 

 

* 

 

*     * 
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  REQUÊTE/25 

 

 

III. BREFS DÉVELOPPEMENTS  

 

Sur la portée de la mission du notaire lors de l’adjudication d’un immeuble, 

voir notamment : 

 

- G. de Leval, « La saisie immobilière », Rép. Not., t. XIII : Procédure 

notariale, liv. II, Bruxelles, Larcier, 2011, p.334, n°442; Bruxelles, 

13 octobre 2015, rev. not. b., 2016, liv. 3113, p.832 ; 

- G. de Leval, ibidem, p.335, n°445; D. Michiels, La vente publique 

dans tous ses états, Bruxelles, Larcier, 2014, p.43, Bruxelles, 16 

février 1988, Rev. not., 1988, p.257 ; 

- G. de Leval, ibidem, p.337, n°448 ; 

- G. de Leval, J.-F. van Drooghenbroeck et F. Georges, Le défi du 

notaire/De uitdaging voor de notaris, Bruxelles, Larcier, 2011, 

p.390 et ; 

- J.-F. van Drooghenbroeck, « Le notaire-liquidateur : désignation, 

rôle et compétence – Ex pluribus unum », La nouvelle procédure de 

liquidation-partage judiciaire, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 63. 

 

 

 

 

* 

 

*      * 
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  REQUÊTE/26 

 

 

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS, 

 

 L’avocate à la Cour de cassation soussignée conclut qu’il Vous plaise, 

Madame, Messieurs, Mesdames, casser l’arrêt attaqué, renvoyer la cause 

devant une autre cour d’appel, statuer comme de droit sur les dépens de 

l’instance en cassation et ordonner que mention soit faite de Votre arrêt en 

marge de la décision annulée. 

 

 

 

Bruxelles, le 4 septembre 2019 

Pour le demandeur, 

Son conseil, 

 

 

 

 

Michèle Grégoire 

Avocate à la Cour de cassation 
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 5 MEI 2022 C.21.0444.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0444.N 

1. ABC WONEN bv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5861 

BR Wanssum (Nederland), Sint-Leonardsweg 2, 

2. T. V.,  

3. M. R.,  

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eisers woon-

plaats kiezen, 

tegen 

1. ALL TECHNOLOGY INVESTMENT GROUP nv, met zetel te 3670 

Oudsbergen, Grote Baan 6, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 

0878.077.058, 

2. J. D.,  

verweerders. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in laatste aanleg van de rechtbank 

van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, van 29 juni 2021. 

Raadsheer Sven Mosselmans heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Michèle Deconynck heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Middel in zijn geheel 

1. Krachtens artikel 45.1 EEX-Verordening wordt de verklaring van uitvoer-

baarheid door het gerecht dat oordeelt over een rechtsmiddel, bedoeld in de artike-

len 43 of 44, slechts op een van de in de artikelen 34 en 35 genoemde gronden 

geweigerd of ingetrokken. 

De EEX-Verordening bepaalt zodoende op limitatieve wijze de gronden waarop 

de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing kan worden geweigerd. 

2. Artikel 34.3 EEX-Verordening bepaalt dat een beslissing niet wordt erkend 

indien de beslissing onverenigbaar is met een tussen dezelfde partijen in de aan-

gezochte lidstaat gewezen beslissing. 

Deze bepaling moet strikt worden geïnterpreteerd. De bedoelde weigeringsgrond 

kan enkel worden toegepast op beslissingen waarvan de rechtsgevolgen, indien zij 

gelijktijdig intreden in dezelfde lidstaat, de maatschappelijke orde in de aange-

zochte lidstaat zouden verstoren. In die zin moet worden nagegaan in welke mate 

de respectieve beslissingen rechtsgevolgen ten aanzien van dezelfde partijen mee-

brengen die elkaar uitsluiten. 
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Wanneer de partijen in de respectieve procedures slechts ten dele dezelfde zijn, 

moet de onverenigbaarheid partij per partij worden nagegaan. De procespositie 

van de partijen in de respectieve procedures is zonder belang. 

3. Met het oog op uitvoerbaarverklaring van een arrest van het gerechtshof te 

’s Hertogenbosch van 1 december 2020 voerden de eisers bij conclusie aan dat: 

- deze beslissing en de Belgische beslissing van de rechtbank van koophandel te 

Tongeren van 23 mei 2011 niet werden gewezen met dezelfde partijenconstel-

latie, zodat geen onverenigbare beslissingen voorliggen en de tenuitvoerleg-

ging van de Nederlandse beslissing niet kan worden geweigerd; 

- de Nederlandse beslissing is gewezen tussen enerzijds de eerste eiseres, de 

tweede eiser en de derde eiseres als eisers en anderzijds de eerste verweerster 

en de tweede verweerder als verweerders, terwijl de Belgische beslissing enkel 

is gewezen tussen enerzijds de eerste verweerster als eiseres en anderzijds de 

eerste eiseres en de tweede eiser als verweerders; 

- de tweede verweerder en de derde eiseres geen partij waren in de procedure die 

leidde tot de Belgische beslissing. 

4. De rechter stelt vast en oordeelt dat: 

- de eisers bij eenzijdig verzoekschrift van 2 februari 2021 de uitvoerbaarver-

klaring vorderden van een arrest van het gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 

december 2020; 

- dit arrest uitvoerbaar werd verklaard bij beschikking van de rechtbank van eer-

ste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, van 3 maart 2021; 

- de verweerders de intrekking van deze beschikking vorderen op basis van de in 

artikel 34.3 EEX-Verordening bedoelde weigeringsgrond dat in de aangezochte 

lidstaat een onverenigbare beslissing tussen dezelfde partijen is gewezen; 

- de verweerders meer precies aanvoeren dat voormeld arrest van 1 december 

2020 van het gerechtshof te 's Hertogenbosch onverenigbaar is met een vonnis 

van 23 mei 2011 van de rechtbank van koophandel te Tongeren; 

- gelet op het derdenverzet tegen de beschikking tot uitvoerbaarverklaring van 3 

maart 2021 en artikel 45 EEX-Verordening, de in artikel 34.3 EEX-

Verordening bedoelde weigeringsgrond moet worden getoetst; 
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- zodoende moet worden nagegaan of de Nederlandse beslissing van het ge-

rechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 onverenigbaar is met de 

Belgische beslissing van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 mei 

2011; 

- daarbij moet worden nagegaan in welke mate beide beslissingen rechtsgevol-

gen ten aanzien van dezelfde partijen meebrengen die elkaar uitsluiten; 

- naarmate dit het geval is, beide beslissingen onverenigbaar zijn, zodat de uit-

voerbaarverklaring van de Nederlandse beslissing moet worden geweigerd of 

ingetrokken; 

- de te vergelijken rechtsgevolgen van de Nederlandse beslissing betrekking 

hebben op het al dan niet afdwingen van de contractuele verbintenissen inge-

volge een investeringsovereenkomst van 11 juli 2008 tussen de eerste eiseres 

en de eerste verweerster en de daarmee verbonden hypothecaire zekerheidsstel-

ling door de eisers; 

- de Nederlandse beslissing strekt tot vernietiging van de investerings-

overeenkomst tussen de eerste eiseres en de eerste verweerster en de daarmee 

verbonden hypothecaire zekerheidsstelling door de eisers, met als gevolg dat 

de ontvangen gelden uit de investeringen en de gevestigde hypotheken inte-

graal moeten worden terugbetaald; 

- de Belgische beslissing daarentegen meebrengt dat de contractuele verbintenis-

sen ingevolge de investeringsovereenkomst en de daarmee verbonden hypothe-

caire zekerheidsstelling moeten worden nagekomen, wat betreft zowel de ge-

dane investeringen als de nog te betalen geldsommen; 

- de rechtsgevolgen van de Nederlandse beslissing enerzijds en de Belgische be-

slissing anderzijds in zoverre onverenigbaar zijn; 

- de Nederlandse beslissing enerzijds en de Belgische beslissing anderzijds niet 

onverenigbaar zijn in zoverre de Nederlandse beslissing strekt tot geldelijke 

veroordeling van de tweede verweerder ingevolge een persoonlijke lening met 

de eerste eiseres, die volledig losstaat van het geschil rond de investerings-

overeenkomst. 
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5. Met voormelde redenen geeft de rechter te kennen dat de Nederlandse be-

slissing enerzijds en de Belgische beslissing anderzijds enkel onverenigbaar zijn 

naarmate de rechtsgevolgen van de Nederlandse beslissing afbreuk doen aan de 

rechtsgevolgen van de Belgische beslissing voor zover de partijen in de respectie-

ve procedures dezelfde zijn, wat het geval is voor de eerste verweerster, de eerste 

eiseres en de tweede eiser. 

Zodoende beantwoordt de rechter voormeld verweer van de eisers en verant-

woordt hij zijn beslissing naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

6. Gelet op het antwoord in ro 5 moet de door de eiseres voorgestelde prejudi-

ciële vraag niet worden gesteld.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 602,30 euro en op de som van 650 euro rol-

recht verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Koen Mestdagh, als voorzitter, sectievoorzitter Geert 

Jocqué, en de raadsheren Bart Wylleman, Koenraad Moens en Sven Mosselmans, 

en in openbare rechtszitting van 5 mei 2022 uitgesproken door sectievoorzitter 

Koen Mestdagh, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht Michèle 

Deconynck, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

B. Wylleman G. Jocqué K. Mestdagh 
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  VERZOEKSCHRIFT/1 

 

 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: 1. de besloten vennootschap naar Nederlands Recht ABC WONEN, 

met zetel te 5861 BR Wanssum (Nederland), Sint-Leonardsweg 2, en 

ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het 

nummer 12018174, 

 

 2. de heer V. T.,  

 

 3. mevrouw R. M.,  

 

 eisers tot cassatie, 

 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij het 

Hof van Cassatie Beatrix Vanlerberghe, met kantoor te 2000 Antwer-

pen, Amerikalei 187/302, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

 

 

TEGEN: 1. de naamloze vennootschap ALL TECHNOLOGY INVEST-

MENT GROUP, met zetel te 3670 Oudsbergen, Grote Baan 6, en met 

ondernemingsnummer 0878.077.058, 

 

 2. de heer D. J.,  

 

 verweerders in cassatie, 

 

 

* 

*          * 
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  VERZOEKSCHRIFT/2 

 

 

Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 

 

 Aan de Dames en Heren Raadsheren bij het Hof van Cassatie, 

 

 Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 

 Eisers hebben de eer een vonnis aan uw beoordeling voor te leggen dat op 

tegenspraak tussen de partijen op 29 juni 2021 werd uitgesproken door de recht-

bank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren (21/346/B). 

 

 

* 

*          * 

 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 

1. Het bestreden vonnis kadert in een geschil omtrent een investe-

ringsovereenkomst gesloten tussen eerste eiseres en eerste verweerster op 11 juli 

2008. In het kader van deze overeenkomst verstrekten eisers navolgend diverse 

hypotheken ter zekerheidsstelling van de betalingsverplichting van eerste eiseres. 

 

 

2. Partijen voerden diverse procedures omtrent deze investerings-

overeenkomst en dit zowel in België als in Nederland.  

 

In een arrest van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 

2020 werd geoordeeld dat de investeringsovereenkomst en de daaraan gekoppelde 

hypotheken nietig zijn. In een eerder vonnis van de rechtbank van koophandel te 

Tongeren van 23 mei 2011 werd daarentegen beslist dat eisers hun betalingsver-

plichtingen dienen te voldoen. 

 

 

3. Op verzoek van eisers, kende de rechtbank van eerste aanleg Lim-

burg, afdeling Tongeren op 3 maart 2021 de uitvoerbaarverklaring van voormeld 
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arrest van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 lastens ver-

weerders toe. 

 

Deze beschikking van 3 maart 2021 werd op 1 april 2021 betekend door 

eerste eiseres aan verweerders. 

 

 

4. Verweerders stelden op 26 april 2021 derdenverzet in tegen de be-

schikking van 3 maart 2021 waarin de uitvoerbaarverklaring van het arrest van het 

Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 toegekend. 

 

In het voor uw Hof bestreden vonnis van 29 juni 2021 verklaart de recht-

bank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren het derdenverzet ontvankelijk 

en gedeeltelijk gegrond. 

 

Tegen dit vonnis wensen eisers op te komen met het volgende middel tot 

cassatie. 

 

 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

 Geschonden wetsbepalingen 

 

 Artikel 149 van de Grondwet, 

 Het artikel 34.3 van Verordening (EG) 44/2001 van 22 december 2000 

van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 

de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

 De rechter zegt voor recht dat de tenuitvoerlegging van het arrest van het 

Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 onverenigbaar is met het 

vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 mei 2011, op grond 

van de volgende motieven: 

 

“c. De te vergelijken rechtsgevolgen van het uitvoerbaar verklaarde Ne-

derlands arrest spitsen zich louter toe op het al dan niet afdwingen van de 

contractuele verbintenissen in de door de partijen aangegane investe-

ringsovereenkomst ("verpandingsovereenkomst") dd. 11.07.2008, alsook 
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de daaraan verbonden afgesloten hypotheken door [eisers] ter financie-

ring. 

 

(…) 

 

d. Het arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch dd. 01 december 

2020 stelt dat de investeringsovereenkomst tussen [eerste verweerster] en 

[eerste eiseres] en de daaraan gekoppelde hypotheken afgesloten door [ei-

sers] vernietigd dienen te worden. Dit houdt in dat [verweerders] de ont-

vangen gelden uit de investeringen en de gevestigde hypotheken door [ei-

sers] integraal dienen terug te betalen. Daarentegen stelt de rechtbank van 

koophandel te Tongeren dd. 23.05.2011 dat contractuele verplichtingen in 

de betreffende investeringsovereenkomst wel dienen nageleefd te worden. 

Dit heeft als rechtsgevolg dat [eisers] gehouden zijn tot de reeds geïnves-

teerde en de nog te betalen geldsommen. Deze twee rechterlijke beslissin-

gen zijn bovendien uitvoerbaar. 

 

De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat de rechtsgevolgen in deze rechte-

lijke beslissingen in hoofde van [eerste verweerster] enerzijds en [eerste, 

tweede en derde eiser] anderzijds, hier en nu onverenigbaar zijn in hun 

uitvoering in de zin van artikel 34, lid 3 van artikel 34 voormeld. 

 

De argumenten van [eisers] weerleggen niet ten genoegen van recht de 

vastgestelde onverenigbaarheid van de uitvoering van de hogervermelde 

rechterlijke beslissingen inzake de investeringsovereenkomst en hypothe-

ken. 

 

Terzake is van belang dat tegen voormeld arrest van 1 december 2020, in-

middels en meer bepaald op 1 maart 2021 cassatieberoep werd aangete-

kend zodat met de argumenten van verweerders in derdenverzet aangaan-

de de tegenstrijdigheid van beide rechterlijke beslissingen en het gezag 

van gewijsde en de titel van het vonnis van de rechtbank van koophandel 

hier en nu dan ook geen rekening kan worden gehouden. 

 

Om voorgaande redenen trekt de rechtbank de verklaring van uitvoer-

baarheid van het arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch dd. 01 

december 2020 voor wat betreft de uitspraak inzake de investeringsover-

eenkomst en de hypotheken (p. 15) in de beschikking van 3 maart 2015 

in.” 

(Bestreden vonnis, blz. 4-5) 
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Grieven 

 

Eerste onderdeel 

 

 Eisers voerden aan in hun syntheseconclusie dat de beslissing van het Ge-

rechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 en de beslissing van de recht-

bank van koophandel te Tongeren van 23 mei 2011 niet werden gewezen tussen 

dezelfde partijen, zodat er geen sprake is van tegenstrijdige beslissingen en de 

tenuitvoerlegging niet geweigerd kan worden. 

 

 Eisers voerden dit verweer aan in de volgende bewoordingen: 

 

“Luidens art. 34 wordt een beslissing niet erkend indien zij onverenigbaar 

is met een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven be-

slissing. 

Eerste vraag is of er sprake is van verschillende beslissingen gewezen tus-

sen dezelfde partijen. 

De beslissing die uitvoerbaar verklaard werd, is gewezen tussen : 

[Eerste, tweede en derde eiser] als eisers 

[Eerste en tweede verweerder] als verweerders. 

De 4 door [eisers] aangevoerde Belgische beslissingen zijn gewezen tussen 

: 

- vonnis Rechtbank van Koophandel Tongeren 23/5/2011 

[Eerste verweerder] als eiser 

[Eerste eiseres] en [tweede eiser] 

Waren dus geen partij in dit geding: [tweede verweerder] en [derde eise-

res]. 

 

(…) 

 

Drie van de vier aangevoerde beslissingen voldoen niet aan de voorwaarde 

dat zij gewezen zijn tussen dezelfde partijen.” 

(syntheseconclusie van eisers, neergelegd ter griffie van de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren op 27 mei 2021, blz. 6) 

 

 

De appelrechter laat na dit middel te beantwoorden en schendt bijgevolg 

artikel 149 van de Grondwet.  
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Tweede onderdeel 

 

Verordening (EG) 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende 

de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissin-

gen in burgerlijke en handelszaken bepaalt op limitatieve wijze de gronden waar-

op de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing kan worden geweigerd. 

 

Overeenkomstig artikel 34.3 van Verordening (EG) 44/2001 van 22 de-

cember 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken kan de 

tenuitvoerlegging worden geweigerd indien de beslissing onverenigbaar is met 

een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing. 

 

Beslissingen kunnen slechts onverenigbare rechtsgevolgen hebben indien 

zij werden gewezen tussen dezelfde partijen. 

 

Eisers voerden in conclusie aan dat de beslissingen niet werden gewezen 

tussen dezelfde partijen en bijgevolg niet onverenigbaar konden zijn. De beslis-

sing van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 mei 2011 werd gewe-

zen tussen eerste verweerster enerzijds en eerste eiseres en tweede eiser ander-

zijds. De beslissing van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 

2020 werd daarentegen gewezen tussen eerste, tweede en derde eiser enerzijds en 

eerste en tweede verweerder anderzijds. Derde eiseres en tweede verweerder wa-

ren bijgevolg geen partij bij de beslissing van de rechtbank van koophandel te 

Tongeren van 23 mei 2011. 

 

De rechter overweegt als volgt:  

 

“De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat de rechtsgevolgen in deze rechte-

lijke beslissingen in hoofde van [eerste verweerder] enerzijds en [eerste, 

tweede en derde eiser] anderzijds, hier en nu onverenigbaar zijn in hun 

uitvoering in de zin van artikel 34, lid 3 van artikel 34 voormeld. 

 

De argumenten van [eisers] weerleggen niet ten genoegen van recht de 

vastgestelde onverenigbaarheid van de uitvoering van de hogervermelde 

rechterlijke beslissingen inzake de investeringsovereenkomst en hypothe-

ken.” 

(Bestreden vonnis, blz. 5) 
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Door te overwegen dat de rechtsgevolgen in de rechterlijke beslissing 

slechts onverenigbaar zijn in de zin van artikel 34.3 van Verordening (EG) 

44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegd-

heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-

delszaken in hoofde van eerste verweerster enerzijds en eisers anderzijds, doch te 

beslissen dat de tenuitvoerlegging van beide rechterlijke uitspraken onverenigbaar 

is ten aanzien van alle partijen, schendt het vonnis artikel 34.3 van Verordening 

(EG) 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke be-

voegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke 

en handelszaken.  
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TOELICHTING 

 

 

Verordening (EG) 44/2001 van 22 december 2000 van de Raad betreffende 

de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissin-

gen in burgerlijke en handelszaken bepaalt op limitatieve wijze de gronden waar-

op de tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing kan worden geweigerd.  

 

Overeenkomstig artikel 34.3 van Verordening (EG) 44/2001 van 22 de-

cember 2000 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning 

en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken kan de 

tenuitvoerlegging worden geweigerd indien de beslissing onverenigbaar is met 

een tussen dezelfde partijen in de aangezochte lidstaat gegeven beslissing. 

 

Deze regel werd ingevoerd vanuit de wens om de maatschappelijke orde 

niet te verstoren. Deze maatschappelijke orde kan immers ondermijnd worden in-

dien men zich op twee tegenstrijdige beslissingen kan beroepen (HvJ 2 juni 1994, 

C-414/92, randnr. 21; HvJ 4 februari 1988, C-145/86; Concl. P. Léger bij HvJ 6 

juni 2002, C-80/00, randnr. 53 en 55-56; P. Jenard, “Rapport over het Verdrag be-

treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken”, Pb. C. 5 maart 1979, C-59/1, 45. 

 

Beslissingen zijn onverenigbaar indien de rechtsgevolgen van de twee be-

slissingen elkaar uitsluiten. Dit is het geval wanneer het geschil anders werd be-

slecht, dan wel indien aan die beslissing vooronderstellingen ten grondslag liggen 

die onverenigbaar zijn met de rechtsgevolgen van de binnenlandse uitspraak (HvJ 

4 februari 1988, C-145/86; Concl. P. Léger bij HvJ 6 juni 2002, C-80/00, randnr. 

32; Concl. S. Alber bij HvJ 11 mei 2000, C-38/98, randnr. 69). 

 

Zo is bijvoorbeeld een beslissing waarin een man werd veroordeeld tot be-

taling van alimentatie aan zijn vrouw ingevolge de huwelijkse onderhoudsver-

plichting niet verenigbaar met een beslissing waarin de echtscheiding werd uitge-

sproken (HvJ 4 februari 1988, C-145/86). Tevens onverenigbaar is een buitenlands 

vonnis dat schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie toekent en een 

binnenlands vonnis, dat de nietigheid van de kwestieuze overeenkomst uitspreekt 

(K. Broeckx en K. Piteus, “Art. 34 EEX-Verordening” in Artikelsgewijze Com-

mentaar Gerechtelijk Recht, Mechelen, Kluwer, losbl, randnr. 36).  
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Deze bepaling dient pragmatisch te worden ingevuld: men kijkt niet naar 

de wezenlijke inhoud van de twee beslissingen, maar enkel naar hun gevolgen 

(Concl. P. Léger bij HvJ 6 juni 2002, C-80/00, randnr. 54). 

Te dezen stelt de rechter vast dat het arrest van het Gerechtshof te ’s Herto-

genbosch van 1 december 2020 tot gevolg heeft dat de ontvangen gelden uit de 

investeringen en de gevestigde hypotheken door verweerders integraal dienen te 

worden terugbetaald. Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren 

van 23 mei 2011, waarin werd beslist dat de contractuele verplichtingen in de des-

betreffende investeringsovereenkomst wel dienen nageleefd te worden, heeft 

daarentegen tot gevolg dat eisers gehouden zijn tot de reeds geïnvesteerde en de 

nog te betalen geldsommen.  

 

Derde eiseres en tweede verweerder waren echter geen partij bij de binnen-

landse procedure, doch enkel in de procedure voor het Gerechtshof te ’s Herto-

genbosch. Aangezien het arrest van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 de-

cember 2020 en het vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 

mei 2011 niet gewezen werden tussen dezelfde partijen, kan er onmogelijk sprake 

zijn van onverenigbare beslissingen, minstens wat de niet bij het vonnis van de 

rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 mei 2011 betrokken partijen be-

treft. De rechter kon dan ook niet naar recht de tenuitvoerlegging van het arrest 

van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 weigeren. 

 

Minstens laat de rechter na het omstandig middel luidens hetwelk de be-

slissing van het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch van 1 december 2020 en de be-

slissing van de rechtbank van koophandel te Tongeren van 23 mei 2011 niet wer-

den gewezen tussen dezelfde partijen, zodat er geen sprake is van tegenstrijdige 

beslissingen, te beantwoorden en schendt hij dan ook artikel 149 van de Grond-

wet. 

 

Overeenkomstig artikel 267, derde lid VWEU is het Hof van Cassatie ver-

plicht om een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie. Eisers ver-

zoeken uw Hof dan ook in subsidiaire orde de in het beschikkende gedeelte van 

dit verzoekschrift geformuleerde vraag te stellen aan het Hof van Justitie. 

 

 

 

* 

*          * 
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Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie voor eiser dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge 

behagen het bestreden vonnis te vernietigen, te bevelen dat hiervan melding zal 

worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing, de zaak en de partijen 

te verwijzen naar een andere rechtbank van eerste aanleg en uitspraak te doen over 

de kosten als naar recht. 

 

Eisers verzoeken uw Hof in subsidiaire orde vooraleer uitspraak te doen de 

volgende vraag aan het Hof van Justitie te stellen: 

 

“Moet artikel 34.3 van Verordening (EG) 44/2001 van 22 december 2000 

van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de 

tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zo wor-

den uitgelegd dat twee beslissingen niet onverenigbaar kunnen zijn indien 

deze niet gewezen zijn tussen dezelfde partijen? Indien het antwoord op de 

eerste vraag ontkennend is, moet deze bepaling minstens zo worden uitge-

legd dat de tenuitvoerlegging van de beslissing niet geweigerd kan worden 

ten aanzien van een partij die niet betrokken was bij de procedure voor de 

rechter van de aangezochte lidstaat?” 

 

 

 

 

Antwerpen, 6 oktober 

2021 

 

 

 

 

Beatrix Vanlerberghe 

 

 

 

Bijlagen 

 

1. het exploot van betekening van deze voorziening aan de verwerende partijen. 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.21.0509.N  

J. P. M. A. H.,  

beklaagde, 

eiser, 

met als raadsman mr. Eline Tritsmans, advocaat bij de balie Gent, 

tegen 

P. Z.,  

burgerlijke partij, 

verweerder, 

met als raadsman mr. Deborah Johnson, advocaat bij de balie Antwerpen. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, 

correctionele kamer, van 18 maart 2021. 
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan. 

Advocaat-generaal Bart De Smet heeft op 8 juli 2021 een schriftelijke conclusie 

ingediend ter griffie. 

Raadsheer Erwin Francis heeft verslag uitgebracht en de vermelde advocaat-

generaal heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord 

1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de 

verweerder zijn memorie van antwoord ter kennis heeft gebracht van de eiser, zoals 

nochtans vereist door artikel 429, vierde lid, Wetboek van Strafvordering. 

De memorie van antwoord is niet ontvankelijk. 

Eerste middel 

2. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 oud Burgerlijk 

Wetboek, de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en 

artikel 505, eerste lid, 1°, Strafwetboek: het arrest oordeelt dat de eiser de teruggave 

van het geheelde voertuig onmogelijk heeft gemaakt door zijn eigen fout omdat hij 

het in januari 2014 heeft overgedragen aan een derde; het veroordeelt de eiser 

daarom tot het betalen aan de verweerder van een vervangende schadevergoeding; 

aldus steunt het arrest die schadevergoeding niet rechtstreeks op het aflopende 

misdrijf heling, maar op een latere fout van de eiser die geen voorwerp van de 

vervolging uitmaakt en waarvoor de appelrechters niet bevoegd waren. 

3. Het arrest verklaart het misdrijf heling bewezen lastens de eiser omdat hij het 

voertuig BMW Z8 in bezit heeft genomen terwijl hij kennis had van de 

wederrechtelijke herkomst ervan, meer bepaald van het misbruik van vertrouwen 

dat de aanvankelijke medebeklaagde met betrekking tot dit voertuig had gepleegd.  
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4. Wanneer door een fout een zaak is ontnomen aan een slachtoffer, bestaat de 

normale wijze van schadeloosstelling erin de schade in natura te herstellen door de 

teruggave van de ontnomen zaak te bevelen. Bijgevolg dient de rechter op vraag 

van het slachtoffer eerst na te gaan of die wijze van schadeloosstelling mogelijk is, 

alvorens over te gaan tot het toekennen van schadevergoeding in de vorm van een 

geldbedrag dat het equivalent uitmaakt van de waarde van de zaak.  

In dat verband oordeelt het arrest dat herstel van de schade door de teruggave van 

het voertuig aan de verweerder niet meer mogelijk is omdat de eiser het voertuig 

heeft verkocht aan een derde. 

5. Het arrest oordeelt verder dat de samenlopende fouten van de eiser en de 

medebeklaagde ingevolge de respectieve misdrijven van misbruik van vertrouwen 

en heling hebben bijgedragen tot de concrete schade van de verweerder, bestaande 

in het verlies van de eigendom over zijn voertuig. Het bepaalt de waarde van dat 

voertuig op 125.000,00 euro en veroordeelt de eiser tot betaling van dat bedrag aan 

de verweerder, dit in solidum met de aanvankelijke medebeklaagde.  

6. Hieruit volgt dat het arrest met de bekritiseerde reden noch het principe van 

eisers aansprakelijkheid noch het concrete bedrag van de hem opgelegde 

schadevergoeding steunt op het feit dat hij het voertuig heeft verkocht aan een 

derde, maar enkel motiveert waarom het de eiser ingevolge de lastens hem bewezen 

verklaarde heling veroordeelt tot het betalen aan de verweerder van 

schadevergoeding onder de vorm van een geldsom. Dat het arrest de verkoop van 

het voertuig door de eiser foutief noemt, doet hieraan niets af. 

Het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist bijgevolg feitelijke 

grondslag. 

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 491 Strafwetboek: het arrest 

oordeelt dat het zich wederrechtelijk materieel toe-eigenen door de medebeklaagde 

van het voertuig dat hem met het oog op herstelling was overhandigd, teneinde het 

daarna te kunnen overdragen als zekerheid voor de terugbetaling van een 
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persoonlijke geldlening, een materiële daad van verduistering uitmaakt die werd 

gepleegd met bedrieglijk opzet; het al dan niet kortstondige wederrechtelijk gebruik 

of misbruik van een ter bede overhandigd goed levert echter geen misdrijf op en het 

overdragen als zekerheid impliceert niet dat de dader als eigenaar over het goed 

beschikt. 

8. De rechter kan wettig oordelen dat de schuldenaar van een persoonlijke 

geldlening een hem ter bede toevertrouwde zaak bedrieglijk verduistert wanneer hij 

die zaak overhandigt aan zijn schuldeiser om ze te bestemmen als zekerheidsstelling 

voor de terugbetaling van die lening. Die zekerheidsstelling stelt de schuldeiser 

immers in staat zijn schuldvordering ten aanzien van de schuldenaar uit te winnen 

op de tot zekerheid overhandigde zaak, wat een aantasting van het eigendomsrecht 

over die zaak impliceert. Die overhandiging is dan ook niet zonder meer gelijk te 

stellen met een loutere, al dan niet kortstondige, aanwending van de zaak voor eigen 

gebruik door de bezitter ter bede. Bijgevolg kan het arrest (p. 8-10) uit de feiten die 

het vaststelt, wettig het bekritiseerde oordeel afleiden. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel 

9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 491 en 505, eerste lid, 

Strafwetboek: het arrest oordeelt dat de eiser bij de inbezitneming van het voertuig 

kennis had van de wederrechtelijke oorsprong ervan, maar stelt niet vast door welke 

concrete feitelijke handeling van de medebeklaagde het basismisdrijf misbruik van 

vertrouwen voltrokken was op het ogenblik van de inbezitneming door de eiser; het 

arrest kan geen materiële daad van verduistering door de medebeklaagde afleiden 

uit de vaststelling: “met name door het zich wederrechtelijk toe-eigenen van het 

voertuig BMW Z8 teneinde het daarna over te kunnen dragen als zekerheid voor de 

terugbetaling van een persoonlijke lening”. 

10. Met het oordeel, eensdeels, dat de medebeklaagde misbruik van vertrouwen 

heeft gepleegd door het hem ter bede toevertrouwde voertuig als zekerheidsstelling 

te overhandigen aan de eiser en, anderdeels, dat de eiser dat voertuig heeft geheeld 

door het met kennis van zaken als zekerheidsstelling van de medebeklaagde in bezit 

te nemen, stelt het arrest vast dat het basismisdrijf misbruik van vertrouwen was 
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voltrokken op het moment van de inbezitneming van het voertuig door de eiser en 

verantwoordt het de beslissing naar recht. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 120,51 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de 

raadsheren Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, en in 

openbare rechtszitting van 7 september 2021 uitgesproken door waarnemend 

voorzitter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Bart De Smet, 

met bijstand van griffier Kristel Vanden Bossche. 
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K. Vanden Bossche 

 

I. Couwenberg  S. Berneman 

 

 

E. Francis P. Hoet F. Van Volsem 

 

M&D Seminars 114



 9 DECEMBER 2021 C.21.0159.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0159.N 

BNP PARIBAS FORTIS nv, met zetel te 1000 Brussel, Warandeberg 3, inge-

schreven bij de KBO onder het nummer 0403.199.702, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

Vic ENGELEN, advocaat, met kantoor te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-

Oost 3, bus 1, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van 

DAMOTEC nv, met zetel te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 13, ingeschreven bij 

de KBO onder het nummer 0437.535.920, en in zijn hoedanigheid van curator van 

het faillissement van EMO nv, met zetel te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 15, in-

geschreven bij de KBO onder het nummer 0426.938.471, 

verweerder, 
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vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de verweerder woon-

plaats kiest. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 15 maart 2021. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.  

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

1. Krachtens artikel 1190, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zoals hier van toe-

passing, mag de curator van het faillissement de onroerende goederen die tot een 

failliete boedel behoren, niet verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris 

machtiging heeft gevraagd; indien de rechter machtiging verleent, wijst hij tege-

lijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoop zal 

geschieden. 

Artikel 1193ter Gerechtelijk Wetboek, in de hier toepasselijke versie, bepaalt dat 

in het geval van artikel 1190 de curator bij een met redenen omkleed verzoek-

schrift aan de rechtbank machtiging kan vragen om uit de hand te verkopen.  

2. Krachtens artikel 1326, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, in zijn toepasse-

lijke versie, brengen de verkopen uit de hand, gemachtigd overeenkomstig de ar-

tikelen 1193bis, 1193ter, 1580bis en 1580ter, ten aanzien van de ingeschreven 

hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers die overeenkomstig deze bepalingen 
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tijdens de procedure van machtiging werden gehoord of behoorlijk werden opge-

roepen, van rechtswege overwijzing mee van de prijs. 

3. Door het faillissement verliest de gefailleerde de beschikkingsbevoegdheid 

over zijn vermogen en worden zijn schulden opeisbaar. 

Het faillissement doet geen afbreuk aan het recht van de houders van zakelijke ze-

kerheden op hun recht van voorrang op de verkoopopbrengst van hun onderpand. 

4. Krachtens artikel 45, 2° , tweede lid, Hypotheekwet strekt de hypotheek 

zich uit tot alle toebehoren van de zaak in zoverre zij onroerend zijn geworden. De 

huur- en pachtgelden worden volgens artikel 1576, eerste lid, Gerechtelijk Wet-

boek vanaf het beslagexploot voor onroerend gehouden om, samen met de prijs 

van het onroerend goed, volgens de rang van de hypotheken te worden verdeeld. 

Dit geldt ook voor gelden verkregen in het raam van een contractuele bezetting 

van het goed. Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing indien de schul-

denaar het voorwerp wordt van een faillissement. 

5. De appelrechters stellen vast dat: 

- bij vonnissen van 24 oktober 2013 van de rechtbank van koophandel te Hasselt 

het faillissement werd uitgesproken van DAMOTEC nv en EMO nv; 

- de verweerder, in het kader van de afwikkeling van het faillissement, een over-

eenkomst van bezetting ter bede heeft gesloten met GePeGoed nv, op grond 

waarvan deze laatste, in afwachting van de verkoop, de onroerende goederen 

die zich in de gefailleerde vennootschappen bevonden, mocht gebruiken tegen 

betaling van een bezettingsvergoeding; 

- de verweerder de onroerende goederen op grond van artikel 1193ter Gerechte-

lijk Wetboek onderhands heeft verkocht; 

- de eiseres van oordeel is dat de bezettingsvergoeding deel uitmaakt van het net-

to-actief van de onroerende boedel en tegenspraak heeft geformuleerd op het 

proces-verbaal van rangregeling. 

6. De appelrechter die oordeelt dat de bezettingsvergoeding wegens de afwe-

zigheid van beslag niet als toebehoren van het onroerend goed kan worden be-

schouwd en deel uitmaakt van het “in het kader van het faillissement gerealiseerd 
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actief en in het kader daarvan [zal] verdeeld worden bij afsluiting van het faillis-

sement”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietig-

de arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Koen 

Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven          

Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 9 december 2021 uitgesproken door 

sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els             

Herregodts, met bijstand van griffier Mike Van Beneden. 

   

M. Van Beneden S. Mosselmans K. Moens 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: NV BNP PARIBAS FORTIS, met maatschappelijke zetel geves-

tigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3, met ondernemingsnummer 

0403.199.702, 

 

  eiseres tot cassatie, 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 

ANTWERPEN 1, Amerikalei 187/302, alwaar keuze van woonst 

wordt gedaan, 

 

 

 

TEGEN: de heer ENGELEN Vic, advocaat, met kantoor te 3530 Houthalen-

Helchteren, Herebaan-Oost 3 bus 1, in zijn hoedanigheid van cura-

tor over het faillissement van de NV DAMOTEC, met maatschap-

pelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 13, met onderne-

mingsnummer 0437.535.920, en in zijn hoedanigheid van curator 

over het faillissement van de NV EMO, met maatschappelijke zetel 

te 3590 Diepenbeek, Demerstraat 15, met ondernemingsnummer 

0426.938.471, 

 

  verweerder in cassatie, 

 

 

* 

* * 
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Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 

 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

 

Hooggeachte Heren en Dames, 

 

 

Eiseres heeft de eer een arrest aan uw beoordeling voor te leggen dat op 15 

maart 2021 op tegenspraak tussen de partijen werd gewezen door de B4M kamer 

van het hof van beroep te Antwerpen (2020/AR/677). 
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FEITEN EN PROCEDURE VOORGAANDEN 

 

 

 Bij vonnissen van 24 oktober 2013 van de rechtbank van koophandel te 

Hasselt werden de nv Damotec en de nv Emo failliet verklaard. Verweerder werd 

aangesteld als curator. In de massa bevonden zich twee onroerende goederen, die 

bezwaard zijn met een hypotheek ten gunste van eiseres. Verweerder heeft deze 

goederen bij overeenkomst laten bezetten door de nv Gepegoed. 

 

Bij vonnissen van 26 april 2018 van de rechtbank van koophandel te Ant-

werpen, afdeling Hasselt, werd aan verweerder machtiging vereend om de onroe-

rende goederen onderhands te verkopen. Er werd een notaris aangesteld om de ak-

te te verlijden. De onroerende goederen werden onderhands verkocht aan de nv 

Gepegoed voor een totaalprijs van 630.000 euro.  

 

Verweerder heeft vervolgens verzocht om een opname in het passief van 

respectievelijk 99.803,83 euro en 22.945,10 euro als kosten en ereloon. Op 30 ja-

nuari 2019 heeft de notaris het proces-verbaal van rangregeling opgemaakt, waar-

bij beide bedragen inderdaad werden opgenomen in de rangregeling. 

 

Op 8 en 13 februari werden de schuldeisers in kennis gesteld van het pro-

ces-verbaal van rangregeling. Op 5 maart 2019 heeft eiseres tegenspraak geformu-

leerd, waarna de notaris een proces-verbaal van tegenspraak heeft neergelegd ter 

griffie. 

 

Bij vonnis van 17 maart 2020 van de beslagrechter in de rechtbank van 

eerste aanleg te Limburg, afdeling Tongeren, werd de tegenspraak van eiseres 

ontvankelijk en deels gegrond verklaard. Een aantal posten werd gereduceerd. Te-

vens werd voor recht gezegd dat de bezettingsvergoeding en de terugbetaling van 

nutsvoorzieningen aan de curator diende te worden uitbetaald en dat deze bedra-

gen niet op de rangregeling dienden voor te komen noch op de actiefzijde, aange-

zien zij niet tot de verdelen massa behoren, en evenmin op de passiefzijde. De 

kosten werden omgeslagen en de zaak werd teruggezonden naar de notaris tenein-

de over te gaan tot opstelling van de definitieve rangregeling. 

 

Op 16 april 2020 heeft eiseres beperkt hoger beroep ingesteld tegen dit 

vonnis. 
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In het bestreden arrest wordt het hoger beroep van de bank ontvankelijk 

doch ongegrond verklaard, behoudens inzake de kosten. Het bestreden vonnis 

wordt bevestigd met dien verstande dat de kosten voor tegenspraak lastens de 

massa worden gelegd. Eiseres wordt in de kosten van het hoger beroep verwezen. 

 

Tegen dit arrest wenst eiseres op te komen met het volgende middel tot 

cassatie. 
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden wetsbepalingen 

 

 De artikelen 16, 99 en 100 van de Faillissementswet van 8 augustus 

1997; 

 De artikelen 1193ter, 1326, tweede lid en 1576 van het Gerechtelijk 

Wetboek; 

 Artikel 45 van Boek III - Titel XVIII : Voorrechten en hypotheken 

van het Oud Burgerlijk Wetboek (hierna: de Hypotheekwet). 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

 De appelrechters verwerpen het middel van eiseres inzake de bezettingsver-

goeding, op grond van volgende overwegingen: 

 

 “De bezettingsvergoeding 

 

9. 

[Eiseres] argumenteert dat het bedrag van de bezettingsvergoeding aan 

haar zou moeten toekomen en steunt zich hiervoor op art. 45,2 e Hypo-

theekwet en art. 1576 Ger.W. 

 

[Eiseres] ziet hierbij evenwel over het hoofd dat de overeenkomst met be-

trekking tot de bezetting ter bede van het onroerend goed gesloten werd 

door de curator qq Damotec en qq Emo, in het kader van de afwikkeling 

van het faillissement van beide vennootschappen. Hetzelfde geldt voor wat 

betreft de verkoop van het onroerend goed waartoe krachtens art. 100 van 

de in casu temporeel toepasselijke faillissementswet van 8 augustus 1997 

de curator qq Damotec en qq Emo is overgegaan (bij gebrek aan toepas-

sing van art. 100, al. 2 F.W.). 
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Krachtens artikel 1326, tweede lid Ger.W. brengt de verkoping uit de hand 

overeenkomstig art. 1193 ter Ger.W. van rechtswege de overwijzing mee 

van de prijs ten aanzien van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrech-

te schuldeiser die overeenkomstig deze bepalingen tijdens de procedure 

van machtiging werden gehoord. 

 

Het hof stelt vast dat [eiseres] niet opwerpt dat zij niet zou zijn opgeroe-

pen om te worden gehoord in het kader van het verzoek tot onderhandse 

verkoop krachtens art. 1193 Ger.W. zodat aangenomen kan worden dat dit 

wel degelijk het geval was. Hoe dan ook, wordt hierover geen betwisting 

gevoerd tussen partijen. 

 

Uit de bepalingen van art. 1326, tweede lid Ger.W. kan niet afgeleid wor-

den dat [eiseres] op meer aanspraak zou kunnen maken dan op de over-

wijzing van de prijs van het onroerend goed. Derhalve kan zij in het kader 

van de rangregeling die volgt op de verkoop van het onroerend goed geen 

overwijzing vorderen van de bezettingsvergoeding die geen deel uitmaakt 

van de prijs. De bezettingsvergoeding betreft de uitvoering van een afzon-

derlijke overeenkomst die door de curator gesloten werd voor de bezetting 

onder bede van het onroerend goed tot op het ogenblik van het verlijden 

van de verkoopakte en heeft aldus een andere oorzaak dan de verkoop van 

het onroerend goed. 

 

De bezettingsvergoeding had immers betrekking op de periode vooraf-

gaand aan de eigendomsoverdracht van het onroerend goed en de over-

eenkomst daartoe werd gesloten door de curator qq Damotec en qq Emo. 

 

Het gegeven dat er sprake was van openstaande bezettingsvergoedingen, 

waardoor uiteindelijk de bezettingsvergoeding slechts betaald werd op het 

ogenblik van het verlijden van de akte en deze verschuldigd was door de 

toekomstige koper die de overeenkomst van bezetting onder bede gesloten 

had, doet hieraan geen afbreuk. 

 

De bezettingsvergoeding maakt het voorwerp uit van het in het kader van 

het faillissement gerealiseerd actief en zal in het kader daarvan verdeeld 

moeten worden bij afsluiting van het faillissement. 
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De bezettingsvergoeding, voorafgaandelijk aan de verkoop van het onroe-

rend goed, kan evenmin beschouwd worden als een toebehoren dat als een 

onroerend goed beschouwd wordt, in de zin van art. 42,5 Hyp.W. 

 

Bij gebrek aan een beslag in casu en nu de onroerende goederen werden 

verkocht krachtens art. 1193 ter Ger.W., gelet op het faillissement van 

Damotec en Emo, is het middel van [eiseres], geput uit art. 1576 Ger.W. 

ondoeltreffend” (bestreden arrest, p. 10-12) 

 

 

Grieven 

 

Overeenkomstig artikel 1576 van het Gerechtelijk Wetboek worden huur- 

en pachtgelden vanaf het beslagexploot voor onroerend gehouden om, samen met 

de prijs van het onroerend goed, volgens de rang van de hypotheken te worden 

verdeeld. 

 

Krachtens artikel 45 van de Hypotheekwet strekt de verkregen hypotheek 

zich uit tot (onder meer) het toebehoren dat als onroerend goed beschouwd wordt. 

 

Deze bepalingen, die de hypotheek op een onroerend goed van rechtswege 

uitbreiden tot de burgerlijke vruchten van dit goed, en dit vanaf het beslagexploot, 

zijn ook van toepassing op gelden verkregen in het kader van een contractuele be-

zetting. Een bezettingsvergoeding is evenzeer een burgerlijke vrucht van een on-

roerend goed, zoals huur- en pachtgelden dat zijn. 

 

Overeenkomstig artikel 16 van de Faillissementswet verliest de gefailleer-

de, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het 

beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen ter-

wijl hij zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en 

handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan van-

af de dag van het vonnis, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen. 

 

Overeenkomstig artikel 99 Faillissementswet wordt het bedrag van het ac-

tief van de gefailleerde onder de schuldeisers verdeeld naar evenredigheid van hun 

vorderingen en na aftrek van de kosten en uitgaven voor het beheer van de faillie-
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te boedel, van de uitkeringen tot levensonderhoud aan de gefailleerde en zijn ge-

zin en van hetgeen aan de bevoorrechte schuldeisers betaald is. 

 

In toepassing van artikel 100 van de Faillissementswet kan de curator 

overgaan tot de verkoop van onroerende goederen. 

 

Uit de samenlezing van alle voorgaande bepalingen volgt dat het faillisse-

ment beschouwd moet worden als een collectief beslag, derwijze dat huur-, pacht- 

en bezettingsgelden met betrekking tot een met een hypotheek bezwaard goed 

vanaf het vonnis van faillietverklaring voor onroerend worden gehouden om, sa-

men met de prijs van het onroerend goed, volgens de rang van de hypotheken te 

worden verdeeld. Het voorrecht van de hypothecaire schuldeiser strekt zich met 

andere woorden ook binnen het kader van een faillissement – als vorm van collec-

tief beslag – van rechtswege uit tot de huur-, pacht- en bezettingsgelden, vanaf het 

vonnis van faillietverklaring. 

 

Artikel 1326, tweede lid juncto artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wet-

boek doet daaraan geen afbreuk.  

 

In weerwil hiervan oordelen de appelrechters dat “de bezettingsvergoeding 

[…] het voorwerp uit[maakt] van het in het kader van het faillissement gereali-

seerd actief en […] in het kader daarvan verdeeld [moet] worden bij afsluiting 

van het faillissement. De bezettingsvergoeding, voorafgaandelijk aan de verkoop 

van het onroerend goed, kan evenmin beschouwd worden als een toebehoren dat 

als een onroerend goed beschouwd wordt, in de zin van art. 42,5 [bedoeld wordt 

45,2] Hyp.W.” zodat “het middel van [eiseres], geput uit art. 1576 Ger.W. ondoel-

treffend [is]”. 

 

Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters alle in het middel aan-

gehaalde wetsbepalingen. 

 

 

TOELICHTING 
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Het faillissement impliceert een collectief beslag op het vermogen van de 

gefailleerde (E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, in APR, Mechelen, Kluwer, 

2010, 107, nr. 134; C. BERCKMANS, “Schuldeisers en stilzitten curator. Het 

monopolie doorbroken?”, NjW 2013, afl. 284, 478, nr. 2; I. VERVOORT, “Ont-

binding en faillissement”, TBBR 2002, afl. 9, 590, nr. 12). 

 

Derhalve is ook de beslagrechtelijke regel onverminderd van toepassing, 

volgens dewelke de hypotheek zich uitstrekt tot de gelden die na het beslag als 

vruchten uit het onroerend goed worden gehaald (huur, pacht, bezetting) en die 

om die reden als onroerend worden beschouwd.  

 

Uw Hof heeft geoordeeld dat, wanneer na een faillissement de curator de 

lopende huurovereenkomst beëindigt doch het onroerend goed verder gebruikt 

met het oog op het passend beheer van de failliete boedel, de verschuldigde bezet-

tingsvergoeding een schuld van de boedel is (Cass. 3 mei 2013, Arr.Cass. 2013, 

afl. 5, 1095). 

 

Dit is inderdaad zo, in zoverre het onroerend goed niet bezwaard is met 

een hypotheek. Indien het goed wél bezwaard is met een hypotheek, zijn de vruch-

ten in toepassing van artikel 1576 Ger.W. onroerend en maken zij in toepassing 

van artikel 45 Hyp.W. deel uit van het met hypotheek bezwaarde goed. Er is geen 

enkele reden om deze bepalingen niet van toepassing te achten binnen het kader 

van een faillissement. 

 

Vgl. D. VAN GERVEN, “Overdracht en inpandgeving van bestaande en 

toekomstige schuldvorderingen”, RW 2004-05, 527, eigen nadruk: 

 

“[Art. 1576 Ger.W.] wil enkel de aard van de huur- en pachtgelden bepa-

len in geval van uitvoerend beslag met het oog op de rang van betaling 

van de schuldeisers, nl. «volgens de rang van de hypotheken» in het geval 

van een samenloop. Een samenloop ontstaat van zodra partijen met con-

currente rechten aanspraak maken op een bepaald actiefbestanddeel. Sa-

men met art. 45 Hyp. W. bepaalt het mede in dat raam het onderpand van 

de hypotheek: de hypothecaire schuldeiser zal zijn voorrecht kunnen in-

roepen niet enkel ten aanzien van de verkoopprijs van het onroerend goed, 

maar ook voor «het toebehoren dat als onroerend beschouwd wordt»; zijn 

hypotheek strekt zich dus uit tot de sinds het beslag vervallen huurgelden 
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die door art. 1576 Ger. W. bij wijze van juridische fictie als onroerend 

worden beschouwd” 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie voor eiseres dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge 

behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen 

naar een ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 

 

Antwerpen, 14 april 2021 

 

 

 

 

 

Johan Verbist 

 

 

 

 

 

 

Bij de indiening ter griffie wordt bij deze voorziening het exploot van betekening 

van deze voorziening aan de verwerende partij gevoegd.  
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0043.N 

NATHAN-BAUME MAROQUINIER bv, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 

100, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0860.098.109, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Alain Foriers, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 250, bus 10, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

1. D. D.,  

eerste verweerder, 

2. Stefaan DE ROUCK, advocaat, met kantoor te 8900 Ieper, Nijverheidsstraat 

2, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van D. D., 

tweede verweerder, 
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vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de tweede verweerder 

woonplaats kiest. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 

oktober 2020. 

Raadsheer Sven Mosselmans heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

1. De tweede verweerder voert aan dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is 

omdat het buiten de in artikel 1073, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bedoelde 

termijn is ingesteld. De tweede verweerder preciseert dat het bestreden arrest op 6 

oktober 2020 is geplaatst in het centraal register solvabiliteit, met elektronische 

melding aan de eiseres op het door haar bij de aangifte van schuldvordering gekozen 

e-mailadres, zodat het op 5 februari 2021 aan de verweerders betekende en 

vervolgens op 10 februari 2021 ter griffie van het Hof neergelegde verzoekschrift 

tot cassatie laattijdig is. 

2. Krachtens de artikelen 57, eerste lid, en 1073, eerste lid, Gerechtelijk 

Wetboek, begint, behoudens andersluidende wettelijke bepaling, de termijn om zich 

in cassatie te voorzien te lopen vanaf de betekening van een in laatste aanleg 
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gewezen vonnis of arrest of van de dag van de kennisgeving ervan overeenkomstig 

artikel 792, tweede en derde lid. 

3. Artikel XX.106 WER bepaalt dat het vonnis van faillietverklaring op verzoek 

van de curator wordt betekend aan de gefailleerde middels een exploot met nader 

bepaalde gegevens. 

4. Krachtens artikel XX.3, eerste lid, WER beginnen, onverminderd de 

gevolgen die het Gerechtelijk Wetboek hecht aan betekeningen, de termijnen te 

lopen, telkens boek XX WER bepaalt dat gegevens of stukken worden geplaatst in 

het register, vanaf de dag volgend op deze van de plaatsing. Het tweede lid vervolgt 

dat de artikelen 50, tweede lid, 55 en 56 Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing 

zijn op de in boek XX WER bedoelde vorderingen en betekeningen.  

Krachtens artikel XX.9, tweede lid, WER geldt, wanneer boek XX WER een 

mededeling of kennisgeving voorschrijft of oplegt, de plaatsing van het bericht in 

het register als mededeling of kennisgeving, mits hiervan een elektronische melding 

gebeurt aan de betrokkene. 

Krachtens artikel XX.131, § 1, 1°, WER bevat het register, voor elk faillissement, 

een dossier met onder meer een voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis 

van faillietverklaring, het vonnis dat het tijdstip van de staking van betaling bepaalt 

en de beslissingen gewezen na uitoefening van de rechtsmiddelen tegen deze 

vonnissen. 

Krachtens artikel XX.131, § 2, WER hebben de schuldenaar en de schuldeisers die 

een schuldvordering hebben aangegeven, toegang op afstand tot het 

faillissementsdossier overeenkomstig artikel XX.18 WER. 

5. Anders dan waarvan het middel van niet-ontvankelijkheid uitgaat, strekt 

voormeld artikel XX.3 WER 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. 

Artikel XX.3, eerste lid, WER bepaalt zelf uitdrukkelijk dat het geen afbreuk doet 

aan de gevolgen die het Gerechtelijk Wetboek hecht aan betekeningen, terwijl de 

toepassing van artikel 57, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek niet wordt uitgesloten 
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en artikel XX.106 WER de betekening van een vonnis van faillietverklaring door 

de curator voorschrijft.  

Noch voormelde artikelen noch andere artikelen van boek XX WER wijken af van 

de regel dat de termijn om zich in cassatie te voorzien begint te lopen vanaf de 

betekening van een in laatste aanleg gewezen vonnis of arrest.  

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen. 

Eerste middel 

6. Krachtens artikel 2 Gerechtelijk Wetboek zijn de in dit wetboek gestelde 

regels van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze worden 

geregeld door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door 

rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van 

de bepalingen van dit wetboek. 

7. Krachtens artikel 1122, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet 

behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is 

tussengekomen, derdenverzet instellen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die 

zijn rechten benadeelt en die is gewezen door een burgerlijke rechter, of door een 

strafrechter in zoverre die over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan. 

Krachtens artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek, kan dit rechtsmiddel 

echter niet worden ingesteld door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar 

tijdens het geding bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op 

een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering 

ligt.  

8. Krachtens artikel XX.108, § 2, WER kan tegen het vonnis van 

faillietverklaring verzet worden ingesteld door de verstekdoende partijen en 

derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest.  

Met deze wetsbepaling wijkt de wetgever af van het gemene procesrecht door 

derdenverzet tegen een faillissementsvonnis open te stellen voor elke 

belanghebbende in de zin van de artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek, zo ook 

voor elke belanghebbende schuldeiser buiten de beperkende voorwaarden van 

artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek. 
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9. De appelrechter die oordeelt dat een schuldeiser die met toepassing van 

artikel XX.108, § 2, WER derdenverzet instelt, moet voldoen aan de beperkende 

voorwaarden van artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek en op die grond 

het derdenverzet van de eiseres als schuldeiser tegen het vonnis van 

faillietverklaring van de eerste verweerder onontvankelijk verklaart, verantwoordt 

zijn beslissing niet naar recht.  

Het middel is gegrond. 

Kosten 

10. Gelet op de verwerping van het middel van niet-ontvankelijkheid, blijven de 

kosten van de betekening van de memorie van antwoord ten laste van de tweede 

verweerder. 

Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest.  

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest. 

Veroordeelt de tweede verweerder tot de kosten van betekening van zijn memorie 

van antwoord. 

Bepaalt de kosten voor de tweede verweerder op 293,08 euro. 

Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters 

Koen Mestdagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven 

Mosselmans, en in openbare rechtszitting van 9 september 2021 uitgesproken door 

sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, 

met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 
Voor:  
 
De besloten vennootschap NATHAN-BAUME MAROQUINIER, ingeschreven in 
de KBO onder het nummer 0860.098.109, met maatschappelijke zetel te1050 
Brussel, Louizalaan, 100, die in de rechten en verplichtingen is getredenvan de 
naamloze vennootschap MARTIN Y PAZ DIFFUSION, ingeschreven in de KBO 
onder het nummer 0430.341.488, met maatschappelijke zetel te 1401 Baulers 
(Nivelles), Rue de la Ferme du Chapitre 11,volgens de aktenvan overdrachtvan 
een bedrijfstak van 15 september 2020(BS, 5 oktober 2020), 
eiserestot cassatie, 
 
bijgestaan en vertegenwoordigd door Meester Paul Alain Foriers, advocaatbij het 
Hof van Cassatie, kantoor houdend te 1050 Brussel, Louizalaan 250/10, waar 
keuze van woonplaats wordt gedaan. 
 
Tegen:  
 
1. De heer D. D.,  
2. De heer Stefaan DE ROUCK, advocaat met kantoor te 8900 Ieper, 
Nijverheidsstraat 2, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van D. 
D., daartoe aangesteld bij vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling 
Ieper d.d. 23 maart 2020, 
verweerders incassatie. 
* 
 
 
Aan Mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 
Cassatie, 
Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 
Hooggeachte Dames en Heren, 
Eiseres heeft de eer het op tegenspraak tussen partijen gewezen arrest van de 
7de kamer van het Hof van Beroep te Gent van 5 oktober 2020aan Uw beoordeling 
te onderwerpen (rolnummer2020/AR/1057). 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 
1. Met een door de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper, op 23 maart 
2020 uitgesproken vonnis werd D. D. op eigen aangifte failliet verklaard in zijn 
hoedanigheid van zaakvoerder van de BV Gauquie, La Pomme en Lobbo. 
2.De NV Martin Y Paz Diffusion heeft derdenverzet ingesteld tegen de voormelde 
faillietverklaringen vorderde in ondergeschikte orde de vervanging van de curator 
Stefaan De Rouck wegens een manifest belangenconflict.  
Bij vonnis van 15 juni 2020 verklaarde de Ondernemingsrechtbank te Gent, 
afdeling Ieper, het derdenverzet ontvankelijk doch ongegrond, wees het meer of 
anders gevorderde af als ongegrond en veroordeelde de NV Martin Y Paz 
Diffusion tot alle kosten van het geding.  
3.Tegen dit vonnis stelde de NV Martin YPaz Diffusion hoger beroep in. D. D. en 
Stefaan Rouck, in zijn hoedanigheid van curator, stelden incidenteel beroep in. 
Bij arrest van 5 oktober 2020 deed het Hof van beroep te Gent het bestreden 
vonnis teniet. Opnieuw rechtdoende, wees het hof het derdenverzet, met inbegrip 
van de in het kader daarvan geformuleerde vordering tot vervanging van de 
curator, af als niet ontvankelijk en veroordeelde de NV Martin Y Paz Diffusion tot 
betaling van de gedingkosten van de beide aanleggen. 
4. Tegen dit arrest wendt eiseres de volgende cassatiemiddelen aan. 
 
EERSTE MIDDEL  
 
Geschonden wetsbepalingen 
- de artikelen2,17 en1122van het Gerechtelijk Wetboek 

- artikel XX.108van het Wetboek van economisch recht(hierna “WER”) 
 
Aangevochten beslissing en motieven 
Het bestreden arrest wijst het door eiseres ingestelde derdenverzet af als niet 
ontvankelijk en veroordeelt eiseres tot betaling van de gedingkosten van de 
beide aanleggen.  
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Het arrest motiveert deze beslissing als volgt (p. 6 t/m 11):  
“12. Artikel XX.108 WER, dat een herneming is van artikel 14 van de vroegere 
faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt : 
“§ 1. Ieder vonnis van faillietverklaring of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van 
betaling wordt vastgesteld, is bij voorraad en op de minuut vanaf de uitspraak 
uitvoerbaar. 
§ 2. Tegen het vonnis kan verzet worden gedaan door de verstekdoende partij en 
derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn geweest. 
§ 3. Het verzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de 
betekening van het vonnis.  
… 
Het derdenverzet is slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan binnen vijftien dagen na 
de opneming van de bekendmaking van het faillissement in het Belgisch Staatsblad.” 
13. Artikel 1122, eerste lid Ger. W. bepaalt de eenieder die niet behoorlijk is opgeroepen 
of niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een, zij 
het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een 
burgerlijk gerecht of door een strafgerecht in zover de burgerlijke belangen uitspraak 
heeft gedaan. 
Artikel 1122, tweede lid, aanhef en sub 3°, bepaalt dat dit rechtsmiddel evenwel niet kan 
worden ingesteld 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 de schuldvordering ligt. 
Artikel 1122 Ger. W. bepaalt in fine dat bedrog alleen kan worden ingeroepen indien het 
tijdens het geding is gepleegd. 
14. De in artikel 1122 Ger. W. aldus bepaalde uitsluiting van de schuldeisers om 
derdenverzet tegen het faillissementsvonnis in te stellen, vindt grondslag in het beginsel 
dat de schuldeiser de fluctuaties in het vermogen van zijn debiteur dient te ondergaan 
(…). 
15. Het lijdt geen twijfel dat de gemeenrechtelijke bepalingen van artikel 1122 Ger. W. 
van toepassing zijn op de faillissementsprocedure. 
Aansluitend bij artikel 2 Ger. W. lag bij de hervorming van het faillissementswetgeving 
met de wet van 11 augustus 2017 (…) ook bij de wetgever de bedoeling voor dat het 
gemeenrecht in de mate van het mogelijke toepasselijk blijft (…). 
Hetzelfde gold reeds voor wat betreft artikel 14 van de vroegere faillissementswet 
waarvan, zoals vermeld, artikel XX.108 WER een herneming is. 
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp van 1992 is bij artikel 14 –dat identiek 
is aan het uiteindelijk in de faillissementswet van 1997 opgenomen artikel 14 –immers de 
volgende toelichting te lezen over de voorwaarden bij het instellen van onder meer 
derdenverzet: 
“De regels van het gerechtelijk wetboek inzake verzet, derden verzet en hoger beroep 
zijn toepasselijk behalve wat de termijn betreft: een –wegens reden van eenvoud –
eenvormig op 15 dagen gebrachte termijn (…)”.4e blad  
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Tenzij hiervan wordt afgeweken in Boek XX WER zijn dus de gemeenrechtelijke 
bepalingen inzake hoger beroep en derdenverzet van toepassing (…). 
16. Artikel XX.108 WER sluit de toepassing van artikel 1122, eerste en tweede lid, 3° 
Ger. W. niet uit. 
Ook inde artikelen XX.2 tot en met XX.14 WER, noch in enige andere bepaling van Boek 
XX WER is enige uitsluiting van artikel 1122, eerste en tweede lid, 3° Ger. W. terug te 
vinden. 
Artikel XX.108 WER bevat enkel afwijkende bepalingen op het vlak van de in 
gemeenrechtelijke bepalingen (…) voorziene termijnen om derdenverzet in te stellen, 
maar niet van artikel 1122 Ger. W., waarvan het begrip “opkomen tegen een beslissing 
die zijn rechten benadeelt” niet afwijkt van het begrip “belanghebbende” in artikel XX.108 
WER. 
Wat dit laatste betreft, bepaalt artikel XX.108 WER ook niet dat elke belanghebbende 
derdenverzet kan instellen tegen het vonnis van faillietverklaring, en wijkt artikel XX.108 
WER aldus ook niet af van artikel 1122 tweede lid 3° Ger. W. dat, enkel op de daarin 
omschreven uitzonderingen na, schuldeisers uitsluit van het derdenverzet. 
17. Artikel 1122, eerste en tweede lid, 3° Ger. W. blijft aldus van toepassing op het vonnis 
dat, zoals hier, op eigen aangifte van de schuldenaar het vervuld zijn van de 
faillissementsvoorwaarden vaststelt en laatstgenoemde dan ook failliet verklaart (…). 
Ook in het in voetnoot 1 vermelde referentiewerk inzake derdenverzet laat K. Wagner 
hierover geen twijfel bestaan: 
“Het derdenverzet tegen het vonnis dat het faillissement uitspreekt, staat open voor 
iedere belanghebbende. Aldus geldt o.m. iedere schuldeiser als belanghebbende. Wel 
vereist de wet dat de schuldeiser zich kan beroepen op een hypotheek, een voorrecht, 
enig ander recht dat buiten zijn schuldvordering ligt, of dat de schuldenaar bedrog heeft 
gepleegd (art. 1122, tweede lid, 3° Ger. W.) (…)”. 
18. Gelet op wat voorafgaat komt het oorspronkelijk derdenverzet van appellante dan ook 
slechts ontvankelijk voor indien zij aantoont dat: 
(i) zij zich kan beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten 
haar schuldvordering ligt of 
(ii) haar schuldenaar –hier eerste geïntimeerde –bedrog heeft gepleegd. 
(…) 
18.3. Slotsom van wat voorafgaat is dat appellante niet aantoont een schuldeiser te zijn 
die overeenkomstig artikel 1122, tweede lid, 3° Ger. W. gerechtigd is om derdenverzet in 
te stellen tegen het vonnis van 23 maart 2020 waarbij het faillissement van eerste 
geïntimeerde werd uitgesproken. 
Het incidenteel hoger beroep van zowel eerste geïntimeerde als tweede geïntimeerde 
qualitate qua komt dan ook gegrond voor. 
Het bestreden vonnis wordt hervormd en het door appellante met de oorspronkelijke 
dagvaarding van 27 maart 2020 ingesteld derdenverzet tegen voormeld 
faillissementsvonnis wordt als niet ontvankelijk afgewezen.”  
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Grieven 
1. 
De in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regels zijn, krachtens artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens 
wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet 
verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dat wetboek. 
Bij toepassing van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek hebben specifieke 
rechtsregels voorrang op de algemene rechtsregels. Dit is een toepassing van de 
rechtsspreuk ‘lex specialis derogat lex generalis’. 
2. 
Artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder die niet 
behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is 
tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing 
die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door 
een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan. 
Artikel 1122, tweede lid, aanhef en sub 3°, bepaalt dat dit rechtsmiddel evenwel 
niet kan worden ingesteld 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.  
3.  
Voor het derdenverzet tegen het faillissementsvonnis bestaat er een specifiek 
artikel in het Wetboek van economisch recht.  
Krachtens artikel XX.108 WER (dat een herneming is van artikel 14 van de 
vroegere faillissementswet van 8 augustus 1997) kan tegen het vonnis van 
faillietverklaring derdenverzet worden gedaan door de belanghebbenden die 
daarbij geen partij zijn geweest.  
Het derdenverzet tegen een faillissementsvonnis staat open voor elke 
belanghebbende in de zin van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek. Aldus 
geldt iedere schuldeiser als belanghebbende. De schuldeiser kan er immers 
belang bij hebben dat de bepaalde vorm van vereffening die het faillissement is 
en die een relatieve gelijkheid van rechten impliceert, niet gevolgd zou worden. 
Dit is des te meer het geval nu de schuldeiser zijn individueel vorderingsrecht 
wordt ontnomen en zich in een boedel bevindt op wiens naam de curator handelt.  
Hieruit volgt dat de schuldeiser van een debiteur die in failliet werd verklaard, kan 
opkomen bij wege van derdenverzet tegen het faillissementsvonnis, zelfs buiten 
de uitzonderingsgevallen bedoeld in artikel 1122, tweede lid, 3°, van het 
Gerechtelijk Wetboek.  

 

M&D Seminars 139



  VERZOEKSCHRIFT/6 

 

Artikel XX.108 WER sluit aldus de toepassing uit van de gemeenrechtelijke 
regeling van artikel 1122, eerste lid en tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk 
Wetboek, in het kader van een faillietverklaring.  
4.  
Het bestreden arrest oordeelt dat artikel XX.108 WER niet afwijkt van artikel 
1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek dat, enkel op de daarin 
omschreven uitzonderingen na, schuldeisers uitsluit van het derdenverzet en dat 
de gemeenrechtelijke bepalingen van artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing zijn op de faillissementsprocedure. Door op die grond het door 
eiseres ingestelde derdenverzet tegen het faillissementsvonnis niet ontvankelijk 
te verklaren, miskent het arrest de specifieke regel vervat in artikel 2 van het 
Gerechtelijk Wetboek en het begrip “belanghebbende” in de zin van artikel 
XX.108 WER en schendt het bijgevolg de in het middel aangevoerde 
wetsbepalingen.  
 
(…) 
 
Toelichting 
 
Eerste middel 
 
In verband met de ontvankelijkheid van het derdenverzet tegen een 
faillissementsvonnis door een chirografaire schuldeiser, zie :  
- I. Verougstraete, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 
2010-2011, p. 394, n° 3.2.4.3  

- I. Verougstraete, Manuel de l’insolvabilité de l’entreprise, 2019, n° 950  

- K. Verhaeghen, Wet en duiding Insolventie, Economisch recht, deel 7, 
Insolventie, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 150  
9e blad  

 
(…) 
 
OM DEZE REDENEN, 
Besluit ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie, voor eiseres, dat het 
U behage, hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te vernietigen, te 
bevelen dat van de vernietiging melding gemaakt wordt in de kant van het 
bestreden arrest, de zaak en partijen naar een ander hof van beroep te 
verwijzen, en over de kosten uitspraak te doen als naar recht. 
Brussel, 2 februari 2021 
Voor eiseres tot cassatie, 
Haar raadsman, 
Paul Alain Foriers 
Bijgevoegd stuk: 

Het origineel van het betekeningsexploot van huidige voorziening in cassatie 

zal bij het origineel van die voorziening gevoegd worden bij het neerleggen op 

de griffie van het Hof van Cassatie. 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.21.1413.N 

S S, 

beklaagde, 

eiser,  

met als raadsman mr. Loïc Cerulus, advocaat bij de balie Antwerpen, 

tegen 

Jean HENDRICKX, met kantoor te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 24, in 

zijn hoedanigheid van curator van het faillissement GLOBAL HORECA bv, 

burgerlijke partij, 

verweerder. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer-

pen, correctionele kamer, van 20 oktober 2021.  

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.  

Raadsheer Eric Van Dooren heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Alain Winants heeft geconcludeerd. 

II. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep  

1. In zoverre gericht tegen de beslissingen die de eiser vrijspreken van de te-

lastlegging B en waarbij de appelrechters zich onbevoegd verklaren om kennis te 

nemen van de op die grond ingestelde burgerlijke rechtsvordering van de ver-

weerder, is het cassatieberoep bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

zijn cassatieberoep heeft laten betekenen aan de verweerder, zoals nochtans ver-

eist door artikel 427 Wetboek van Strafvordering.  

In zoverre ook gericht tegen de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van 

de verweerder, is het cassatieberoep niet ontvankelijk. 

Middel 

3. Het middel voert schending aan van artikel 489bis, 4°, Strafwetboek: het ar-

rest verklaart de eiser schuldig aan het hebben verzuimd om tijdig aangifte te doen 

van het faillissement van G.H. bv (telastlegging A), maar motiveert op geen enke-

le wijze dat dit verzuim gebeurde met het oogmerk om de faillietverklaring uit te 

stellen; schuldigverklaring aan dit misdrijf noodzaakt nochtans dat niet enkel de 

materiële bestanddelen ervan, maar ook het bijzonder opzet wordt gemotiveerd.  
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4. Artikel 489bis, 4°, Strafwetboek bestraft de personen bedoeld in artikel 489 

van dat wetboek die, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, heb-

ben verzuimd binnen de bij artikel 9 Faillissementswet, thans artikel XX.102 

Wetboek economisch recht, bepaalde termijn aangifte te doen van het faillisse-

ment. 

5. De rechter kan het bijzonder opzet om de faillietverklaring uit te stellen af-

leiden uit het feit dat een bestuurder, door de niet-aangifte van het faillissement 

van de vennootschap, de schulden van die vennootschap laat oplopen terwijl er 

geen hoop bestaat op een verbetering van haar financiële toestand. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

6. De beslissing van de rechter moet in zijn geheel worden gelezen en de rede-

nen ervan dienen de ene door de andere te worden uitgelegd. Zodoende kunnen 

redenen die de rechter vermeldt ter ondersteuning van een bepaalde beslissing, 

ook de voornaamste redenen voor een andere beslissing uitmaken. 

7. Het arrest oordeelt niet enkel zoals het middel vermeldt. Het oordeelt ook 

dat: 

- het enkele gegeven dat er na 15 september 2017 nog vennootschappen bereid 

waren om G.H. bv aannemingswerken te laten uitvoeren, waarna G.H. bv voor 

de uitgevoerde werken facturen verzond, geen afbreuk doet aan de overige fei-

telijke vaststellingen. G.H. bv voerde sinds 31 maart 2017 geen boekhouding 

meer en was sinds 15 september 2017 illiquide en insolvabel. Desondanks 

heeft de eiser met het opzet om de faillietverklaring uit te stellen, op 16 oktober 

2017 nagelaten om de boeken neer te leggen (p. 15, al. 2); 

- doordat G.H. bv actief bleef op een ogenblik waarop zij al in staat van staking 

van betaling verkeerde, de eiser de schulden ten onrechte en nodeloos deed 

aangroeien, met inbegrip van de schulden aan de publieke schuldeisers. 

Hierdoor benadeelde de eiser de schuldeisers van de vennootschap (p. 20, al. 

4); 

- de sinds 16 oktober 2017 ontstane schulden er niet zouden zijn geweest indien 

de eiser aangifte van faillissement zou hebben gedaan ten laatste op 16 oktober 

2017 (p. 23, al. 4). 
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Met het geheel van de vermelde redenen die het arrest aldus bevat, oordeelt het 

wettig dat de eiser het feit van de telastlegging A pleegde met het vereiste opzet 

en is de beslissing regelmatig met redenen omkleed. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 

Ambtshalve onderzoek 

8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.  

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep.  

Veroordeelt de eiser tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 137,01 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, samen-

gesteld uit raadsheer Filip Van Volsem, als waarnemend voorzitter, de raadsheren 

Peter Hoet, Antoine Lievens, Eric Van Dooren en Steven Van Overbeke, en in 

openbare rechtszitting van 15 maart 2022 uitgesproken door waarnemend voorzit-

ter Filip Van Volsem, in aanwezigheid van advocaat-generaal Alain Winants, met 

bijstand van griffier Frank Adriaensen. 

 

 

F. Adriaensen 

 

S. Van Overbeke E. Van Dooren 

 

 

A. Lievens P. Hoet F. Van Volsem 
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Cour de cassation de Belgique 

Arrêt 

N° C.21.0049.F 

STRABAG BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, 

Noorderlaan, 139, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 

0472.028.526, 

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  

 

KOALAFIN BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Liège, rue 

Hors-Château, 50, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 

0629.721.921, 

défenderesse en cassation, 

représentée par Maître François T’Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile, 
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en présence de 

 

Alexandre MIGNON, avocat au barreau du Luxembourg, en qualité de curateur à 

la faillite de […], dont le cabinet est établi à Neufchâteau, rue du Château, 1 (bte 1), 

partie appelée en déclaration d’arrêt commun. 

 

I. La procédure devant la Cour 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2020 par la 

cour d’appel de Liège. 

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le premier président a renvoyé la 

cause devant la troisième chambre. 

Le 24 novembre 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des 

conclusions au greffe. 

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général 

Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. 

 

II. Le moyen de cassation 

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 

conforme, la demanderesse présente un moyen.  
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III. La décision de la Cour 

 

Sur le moyen :  

 

Quant à la première branche : 

 

Le jugement entrepris relève que « [la défenderesse] et la société […] ont 

conclu un ‘contrat de financement’, daté du 27 octobre 2016, dont l’objet est 

d’avancer le montant des factures, les créances à l’égard des clients de 

l’entrepreneur étant cédées à [la défenderesse] », que « celle-ci paie à 

l’entrepreneur, en contrepartie de la cession de la facture, un ‘prix d’achat’ qui est 

égal au montant total de la facture, moins une commission de financement », que la 

société […] « établit le 18 novembre 2016 une facture […] d’un montant de 

37.660,81 euros qu’elle adresse à [la demanderesse] avec [la mention] que ‘cette 

créance a été cédée à [la défenderesse] et est exclusivement payable sur le compte 

mentionné’ », que, « le 23 novembre 2016, [la demanderesse] confirme la facture 

sur la plateforme Koalaboox et s’engage à la payer sur le compte mentionné » mais 

que le paiement sera effectué sur le compte de la société […]. 

Il considère, « quant au fondement de la demande » contre la demanderesse, 

que la défenderesse « en sa qualité de professionnelle du factoring a commis une 

faute manifeste en finançant une créance sans vérifier que le cédant ne pouvait 

contractuellement la céder », ce qui « n’est pas admissible » tandis qu’il est 

« vraisemblable que [la demanderesse] ait validé par erreur la facture via la 

plateforme informatique Koalaboox ». Il en déduit que la défenderesse « ne peut 

réclamer à la [demanderesse] un second paiement, étant responsable de la situation 

dont elle se plaint pour avoir manqué à son devoir élémentaire d’information sur 

les conditions du contrat de base à l’origine de son action, lequel excluait 

expressément l’endossement de la facture ». 

Il décide ensuite que la défenderesse « est par contre fondée à exercer son 

recours contre la société […] qui a manifestement violé ses obligations 

contractuelles et accepté fautivement un double paiement ». 
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Il ne ressort pas de ces énonciations que le jugement entrepris statue sur la 

validité de la cession de créance consentie par la société […], mais qu’il se borne à 

retenir la responsabilité de cette société pour n’avoir pas respecté les engagements 

pris dans la convention de financement. 

Le moyen, en cette branche, manque en fait. 

 

Quant à la deuxième branche : 

 

En vertu de l’article 1053 du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, 

l’appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l’intérêt est opposé à celui de 

l’appelant et ce dernier doit, en outre, au plus tard avant la clôture des débats, mettre 

en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées ; à défaut, 

l’appel ne sera pas admis. 

Conformément à l’article 31 de ce code, le litige n’est indivisible au sens de 

l’article 1053 que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles 

il donnerait lieu serait matériellement impossible. 

Il n’est pas matériellement impossible d’exécuter conjointement la décision 

qui condamne le débiteur cédé à payer le montant de la créance cédée et celle qui 

condamne le cédant au paiement de ce même montant ; la circonstance que le cédant 

soit en état de faillite ne rend pas le litige indivisible. 

Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, 

manque en droit.  

 

Quant à la troisième branche : 

 

L’arrêt, qui se réfère à l’exposé des « circonstances de la cause […] relatées 

par le premier juge », qu’il précise par ailleurs, se réfère au seul exposé des faits du 

premier juge, dont il n’adopte pas les motifs. 

Le moyen, qui, en cette branche, procède d’une lecture inexacte de l’arrêt, 

manque en fait. 
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Et le rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt 

commun. 

 

Par ces motifs, 

 

La Cour 

 

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d’arrêt commun ; 

Condamne la demanderesse aux dépens. 

Les dépens taxés à la somme de mille huit cent dix-huit euros dix-sept 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, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient 

le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille 

Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Marielle Moris, et 

prononcé en audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-deux par le 

président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte 

Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. 

L. Body M. Moris S. Geubel 

M-Cl. Ernotte M. Delange Chr. Storck 
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Requête 

REQUÊTE 

EN CASSATION 

 

Pour : la S.A Strabag Belgium, inscrite à la Banque 

Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0472.028.526, dont le siège social est établi  à 2030 

Anvers, Noorderlaan 139 

 

Demanderesse en cassation (ci-après « Strabag »), 

 

Assistée et représentée par Madame Michèle 

Grégoire, avocate à la Cour de cassation, dont le 

cabinet est établi rue de la  Régence 4, à 1000 

Bruxelles, chez qui il est fait élection de domicile, 

 

Contre : la S.A. Koalafin Belgium, inscrite à la Banque 

Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0629.721.921, dont le siège social est établi à 4000 

Liège, Hors Château, 50 boîte 12, 

 

Défenderesse en cassation (ci-après « Koalafin »), 

 

 

Pour autant que de besoin, en présence de : 

 

Maître MIGNON Alexandre, curateur à la faillite de 

[…] 

Partie appelée en déclaration d’arrêt commun (ci-

après « Me Mignon »). 
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* 

 

* * 

 

 

 

 

   A Madame la Première Présidente, Monsieur le 

Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour 

de cassation, 

 

   Madame, 

   Monsieur, 

   Mesdames, 

   Messieurs, 

 

   La demanderesse a l’honneur de déférer à Votre Censure l’arrêt 

contradictoirement rendu entre les parties le 25 juin 2020 par la septième 

chambre C de la cour d’appel de Liège, dans la cause portant le numéro de 

rôle général 2019/RG/1045 (ci-après « l’arrêt attaqué »).  
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I. LES FAITS DE LA CAUSE ET LES ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE 

PEUVENT ÊTRE RÉSUMÉS COMME SUIT 

 

1 .  Le litige est relatif à la cession et au paiement d’une créance, invoquée par 

Koalafin envers Strabag.   

2 .  Le 27 octobre 2016, Koalafin et la SRL […] (ci-après, la « SRL MEM ») 

conclurent une convention par laquelle la première rachète les factures de la 

seconde pour un prix équivalent au montant de la facture, sous déduction 

d’une commission de financement (ci-après, la « convention de financement 

»). 

Le 18 novembre 2016, la SRL MEM émit une facture 2016/43 d’un montant 

de 33.66,81 euros à destination de Strabag (ci-après, la « facture litigieuse » 

ou « la créance litigieuse »).  

Le 13 février 2017, Koalafin invita Strabag à payer la facture arrivée à 

échéance et demeurée impayée, attirant son attention sur le fait qu’elle lui 

avait été cédée.  

Le 17 février 2017 Strabag paya un montant de 12.000 euros sur le compte 

bancaire de la SRL MEM, annonçant souhaiter attendre la levée des 

remarques concernant les travaux effectués par la SRL MEM pour le 

paiement du solde.  

Le 20 février 2017, le solde de la facture, moins 10%, fut payé sur le même 

compte bancaire.  

Le 18 mai 2017, Koalafin mit Strabag en demeure de lui payer le montant de 

la facture litigieuse, ce qu’elle refusa de faire. 

Koalafin invoque la circonstance que le 23 novembre 2016, Strabag avait 

validé électroniquement un formulaire de confirmation relatif à cette facture 

sur son site et que suite à cette confirmation, elle avait payé le prix de la 

facture à la SRL MEM. 

3 .  Par exploit signifié le 9 août 2017, Koalafin cita Strabag devant le tribunal de 

l’entreprise de Liège (ci-après, le « tribunal ») en vue de l’entendre 

condamner au paiement de la facture litigieuse. Strabag cita la SRL MEM en 

intervention et garantie par exploit du 26 septembre 2017.  

La SRL MEM fut déclarée en faillite par un jugement du tribunal de 

l’entreprise de Liège – Neufchâteau du 21 décembre 2018. Maître Alexandre 

Mignon (ci-après, « Me Mignon ») fut désigné en qualité de curateur.  
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Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal déclara la demande de Koalafin 

dirigée contre Strabag recevable mais non fondée et celle qu’elle dirigeait 

contre la SRL MEM recevable et fondée, condamnant cette dernière à lui 

payer la somme de 37.660 euros ainsi que les dépens, liquidés à la somme de 

2858,84 euros. 

4 .  Par requête déposée le 8 octobre 2019, Koalafin interjeta appel de cette 

décision devant la cour du travail de Liège (ci-après, la « cour d’appel »).  

Par l’arrêt analysé du 25 juin 2020, la cour d’appel reçoit l’appel de Koalafin 

dirigé contre Strabag, le dit fondé, réforme le jugement entrepris, condamne 

Strabag à payer à Koalafin la somme de 37.660 euros à majorer des intérêts 

moratoires au taux légal depuis le 11 mai 2017, dit l’appel de Strabag non 

fondé et dit irrecevable l’appel de Koalafin dirigé contre Me Mignon, en 

qualité de curateur de la faillite de la SRL MEM.   

5 .  A l’encontre de cette décision, la demanderesse fait valoir le moyen unique 

de cassation suivant. 
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II. MOYEN UNIQUE DE CASSATION 

 

A. DISPOSITIONS LÉGALES DONT LA VIOLATION EST INVOQUÉE 

 

- Articles 19 alinéa 1 et 2, 31 et 1053 du Code judiciaire ; 

- Article 149 de la Constitution. 

 B.  DÉCISION ATTAQUÉ ET MOTIFS CRITIQUÉS 

 

1 .  L’arrêt attaqué : 

« Reçoit l'appel de la SA KOALAFIN BELGIUM, dirigé contre la 

SA STRABAG BELGIUM, 

Le dit fondé, 

Réformant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit la demande 

recevable, condamne la SA STRABAG BELGIUM à payer à la 

SA KOALAFIN BELGIUM la somme de 37,660 €, à majorer des 

intérêts moratoires au taux légal depuis le 11 mai 2017, 

Dit l'appel incident de la SA STRABAG BELGIUM non fondé, 

Dit irrecevable l'appel de la SA KOALAFIN BELGIUM dirigé 

contre Maître Alexandre MIGNON en sa qualité de curateur à la 

faillite de la SPRL […], 

Condamne la SA STRABAG BELGIUM aux frais de mise au rôle 

en appel, 

s'élevant à la somme de 400 €, au profit de l'Etat Belge. » (voir 

page 12 de l’arrêt attaqué). 

2 .  L’arrêt attaqué se fonde sur les motifs selon lesquels : 

« L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été 

correctement et avec précision relatés par les premiers juges, à 

l'exposé desquels la cour se réfère. 

Il suffit de rappeler ou de préciser que, aux termes d'un contrat 

conclu le 27 octobre 2016 entre la SPRL […] et la SA KOALAFIN 

BELGIUM cette dernière rachète les factures de la SPRL […] 
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pour un prix équivalent au montant de la facture, sous déduction 

d'une commission de financement. 

Suivant les stipulations de ce contrat, le système de financement 

mis en place par la SA KOALAFIN BELGIUM est le suivant : 

- la SA KOALAFIN BELGIUM ouvre auprès d'un établissement 

bancaire un compte spécialement dédié au client, 

- ce compte est renseigné sur la plate-forme « KOALABOOX » et 

figure également sur la facture; les débiteurs sont invités à payer 

sur ce compte, 

- dès que le débiteur a été valablement identifié et qu'il a confirmé 

la facture sur la plate-forme KOALABOOX, la SA KOALAFIN 

BELGIUM paie le prix d'achat de la facture, dans un délai de 24 

heures. 

Le 18 novembre 2016, la SPRL […] émet une facture 2016/43 

d'un montant de 37.660,81 € à échéance au 29 janvier 2017, à 

destination de la SA STRABAG BELGIUM. 

Cette facture est adressée à la SA STRABAG BELGIUM par 

courrier électronique du même jour. 

Il était précisé en caractères gras au bas de la facture : 

« Cette créance a été cédée à KOALAFIN SA et est exclusivement 

payable sur le compte mentionné ci-dessus. Seul le paiement sur 

ce compte vaut quittance. » 

La facture était accompagnée du message suivant : 

« Bonjour, 

Nous vous avons envoyé une nouvelle facture d’un montant de 

37,660,8l €. 

Nous vous remercions de confirmer la facture. 

En confirmant la facture, vous bénéficiez d'une ristourne de 

188,30 €. 

Pour accéder à votre facturer et la confirmer, Cliquez ici 

Attention, nouveau compte : merci de bien vouloir effectuer tous 

les paiements à venir sur le compte: BE79 0017 9404 7433. 
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Merci pour votre confiance, 

[…] SPRL » 

Ce courrier renvoyait à un formulaire de confirmation, donnant 

le choix au débiteur soit de confirmer la facture, soit de contester 

celle-ci. 

Le 23 novembre 2016, la SA STRABAG BELGIUM valide 

électroniquement le formulaire de confirmation de la facture 

(voir pièce 4 du dossier de la SA KOALAFIN BELGIUM). 

À la suite de cette confirmation, la SA KOALAFIN BELGIUM 

paye à la SPRL […] le prix de la facture, le 24 novembre 2016. 

La SA STRABAG BELGIUM s'abstenant de payer à l'échéance, 

la SA KOALAFIN BELGIUM lui adresse une relance le 13 février 

2017, attirant l'attention sur le fait que la créance lui avait été 

cédée. 

Le 14 février 2017, la SA STRABAG BELGIUM répond qu'elle 

n'accepte de payer qu'une partie de la facture, à concurrence de 

12.000 € et qu'elle attend pour payer le solde la levée des 

remarques concernant les travaux effectués par la SPRL […]. 

Le même jour, la SA KOALAFIN BELGIUM signale que la 

facture avait été validée sans réserves et que la SA STRABAG 

BELGIUM s'était engagée à ne pas la contester mais que, en 

toute hypothèse, le paiement à valoir de 12.000 € devait être 

réalisé sur le compte bancaire mentionné sur la facture, soit le 

compte BE79 0017 9404 7433. 

Tirant argument de la convention conclue entre elle-même et la 

SPRL […], qui stipule que l'endossement des factures n'est pas 

autorisé, la SA STRABAG BELGIUM refuse de payer sur le 

compte mentionné par la SA KOALAFIN BELGIUM. 

Le 20 février 2017, la SA STRABAG BELGIUM signale à la SA 

KOALAFIN BELGIUM qu'un paiement de 12.000 € a été effectué 

le 17 février; il s'avère que ce paiement a été réalisé sur le compte 

de la SPRL […], soit le compte BE10 1030 3804-6704. 

Le solde de la facture, à concurrence de 20.660,81 €, est 

également réglé sur le compte de la SPRL […], en date du 20 

mars 2017. 
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(…) 

La SPRL […] a été déclarée en faillite par un jugement du 

tribunal de l'entreprise de Liège - division Neufchâteau du 21 

décembre 2018, Maître Alexandre MIGNON étant désigné en 

qualité de curateur. 

Par un jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de l’entreprise 

de Liège – division Neufchâteau a dit la demande de la SA 

KOALAFIN BELGIUM recevable, mais non fondée et l'a 

condamnée aux dépens de la SA STRABAG BELGIUM, liquidés 

à la somme de 2.400 €, la demande en intervention forcée de cette 

dernière étant déclarée sans objet ; la demande dirigée par la SA 

KOALAFIN BELGJUM à l'encontre de la SPRL […] a été 

déclarée recevable et fondée et cette dernière a été condamnée à 

payer à la SA KOALAFIN BELGIUM la somme de 37.660 € ainsi 

que les dépens, liquidés à la somme de 2.858,84€. 

2. OBJET DE L' APPEL 

La SA KOALAFIN BELGIUM a interjeté appel de cette décision 

; aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à titre 

principal que le jugement dont appel soit réformé, que son appel 

soit déclaré recevable et fondé, que l'appel incident de la SA 

STRABAG BELGIUM soit déclaré non fondé et que cette 

dernière soit condamnée à lui payer la somme de 37.660 € à 

majorer des intérêts au taux légal à dater du 11 mai 2017 et des 

dépens, liquidés à la somme totale de 5.278,84 €. 

À titre subsidiaire, la SA KOALAFIN BELGIUM demande que le 

jugement dont appel soit confirmé et que Maître Alexandre 

MIGNON, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL […], 

soit condamnée à lui payer la somme de 37.600 € ainsi que les 

dépens liquidés à la somme de 478,84 €. » (voir pages 3 à 5 de 

l’arrêt attaqué). 

- « 3. DISCUSSION 

3.1. Recevabilité des appels 

La recevabilité de l'appel principal de la SA KOALAFIN 

BELGIUM contre la SA STRABAG BELGIUM n'est pas contestée 

et il n'apparaît pas qu'un moyen d'irrecevabilité doive être 

soulevé d'office; il en va de même de l'appel incident de la SA 

STRABAG BELGIUM. 
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L’appel de la SA KOALAFIN BELGIUM dirigé contre Maître 

Alexandre MIGNON en sa qualité de curateur à la faillite de la 

SPRL […] est en revanche irrecevable dès lors que ce dernier a 

écrit à la cour le 13 janvier 2020 n'avoir pas repris l'instance 

initialement dirigée contre la SPRL […]. 

Il n'est donc pas à la cause en degré d'appel et la demande dirigée 

contre lui est irrecevable. 

3.2. (…) 

3.3. Sur l'appel principal 

3.3.1. Sur le principe du fondement de l'action originaire 

La relation entre les parties est régie par les articles 1690 et 1691 

du Code civil relatifs à la cession de créances. 

Il résulte de l'article 1690 que la cession est opposable au 

débiteur cédé à partir du moment où elle lui a été notifiée ou qu'il 

l'a reconnue. 

Selon l'article 1691, « Le débiteur de bonne foi peut invoquer à 

l'égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique 

accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été 

notifiée ou qu'il l'ait reconnue. » 

Lorsque la cession d’une créance est notifiée au débiteur cédé, la 

cession lui est opposable ; le paiement fait au cédant après la 

notification n'est pas libératoire, de sorte que le débiteur reste 

tenu du paiement à l'égard du cessionnaire. 

La SA STRABAG BELGIUM conclut que la créance de la SPRL 

[…] à son égard ne pouvait faire l'objet d'une cession en raison 

du caractère intuitu personae de leur relation contractuelle.  

Ce point de vue n'est pas fondé : d'une part, seules les prestations 

de l'entrepreneur présentent un caractère intuitu personae, ce qui 

ne fait pas obstacle à ce que ce dernier cède à un tiers la créance 

dont il dispose contre le maître de l'ouvrage ; d'autre part, ce 

caractère intuitu personae n'est pas opposable à la SA 

KOALAFIN BELGIUM, qui est un tiers au contrat d'entreprise, 

la SA STRABAG BELGIUM fait état de l'existence d'un marché 

public, sans toutefois le justifier par une quelconque pièce, ni 

établir qu'elle se trouverait dans les conditions prévues à l'article 

43 de la loi du 15 juin 2006. 
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C'est dès lors à tort qu'elle estime que la convention conclue entre 

la SPRL […] et la SA KOALAFIN BELGIUM serait nulle en ce 

qu'elle porterait sur la cession d'une créance hors commerce. 

Elle soutient encore que le recours à la cession de créances était 

interdit à la SPRL […] par l'article 25 du contrat de sous-

traitance conclu avec cette dernière, qui stipule : 

« Il est strictement convenu que l’endossement ou le nantissement 

des comptes est entièrement exclu. » 

La SA STRABAG BELGIUM considère en conséquence qu'elle 

était fondée à effectuer les paiements sur le compte de la SPRL 

[…], sans tenir compte de la cession - dont elle ne conteste pas 

avoir eu connaissance. 

Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 1691, alinéa 2 du 

Code civil autorise le débiteur cédé à opposer au cessionnaire de 

la créance les exceptions qu'il pouvait faire valoir à l'égard du 

cédant, pour autant toutefois que celles-ci soient antérieures à la 

notification de la cession ou à sa reconnaissance par le débiteur 

cédé. 

En l'espèce, la SA STRABAG BELGIUM a reçu, en même temps 

que la facture, un courriel (cité ci-dessus) renvoyant à une page 

Internet l'invitant à valider la facture et à choisir entre trois 

avantages. 

Ladite page internet comprenait notamment, outre les références 

complètes de la facture, les mentions suivantes : 

« Merci de confirmer la facture et nous vous offrons un des 3 

avantages ci-dessous 

- Je confirme que la facture est correcte. 

- Je m'engage à ne pas contester cette facture et à la payer sur le 

compte mentionné. 

- Je choisis l'avantage suivant : verser un don de 188,30 € à 

Médecins sans Frontières. » 

Ces trois mentions ont été validées par la SA STRABAG 

BELGIUM, qui se voyait encore offrir la possibilité plus bas de 

cliquer sur la mention « Non, je ne suis pas d'accord de payer 

cette facture », ce qu'elle s'est abstenue de faire. 
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En agissant de la sorte, la SA KOALAFIN BELGIUM a 

valablement notifié la cession à la SA STRABAG BELGIUM, la 

rendant de la sorte opposable à   cette dernière. 

Par ailleurs, en validant le formulaire de confirmation, la SA 

STRABAG BELGIUM a expressément renoncé à opposer au 

cessionnaire les exceptions qu'elle aurait pu faire valoir à l'égard 

du cédant. 

Ce formulaire est en effet non équivoque et parfaitement explicite 

quant à sa portée, puisque le débiteur cédé est invité à plusieurs 

reprises à valider des mentions dépourvues d'ambiguïté telles que 

: « Je confirme que la facture est correcte », « Je m'engage à ne 

pas contester cette facture et à la payer sur le compte mentionné 

», puis enfin à cliquer sur la case « Confirmer ma facture », tout 

en se voyant offrir la possibilité - également parfaitement claire 

– de marquer son désaccord sur le paiement de la facture. 

C'est à tort que la SA STRABAG BELGIUM soutient en termes 

de conclusions qu'elle n'aurait jamais souhaité confirmer la 

facture, mais seulement la visualiser; en effet, les mentions 

figurant sur le formulaire sont suffisamment explicites et répétées 

pour écarter tout risque d'erreur ou d'incompréhension. 

C'est également en vain qu'elle allègue que la confirmation de la 

facture aurait été réalisée par un préposé n'ayant pas le pouvoir 

d'engager la société: il n'est pas contesté que la confirmation 

émane de l'adresse IP de la SA STRABAG BELGIUM et les tiers, 

qui n'ont pas connaissance de son organigramme, n'ont pas à 

subir les conséquences d'éventuels errements administratifs dans 

le chef de celle-ci. 

En cas de cession de créance, le débiteur ne peut, en règle, 

opposer au cessionnaire que les exceptions qui sont nées avant 

que la cession ne lui soit devenue opposable ; il peut, toutefois, 

de façon expresse ou implicite, renoncer à se prévaloir de ces 

exceptions et, dans ce cas, il a une obligation propre à l'égard du 

cessionnaire. 

La SA STRABAG BELGIUM ne pouvait dès lors se libérer 

valablement qu’en versant les fonds sur le compte mentionné sur 

la facture. 

La SA STRABAG BELGIUM reproche encore à la SA 

KOALAFIN BELGIUM de s'être rendue tiers complice de la 
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violation de l'article 25 de la convention conclue entre elle-même 

et la SPRL […], engageant de la sorte sa responsabilité 

délictuelle. 

Elle n'établit cependant pas que la SA KOALAFIN BELGIUM 

aurait eu connaissance de cette disposition du contrat et encore 

moins qu'elle aurait coopéré sciemment et en connaissance de 

cause à sa violation. 

En toute hypothèse, il n'existe pas de lien causal entre cette 

prétendue faute et le préjudice revendiqué par la SA STRABAG 

BELGIUM1 dès lors que cette dernière a expressément renoncé 

à se prévaloir des exceptions, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus. 

Cette dernière n'est pas davantage fondée à invoquer l'existence 

d'un vice de consentement - soit en l'espèce l'erreur obstacle - 

affectant la validité de la convention conclue entre la SPRL […] 

et la SA KOALAFIN BELGIUM; il s'agit là d'une cause de nullité 

relative, qui ne peut être invoquée que par l'une des parties 

contractantes. 

Dès lors, à supposer - quod non - l'existence d'une erreur 

obstacle, la SA STRABAG BELGIUM n'a pas qualité pour 

l'invoquer. 

L’action de la SA KOALAFIN BELGIUM est donc fondée dans 

son principe. 

3.3.2. Sur le montant réclamé 

La SA KOALAFIN BELGIUM sollicite la condamnation de la SA 

STRABAG BELGlUM à lui payer la somme de 37.660 € à 

majorer des intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure 

du 11 mai 2017, soit le montant total de la facture émise par la 

SPRL […] a SA STRABAG BELGIUM estime quant à elle que la 

réclamation de la SA KOALAFIN BELGIUM devrait être en toute 

hypothèse limitée à la somme de 32.660,81 €, soit la somme 

versée par elle à la SPRL […]. 

La réduction du montant payé par la SA STRABAG BELGIUM à 

la SPRL […] est motivée par un défaut partiel d'exécution des 

prestations de cette dernière. 

Ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, le principe d'opposabilité des 

exceptions n'est ni d'ordre public, ni impératif et il est permis au 

débiteur cédé d'y renoncer, de manière expresse ou implicite. 

M&D Seminars 161



  REQUÊTE/13 

 

Tel est bien le cas en l’espèce, l'engagement pris par la SA 

STRABAG BELGIUM lors de la validation de la facture du 18 

novembre 2016 de ne pas contester celle-ci valant renonciation 

implicite, mais certaine, à se prévaloir du défaut partiel 

d'exécution ayant justifié la réduction du prix payé. 

En s'engageant à l'égard de la SA KOALAFIN BELGIUM à ne 

pas contester la facture, la SA STRABAG BELGIUM ne pouvait 

ignorer les risques que les prestations auxquelles s'était engagée 

La SPRL […] soient mal ou partiellement exécutées. » (voir 

pages 6 à 11 de l’arrêt attaqué). 

3 .  L’arrêt attaqué en conclut que :  

« L'action originaire de la SA KOALAFIN BELGIUM sera donc 

déclarée fondée à concurrence du montant réclamé, soit la 

somme de 37.660 € à majorer des intérêts au taux légal depuis le 

11 mai 2017. » (voir page 11 de l’arrêt attaqué). 

 

C.  GRIEFS 

a) Première branche 

1 .  Aux termes de l’article 19 alinéas 1er et 2 du Code judiciaire, 

« le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la 

juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours 

prévus par la loi.  

Le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne 

peut plus en être saisi sauf exceptions prévues par le présent 

Code ».  

Commet un excès de pouvoir le juge d’appel qui statue à nouveau sur une 

question litigieuse au sujet de laquelle le premier juge a rendu une décision 

définitive, au sens de l’article 19 alinéa 1° du Code judiciaire, dans un 

jugement non frappé d’appel1. 

2 .  En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles Votre Cour peut 

avoir égard ainsi que des constatations de l’arrêt attaqué que : 

(i) « Par un jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de 

                                                 

1 Cass. 18 juin 2015, Pas. 2015, I, n° 415. 
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l’entreprise de Liège – division Neufchâteau a dit la demande de 

la SA KOALAFIN BELGIUM recevable, mais non fondée et l'a 

condamnée aux dépens de la SA STRABAG BELGIUM, liquidés 

à la somme de 2.400 €, la demande en intervention forcée de cette 

dernière étant déclarée sans objet ; la demande dirigée par la SA 

KOALAFIN BELGIUM à l'encontre de la SPRL […] a été 

déclarée recevable et fondée et cette dernière a été condamnée à 

payer à la SA KOALAFIN BELGIUM la somme de 37.660 € ainsi 

que les dépens, liquidés à la somme de 2.858,84€. » (voir page 5 

de l’arrêt attaqué) ; 

(ii) « 2. OBJET DE L’APPEL 

La SA KOALAFIN BELGIUM a interjeté appel de cette décision 

; aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à titre 

principal que le jugement dont appel soit réformé, que son appel 

soit déclaré recevable et fondé, que l'appel incident de la SA 

STRABAG BELGIUM soit déclaré non fondé et que cette 

dernière soit condamnée à lui payer la somme de 37.660 € à 

majorer des intérêts au taux légal à dater du 11 mai 2017 et des 

dépens, liquidés à la somme totale de 5.278,84 €. 

À titre subsidiaire, la SA KOALAFIN BELGIUM demande que le 

jugement dont appel soit confirmé et que Maître Alexandre 

MIGNON, en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL […], 

soit condamnée à lui payer la somme de 37.600 € ainsi que les 

dépens liquidés à la somme de 478,84 €. » (voir page 5 de l’arrêt 

attaqué) ; 

(iii) « La recevabilité de l'appel principal de la SA KOALAFIN 

BELG!UM contre la SA STRABAG BELGIUM n'est pas contestée 

et il n'apparaît pas qu'un moyen d'irrecevabilité doive être 

soulevé d'office; il en va de même de l'appel incident de la SA 

STRABAG BELGIUM. 

L’appel de la SA KOALAFIN BELGIUM dirigé contre Maître 

Alexandre MIGNON en sa qualité de curateur à la faillite de la 

SPRL […] est en revanche irrecevable dès lors que ce dernier a 

écrit à la cour le 13 janvier 2020 n'avoir pas repris l'instance 

initialement dirigée contre la SPRL […]. 

Il n'est donc pas à la cause en degré d'appel et la demande dirigée 

contre lui est irrecevable. » (voir page 6 de l’arrêt attaqué). 

(iv) Le tribunal de l’entreprise de Liège – division Neufchâteau a 
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décidé que : 

« La société Koalafin est par contre fondée à exercer son recours 

contre la [SPRL] qui a manifestement violé ses obligations 

contractuelles et accepté fautivement un double paiement. » (voir 

page 6 du jugement du tribunal de l’entreprise de Liège – division 

Neufchâteau),  en se fondant sur les motifs décisoires que : 

« Il n'est pas admissible que la société Koalafin « rachète des 

factures» sans se soucier de la conformité au contrat de base de 

la cession de créance ou de l'illicéité éventuelle du contrat de 

base générant les droits et obligations. 

La cession d'une facture équivaut, en droit, à la cession d'une 

créance. L'article 1689 du Code civil stipule que « dans le 

transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, 

la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la 

remise du titre ». Certes la remise du titre n'est pas une condition 

de validité mais il est inconcevable que le cessionnaire d'une 

créance consacrée par une facture se désintéresse du titre qui 

servira de base à son action contre le débiteur cédé. 

S'il est exact que la société STRABAG a confirmé la facture sur 

la plateforme Koalaboox, la thèse de celle-ci, suivant laquelle 

elle aurait été induite en erreur par le mécanisme complexe de la 

notification, est accréditée par l'examen des pièces produites. 

En effet, il ressort des éléments du dossier que la volonté de la 

société STRABAG n'a jamais été de payer sa dette à la société 

Koalafin, d'autant que le contrat de sous-traitance excluait 

formellement pareille situation, l'endossement étant exclu. 

Il est ainsi vraisemblable que la société STRABAG ait validé par 

erreur la facture via la plateforme informatique Koalaboox. 

Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, la société 

Koalafin ne peut réclamer  à la société STRABAG un second 

paiement, étant responsable de la situation dont elle se plaint 

pour avoir manqué à son devoir élémentaire d'information sur 

les conditions du contrat de base à l'origine de son action, lequel 

excluait expressément l'endossement de la facture. » (voir page 6 

du jugement du tribunal de l’entreprise de Liège – division 

Neufchâteau du 6 septembre 2019). 

Il ressort de ces motifs que le tribunal de l’entreprise de Liège – division 

Neufchâteau a définitivement tranché le point litigieux relatif à la validité et 
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aux effets de la cession de créance intervenue entre Koalafin et la SPRL 

MEM, en accueillant la demande subsidiaire de Koalafin à cet égard et en 

décidant que cette créance ne pouvait s’exercer qu’à l’encontre de la SPRL 

MEM, déclarée entretemps en faillite et représentée par Me Mignon. 

Cette décision n’a pas été frappée d’un appel recevable, l’arrêt attaqué 

relevant à cet égard que Me Mignon n’est pas à la cause.  

Dès lors, l’arrêt attaqué, qui décide que la créance litigieuse peut être exercée 

par Koalafin envers Strabag, remet en cause la décision définitive du premier 

juge en vertu de laquelle cette créance ne pouvait être exercée par Koalafin 

qu’envers la SPRL MEM en faillite.  

3 .  En conséquence, l’arrêt attaqué sort des limites de sa saisine et, partant, 

commet un excès de pouvoir (violation de l’article 19 alinéa 1 et 2 du Code 

judiciaire). 

b) Deuxième branche 

1 .  En vertu de l’article 1053 du Code judiciaire 

« Lorsque le litige est indivisible, l’appel doit être dirigé contre toutes 

les parties dont l’intérêt est opposé à celui de l’appelant.  

Ce dernier doit, en outre, au plus tard avant la clôture des débats, 

mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou 

appelées. 

En cas d’inobservation des règles énoncées ou présent article, l’appel 

ne sera pas admis.  

La décision est opposable à toutes les parties en cause ».  

Aux termes de l’article 31 du Code judiciaire, 

« Le litige n’est indivisible, au sens (de l’article 1053) du Code 

judiciaire que lorsque l’exécution conjointe des décisions distinctes 

auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible ». 

Lorsque dans le cadre de sa faillite, un débiteur failli est tenu pour débiteur, 

au sujet d’une seule et même créance (et non d’un lien de droit à sujets 

multiples), envers un créancier déterminé et non envers un autre, le litige est 

indivisible entre toutes les parties en cause, à savoir les créanciers et le 

débiteur failli représenté par le curateur. La question de la composition du 

passif d’une procédure collective d’insolvabilité, et singulièrement de la 

faillite, présente, en effet, un caractère indivisible, bien que l’objectif d’une 

telle procédure tende, par définition, à dégager des espèces.  
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Ainsi, par exemple, est indivisible le litige portant sur la question de savoir 

s’il y a lieu de tenir compte dans la répartition prévue par le plan de règlement 

collectif de dettes de la défenderesse du privilège général instauré en faveur 

du demandeur  (Cass. 26 avril 2011, Pas. 2011, I, n° 237). 

2 .   En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure auxquelles Votre Cour peut 

avoir égard ainsi que des constatations de l’arrêt attaqué que : 

- « le demande dirigée par la SA Koalafin Belgium à l’encontre de 

la SPRL […] a été déclarée recevable et fondée et cette dernière 

a été condamnée à payer à la SA Koalafin Belgium la somme de 

37.660 € ainsi que les dépens, liquidés à la somme de 2.858,84 

€ » (voir page 5 de l’arrêt attaqué) ; 

- « la SA Koalafin a interjeté appel de cette décision » (voir page 

5 de l’arrêt attaqué) ; 

- « l’appel de la SA Koalafin Belgium dirigé contre Maître 

Alexandre Mignon en sa qualité de curateur à la faillite de la 

SPRL […] est (…) irrecevable dès lors que ce dernier a écrit à 

la cour le 13 janvier 2020 n’avoir pas repris l’instance 

initialement dirigé contre la SPRL […] » (voir page 6 de l’arrêt 

attaqué) ; 

- « (Me Mignon) n’est donc pas à la cause en degré d’appel et la 

demande dirigée contre lui est irrecevable » (voir page 6 de 

l’arrêt attaqué). 

Dès lors qu’il a été décidé par le jugement du tribunal de l’entreprise de Liège 

– division Neufchâteau du 6 septembre 2019 que la SPRL MEM en faillite 

était condamnée à payer à la SA Koalafin Belgium la somme de 37.660 € et 

non à Strabag, Koalafin devait, au plus tard avant la clôture des débats, attraire 

le curateur, non appelant, à la cause sous peine de voir son appel déclaré 

irrecevable envers l’autre partie, à savoir Strabag. A défaut, la décision du 

premier juge est opposable à toutes les parties en cause. Cette exception 

devait être soulevée d’office.  

3 .  En conséquence, l’arrêt attaqué qui déclare l’appel de Koalafin recevable au 

motif qu’ « il n’apparait pas qu’un moyen d’irrecevabilité doive être soulevé 

d’office » n’est pas légalement justifié au regard des articles 31 et 1053 du 

Code judiciaire.  

 

c) Troisième branche 
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1 .  Il est constant que la contradiction entre des motifs équivaut à une absence de 

motifs. 

2 .  En l’espèce, l’arrêt attaqué : 

- d’une part, s’approprie les motifs du jugement du tribunal de 

l’entreprise de Liège – division Neufchâteau du 6 septembre 2019 en 

déclarant que « L’objet du litige et les circonstances de la cause2 ont 

été correctement et avec précision relatés par les premiers juges, à 

l’exposé desquels la cour de réfère » (voir page 3 de l’arrêt attaqué) et 

constate ainsi, par référence, que : 

- « Quant au fondement de la demande, la société STRABAG, dans 

son courriel de contestation du 14 février 2017, exposait que le 

contrat signé entre STRABAG et […] stipulait expressément que 

l'endossement des factures n'est pas permis. 

L'article 25 du contrat de sous-traitance du 14 décembre 2015 

prévoit en effet ce qui suit : 

« Il est strictement convenu que l'endossement ou le nantissement 

des comptes est entièrement exclu. » 

Dans son courrier du 4 mai 2017, STRABAG précise sa position 

dans les termes suivants : 

« La cession de créance n'est pas possible au-delà des droits du 

créancier cédant. Le contrat  qui lie la [SPRL] et notre société 

exclut explicitement l'endossement. Cette interdiction de cession 

de créance est prévue dans l'intérêt du chantier puisque dans bien 

des cas, seul l'élément financier permet de motiver un sous-

traitant à terminer son travail. 

Accepter une cession de créance enlèverait ce seul outil entre les 

mains de l'entrepreneur général pour mener à bien le chantier et 

aboutirait dès lors à mettre gravement en péril toute entreprise 

de construction. La [SPRL] ne pouvait dès lors pas céder la 

créance issue du contrat n° 855/BMBA/691. 

En tant que professionnel du financement, vous auriez dû mieux 

vérifier la base contractuelle du marché que vous semblez avoir 

conclu avec notre sous-traitant. » 

                                                 

2 Soulignement ajouté. 
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La société KOALAFIN, en sa qualité de professionnelle du 

factoring, a commis une faute manifeste en finançant une 

créance, sans vérifier que le cédant ne pouvait contractuellement 

la céder, ce qui laisse croire que la société Koalafin n'a pas pris 

connaissance du contrat à l'origine de la créance, dont elle 

réclame le paiement. » (voir page 7 du jugement du tribunal de 

l’entreprise de Liège – division Neufchâteau du 6 septembre 

2019) ; 

- « S'il est exact que la société STRABAG a confirmé la facture sur 

la plateforme Koalaboox, la thèse de celle-ci, suivant laquelle 

elle aurait été induite en erreur par le mécanisme complexe de la 

notification, est accréditée par l'examen des pièces produites. 

En effet, il ressort des éléments du dossier que la volonté de la 

société STRABAG n'a jamais été de payer sa dette à la société 

Koalafin, d'autant que le contrat de sous-traitance excluait 

formellement pareille situation, l'endossement étant exclu. 

Il est ainsi vraisemblable que la société STRABAG ait validé par 

erreur la facture via la plateforme informatique Koalaboox. » 

(voir page 8 du jugement du tribunal de l’entreprise de Liège – 

division Neufchâteau du 6 septembre 2019) ; 

- Ce qui précède constitue, selon le premier juge, « l’ensemble des 

circonstances de la cause » (voir page 6 du jugement du tribunal 

de l’entreprise de Liège-division Neufchâteau) ; 

- et d’autre part, considère que : 

« En l'espèce, la SA STRABAG BELGIUM a reçu, en même temps 

que la facture, un courriel (cité ci-dessus) renvoyant à une page 

internet l'invitant à valider la facture et à choisir entre trois 

avantages. 

Ladite page internet comprenait notamment, outre les références 

complètes de la facture, les mentions suivantes : 

« Merci de confirmer la facture et nous vous offrons un des 3 

avantages ci-dessous 

- Je confirme que la facture est correcte. 

- Je m'engage à ne pas contester cette facture et à la payer sur le 

compte mentionné. 
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- Je choisis l'avantage suivant : verser un don de 188,30 € à 

Médecins sans Frontières. » 

Ces trois mentions ont été validées par la SA STRABAG 

BELGIUM, qui se voyait encore offrir la possibilité plus bas de 

cliquer sur la mention « Non, je ne suis pas d'accord de payer 

cette facture », ce qu'elle s'est abstenue de faire. 

En agissant de la sorte, la SA KOALAFIN BELGIUM a 

valablement notifié la cession à la SA STRABAG BELGIUM, la 

rendant de la sorte opposable à   cette dernière. 

Par ailleurs, en validant le formulaire de confirmation, la SA 

STRABAG BELGIUM a expressément renoncé à opposer au 

cessionnaire les exceptions qu'elle aurait pu faire valoir à l'égard 

du cédant. 

Ce formulaire est en effet non équivoque et parfaitement explicite 

quant à sa portée, puisque le débiteur cédé est invité à plusieurs 

reprises à valider des mentions dépourvues d'ambiguïté telles que 

: « Je confirme que la facture est correcte », « Je m'engage à ne 

pas contester cette facture et à la payer sur le compte mentionné 

», puis enfin à cliquer sur la case « Confirmer ma facture », tout 

en se voyant offrir la possibilité - également parfaitement claire 

– de marquer son désaccord sur le paiement de la facture. 

C'est à tort que la SA STRABAG BELGIUM soutient en termes 

de conclusions qu'elle n'aurait jamais souhaité confirmer la 

facture, mais seulement la visualiser; en effet, les mentions 

figurant sur le formulaire sont suffisamment explicites et répétées 

pour écarter tout risque d'erreur ou d'incompréhension.  

C'est également en vain qu'elle allègue que la confirmation de la 

facture aurait été réalisée par un préposé n'ayant pas le pouvoir 

d'engager la société: il n'est pas contesté que la confirmation 

émane de l'adresse IP de la SA STRABAG BELGIUM et les tiers, 

qui n'ont pas connaissance de son organigramme, n'ont pas à 

subir les conséquences d'éventuels errements administratifs dans 

le chef de celle-ci.» (voir pages 9 et 10 de l’arrêt attaqué), 

Ces constatations quant aux « circonstances de la cause » sont 

manifestement incompatibles entre elles.  

3 .  En conséquence, l’arrêt attaqué qui repose sur des motifs contradictoires n’est 

pas régulièrement motivé  (violation de l’article 149 de la Constitution). 
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* 

 

*       * 

PAR CE MOYEN ET CES CONSIDÉRATIONS, 

 

L’avocate à la Cour de cassation soussignée conclut qu’il vous plaise, 

Messieurs, Mesdames, casser l’arrêt attaqué, renvoyer la cause devant une 

autre cour d’appel, statuer comme de droit sur les dépens de l’instance en 

cassation et ordonner que mention soit faite de votre arrêt en marge de la 

décision annulée. 

 

Bruxelles, le 15 février 2021,  

 

 

pour la demanderesse, 

son conseil, 

 

 

Michèle Grégoire 

 avocate à la Cour de cassation 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0327.N 

GEBROEDERS CROP BOUWONDERNEMING nv, ingeschreven bij de KBO 

onder het nummer 0405.545.815, met als vereffenaar mr. Jan Allaert, met kantoor 

te 8500 Kortrijk, Stationsstraat 8. 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woonplaats kiest, 

tegen 

1. F. L.,  

2. A.-M. C.,  

3. J.-P. L.,  

verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7, waar de verweerders 

woonplaats kiezen, 
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in aanwezigheid van 

Mr. Peter D’ABSALMON, met kantoor te 8750 Wingene, Beernemsteenweg 120, 

in de hoedanigheid van curator van het faillissement van TUINARCHITECTUUR 

EN TUINAANNEMING VANDEWALLE Lieven nv, met zetel te 8700 Tielt, 

Deinsesteenweg 101, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0432.268.523, 

tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 26 

november 2020. 

Raadsheer Bart Wylleman heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Michèle Deconynck heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

(…) 

Tweede middel 

1. Krachtens artikel 1289 Oud Burgerlijk Wetboek heeft, wanneer twee 

personen elkaars schuldenaar zijn, tussen hen schuldvergelijking plaats, waardoor 

de twee schulden tenietgaan. 

Krachtens artikel 1290 Oud Burgerlijk Wetboek heeft schuldvergelijking van 

rechtswege plaats uit kracht van de wet, zelfs buiten weten van de schuldenaars. De 
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twee schulden vernietigen elkaar op het ogenblik dat zij tegelijk bestaan, ten belope 

van hun wederkerig bedrag. 

Krachtens artikel 1291, eerste lid, Oud Burgerlijk Wetboek, heeft 

schuldvergelijking alleen plaats tussen twee schulden die beide een geldsom of een 

zekere hoeveelheid vervangbare zaken van dezelfde soort tot voorwerp hebben en 

die beide vaststaande en opeisbaar zijn. 

2. Uit deze bepalingen volgt dat wettelijke schuldvergelijking, die van 

rechtswege krachtens de wet plaatsheeft, onder meer vereist dat de twee schulden 

effen en dus vaststaande zijn. 

Omdat de twee schulden elkaar op het ogenblik dat wettelijke schuldvergelijking 

plaatsvindt vernietigen, kunnen zij vanaf dat ogenblik geen interest meer 

voortbrengen. 

3. Gerechtelijke schuldvergelijking verschilt van wettelijke schuldvergelijking 

doordat het bij gerechtelijke schuldvergelijking aan de rechter toekomt het bedrag 

van de wederzijdse schulden of een ervan te bepalen, waardoor beide schulden op 

het ogenblik van de rechterlijke uitspraak effen en dus vaststaande worden. Tot op 

dat ogenblik blijven de schulden, indien zij rentedragend zijn, verder interest 

opbrengen. 

4. Uit het voorgaande volgt dat gerechtelijke schuldvergelijking dient te worden 

onderscheiden van de situatie waar de rechter het bestaan van wettelijke 

schuldvergelijking op een eerder ogenblik dan het vonnis vaststelt. 

5. De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- schuldvergelijking een rechtsfeit is dat automatisch plaatsvindt van zodra aan de 

voorwaarden is voldaan en een partij er zich op beroept; 

- aan alle voorwaarden voor schuldvergelijking is voldaan; een vaststaande en 

opeisbare schuld van de eiseres tegen de verweerders voor een bedrag van 

133.293,60 euro in hoofdsom en een vaststaande en opeisbare schuld van de 

verweerders tegen de eiseres voor een bedrag van 175.140,86 euro; 

- aangezien het bedrag dat de eiseres verschuldigd is hoger is dan het bedrag van 

de openstaande facturen en de verweerders deze pas sinds 2010 verschuldigd 

zijn, geen interest wordt toegekend aan de eiseres. 
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6. De appelrechters die aldus te kennen geven dat beide schulden op het 

ogenblik van het opeisbaar worden van de facturen van de eiseres vaststaande waren 

en dat op dat ogenblik wettelijke schuldvergelijking heeft plaatsgevonden waardoor 

de vordering van de eiseres volledig uitdoofde, verantwoorden naar recht hun 

beslissing om geen interest toe te kennen aan de eiseres. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 748,67 euro en op de som van 650 euro rolrecht 

verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, 

samengesteld uit sectievoorzitter Geert Jocqué, als voorzitter, en de raadsheren Bart 

Wylleman, Koenraad Moens, Ilse Couwenberg en Sven Mosselmans, en in 

openbare rechtszitting van 17 maart 2022 uitgesproken door sectievoorzitter 

Geert Jocqué, in aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht 

Michèle Deconynck, met bijstand van griffier Vanity Vanden Hende. 

V. Vanden Hende S. Mosselmans I. Couwenberg 

K. Moens B. Wylleman G. Jocqué 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: NV GEBROEDERS CROP BOUWONDERNEMING, in 

vereffening, met ondernemingsnummer 0405.545.815, met als 

vereffenaar mr. Jan ALLAERT, met kantoor te 8500 Kortrijk, 

Stationsstraat 8, 

 

  eiseres tot cassatie, 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 

ANTWERPEN 1, Amerikalei 187/302, alwaar keuze van woonst 

wordt gedaan, 

 

 

 

TEGEN: 1. de heer L. F.,  

 

 2. mevrouw C. A.-M.,  

 

 3. de heer L. J.-P.,  

 

 

verweerders in cassatie, 

 

 

MEDE INZAKE:  TUINARCHITECTUUR EN TUINAANNEMING 

VANDEWALLE L. NV, met ondernemingsnummer 

0432.268.523, met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, 

Deinsesteenweg 101, 

 

 in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij, 
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Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 

 

Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

 

Hooggeachte Heren en Dames, 

 

 

Eiseres heeft de eer een arrest aan uw beoordeling voor te leggen dat op 26 

november 2020 op tegenspraak tussen de partijen werd gewezen door de eerste 

kamer van het hof van beroep te Gent (2019/AR/311 – 2019/AR/351). 

 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 

 Op 12 januari 2006 sloot Project S een architectuurovereenkomst met Buro-

C voor het bouwen van een commercieel gelijkvloers met bovenliggende 

appartementen. 

 

Op 22 mei 2006 droeg Project S al haar rechten over aan SPL4. 

 

Op 23 november 2006 verleende de eigenaar van de gronden (de in 

gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) een opstalrecht aan SPL4 om op 

de gronden een project te ontwikkelen voor een periode van 3 jaar.  

 

Op 28 november 2006 werd een bouwvergunning verleend aan SPL4. 

 

SPL4 stelde eiseres aan als hoofdaannemer. De werken werden aangevat 

op 25 juni 2007. 
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Op 5 mei 2008 werd het opstalrecht van SPL4 beëindigd en werd door de 

eigenaar een opstalrecht toegekend aan eiseres. 

 

Bij onderhandse akte van 29 juni 2007 kochten verweerders een deel van 

het handelsgelijkvloers in het op te richten gebouw. De datum van 15 mei 2008 

werd bedongen voor de voorlopige oplevering, met vertragingsboete van 130 euro 

per dag vertraging na ingebrekestelling. Op 13 juni 2008 werd de notariële akte 

verleden, waarbij eiseres optrad als verkoper. 

 

Verweerders hebben vervolgens eiseres in gebreke gesteld wegens 

schending van de leveringstermijn. Voorts werden op 20 oktober 2008 de werken 

stilgelegd door de dienst Stedenbouw wegens inbreuk op de lijnstelling der 

gebouwen. Op 30 november 2009 bekwam eiseres de regularisatie en op 15 

december 2009 de stedenbouwkundige vergunning, waarna 35 dagen later de 

werken konden worden hervat. Op 12 juli 2010 werd een aanvullende 

stedenbouwkundige regularisatievergunning bekomen. 

 

Op 16 februari 2009 werd eiseres en de in gemeenverklaring van arrest 

opgeroepen partij door verweerders gedagvaard voor de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, in nietigverklaring dan wel ontbinding 

van de koopovereenkomst op grond van de vertraging en de stedenbouwkundige 

problemen. Bij tussenvonnis van 23 mei 2013 werd een deskundigenonderzoek 

bevolen. Tevens is de gemeente tussengekomen.  

 

Op 20 mei 2010 heeft eiseres de architect gedagvaard voor de rechtbank 

van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, in vergoeding van de schade 

ten gevolge van de stillegging der werken. Bij tussenvonnis van 4 april 2011 werd 

een deskundigenonderzoek bevolen. Ook hier is de gemeente tussengekomen. Bij 

tussenvonnis van 22 juni 2018 werd de zaak verzonden naar de rechtbank van 

eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne. 

 

Op 27 juni 2017 werd eiseres, de in gemeenverklaring van arrest 

opgeroepen partij, en de gemeente gedagvaard door verweerders, waarbij de 

samenvoeging werd gevraagd met de eerste procedure. Ook hier strekte de 

vordering tot schadevergoeding. De architect is vrijwillig tussengekomen in deze 

procedure, evenals SPL4. 
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Bij vonnis van 8 december 2018 werden de drie procedures 

samengevoegd. Eiseres, de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij, en 

de gemeente werden in solidum veroordeeld tot betaling aan verweerders van 

67.264,79 euro in hoofdsom. Verweerders werden ten aanzien van eiseres 

veroordeeld tot betaling van 85.454,53 euro en 47.839,07 euro, waarbij dit bedrag 

in mindering dient te worden gebracht van de schuld van eiseres. De architect en 

de gemeente werden veroordeeld tot gedeeltelijke vrijwaring ten aanzien van 

eiseres, en tot betaling aan eiseres van 60.090,26 euro. Eiseres werd op haar beurt 

veroordeeld tot gedeeltelijke vrijwaring van de gemeente. 

 

Zowel verweerders als SPL4 hebben hoger beroep ingesteld tegen dit 

vonnis. De overige partijen hebben incidenteel beroep ingesteld. 

 

In het bestreden arrest worden beide beroepen samengevoegd. Het hoger 

beroep van SPL4 wordt ongegrond verklaard. Het hoger beroep van verweerders 

wordt gegrond verklaard. Opnieuw rechtdoend, worden eiseres en de in 

gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij in solidum en na 

schuldvergelijking met de bedragen in hoofdsom die verweerders aan eiseres 

verschuldigd zijn, veroordeeld tot betaling van 41.847,26 euro. Eiseres en de 

eigenaar worden wederzijds veroordeeld tot vrijwaring voor hun respectieve 

aandeel. De architect wordt veroordeeld tot betaling aan eiseres van 30.3672,40 

euro en 30.045,13 euro. De overige vorderingen worden verworpen. 

 

Tegen dit arrest wenst eiseres op te komen met de volgende middelen tot 

cassatie. 

(…) 

 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden wetsbepalingen 

 

 De artikelen 1153 en 1289 tot en met 1299 van het oud Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 

M&D Seminars 178



  VERZOEKSCHRIFT/5 

 

Aangevochten beslissing 

 

 De appelrechters stellen vast dat verweerders nog bedragen verschuldigd 

zijn aan eiseres uit hoofde van onbetaalde facturen, en stellen gerechtelijke 

compensatie vast met de bedragen die eiseres verschuldigd is aan verweerders, 

waarbij zij geen interesten toekennen aan eiseres, op grond van volgende 

motieven: 

 

“2. de schade van [eiseres] 

 

2.1. Zij vordert de betaling van volgende openstaande facturen: 

- factuur nr. 290029 d.d. 30.06.2010 : 85.454,53 euro, ten laste van 

[eerste en tweede verweerder]; 

- factuur nr. 290030 d.d. 30.06.2010: 47.839,07 euro ten laste van [derde 

verweerder]. 

 

Zij vordert de betaling van deze facturen, verhoogd met 15 % intrest vanaf 

06.08.2010. 

 

[Eerste t.e.m. derde verweerder] betwist niet dat deze facturen nog moeten 

betaald worden doch stelt dat: 

- de prijsvermindering wegens mindere oppervlakte (13.586,16 euro) in 

mindering moet gebracht worden; 

- er minstens schuldvergelijking moet gebeuren met de bedragen 

[verweerster] aan hen verschuldigd is; 

- de intrest niet verschuldigd is, gezien de schuldvergelijking die moet 

gebeuren. 

 

Schuldvergelijking is een rechtsfeit, dat automatisch plaats vindt, van 

zodra aan de voorwaarden voldaan is en een partij er zich op beroept. Aan 

alle voorwaarden voor schuldvergelijking is voldaan: vaststaande en 

opeisbare schuld van [eiseres] tegen [eerste t.e.m. derde verweerder] voor 

een bedrag van 133.293,60 euro in hoofdsom en vaststaande en opeisbare 

schuld van [eerste t.e.m. derde verweerder] tegen [eiseres] voor een 

bedrag van 175.140,86 euro. 
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Het feit dat de eigenaar in solidum met [eiseres] gehouden is tot het 

betalen van het bedrag van 175.140,86 euro aan [eerste t.e.m. derde 

verweerder] verhindert deze schuldvergelijking niet. leder van de 

gehouden schuldenaars heeft immers de verplichting tot het betalen van de 

ganse schuld. (vgl. R. Houben, Schuldvergelijking, 2010, p. 457 en 462). 

 

Deze compensatie geldt evenwel als betaling, zodat ook de andere mede-

schuldenaar ([vierde verweerster]) ten belope van het bedrag van 

133.293,60 euro bevrijd is tegenover [eerste t.e.m. derde verweerder]. 

 

Aangezien het bedrag dat door [eiseres] verschuldigd is hoger is dan het 

bedrag van de openstaande facturen, en deze laatste pas sinds 2010 

verschuldigd zijn, worden geen intresten toegekend aan [eiseres]” 

(bestreden arrest p. 26-27) 

 

 

Grieven 

 

Wanneer twee personen elkaars schuldenaar zijn, heeft krachtens de 

artikelen 1289 tot en met 1299 van het oud Burgerlijk Wetboek tussen hen 

schuldvergelijking plaats, waardoor de twee schulden teniet gaan, op de wijze en 

in de gevallen vermeld in deze artikelen. 

 

De gerechtelijke schuldvergelijking krijgt slechts uitwerking vanaf de 

rechterlijke uitspraak en heeft geen terugwerkende kracht.  

 

Daaruit volgt dat de interesten die de te verrekenen vorderingen genereren 

blijven lopen tot aan de dag van de uitspraak. De te verrekenen sommen zijn dus 

de hoofdsommen meer respectieve interesten tot het moment van uitspraak. 

 

De appelrechters stellen vast dat verweerders nog bedragen verschuldigd 

zijn aan eiseres uit hoofde van openstaande facturen (133.293,60 euro in 

hoofdsom). Zij stellen schuldvergelijking vast met de sommen die eiseres 

verschuldigd is aan verweerders uit hoofde van vertragingsboetes en 

schadevergoedingen (175.140,86 euro). 

 

M&D Seminars 180



  VERZOEKSCHRIFT/7 

 

Daarbij overwegen zij dat, “aangezien het bedrag dat door [eiseres] 

verschuldigd is hoger is dan het bedrag van de openstaande facturen, en deze 

laatste pas sinds 2010 verschuldigd zijn, […] geen intresten [worden] toegekend 

aan [eiseres]”. 

 

Door aldus geen interesten toe te kennen aan eiseres op het saldo in 

hoofdsom van de openstaande facturen, hoewel de facturen reeds sinds 2010 

verschuldigd zijn, kennen de appelrechters ten onrechte terugwerkende kracht toe 

aan de gerechtelijke schuldvergelijking, en schenden zij de artikelen 1289 tot en 

met 1299 van het oud Burgerlijk Wetboek, voor zoveel als nodig in samenhang 

gelezen met artikel 1153 van het oud Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelk 

inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een 

bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering 

bestaat uit interesten op de hoofdsom. 

 

  

TOELICHTING 

 

 

 Zie R. HOUBEN, Schuldvergelijking, Antwerpen, Intersentia, 2010, 74-75 

(eigen nadruk): 

 

“In geval van gerechtelijke schuldvergelijking treedt de schuldvergelijking 

in op de datum van de rechterlijke uitspraak. De gerechtelijke 

schuldvergelijking heeft dus geen retroactieve werking. Dit kan als volgt 

worden verklaard. In de rechterlijke uitspraak worden enerzijds het 

bestaan, de liquiditeit en de opeisbaarheid van de hoofdvordering 

vastgesteld en bevestigd. Anderzijds heeft de uitspraak de liquidatie van de 

tegenvordering tot gevolg. Dit impliceert dat de hoofd- en de 

tegenvordering pas op de datum van de rechterlijke uitspraak voor het 

eerst tegelijk aan alle voorwaarden voor de schuldvergelijking voldoen. 

Als gevolg daarvan gaan zij onmiddellijk over en weer teniet ten belope 

van het laagste bedrag […] 

 

De regel dat de gerechtelijke schuldvergelijking slechts uitwerking krijgt 

vanaf de rechterlijke uitspraak is in de praktijk voornamelijk relevant 

indien de eiser vóór de uitspraak van de rechter insolvent wordt. In 
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voorkomend geval kan de schuldvergelijking enkel nog plaatsvinden indien 

de te verrekenen vorderingen een nauwe samenhang vertonen. Een ander 

punt van relevantie zijn de interesten die de te verrekenen vorderingen 

genereren. Deze interesten en dus de totale waarde van de hoofdvordering 

blijven lopen tot aan de dag van de uitspraak” 

  

 

 Zie voor het gebrek aan retroactieve werking van de gerechtelijke 

schuldvergelijking nog J. ROODHOOFT, “Schuldvergelijking”, in Bestendig 

Handboek Verbintenissenrecht, 2018, V.3 – 24; E. DIRIX, “Gerechtelijke 

compensatie en beslag in eigen hand”, in Liber amicorum prof. em. E. Krings, 

Brussel, Story-Scientia, 1991, 111, nr. 8. 

 

 

 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie voor eiseres dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge 

behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen 

naar een ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 

 

Antwerpen, 30 juli 2021 

 

 

 

 

 

Johan Verbist 

 

 

 

Bij de indiening ter griffie wordt bij deze voorziening het exploot van betekening 

van deze voorziening aan de verwerende en de in gemeenverklaring van arrest 

opgeroepen partijen gevoegd.  
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Cour de cassation de Belgique 

  Arrêt 

N° C.20.0262.F 

ADVOCOM, société coopérative, dont le siège est établi à Beringen, 

Paalsesteenweg, 133, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 

0818.978.225,  

demanderesse en cassation, 

représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet 

est établi à Louvain, Koning Leopold I – straat, 3, où il est fait élection de domicile, 

 

contre  

 

J. C., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société à responsabilité 

limitée Carrières V. R.-H., 

défenderesse en cassation. 

 

I. La procédure devant la Cour 
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Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 17 septembre 2019 

par la cour d’appel de Liège. 

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport. 

L’avocat général Thierry Werquin a conclu. 

 

II.  Le moyen de cassation 

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 

conforme, la demanderesse présente un moyen. 

 

III. La décision de la Cour 

 

Sur le moyen : 

 

Le moyen, qui critique la légalité de l’arrêt, est étranger à la violation de 

l’article 149 de la Constitution, qui est une règle de forme. 

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. 

Pour le surplus, il ne s’opère en vertu de l’article 1289 de l’ancien Code civil 

de compensation entre deux personnes que lorsqu’elles se trouvent débitrices l’une 

envers l’autre. 

Suivant l’article 3, 4°, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés 

financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions 

constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, les 

conventions de netting sont les conventions de novation ou de compensation 

bilatérale ou multilatérale. 

En vertu de l’article 14, § 1er, de cette loi, les conventions de netting 

stipulées pour permettre la compensation peuvent, sans mise en demeure ni décision 

judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur lesquels elles portent, 

en cas de situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette 

à compenser existent lors de l’ouverture de la situation de concours, quels que soient 

la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées. 
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Conformément à l’article 15, § 1er, de la même loi, les conventions de 

netting peuvent produire leurs effets en cas de situation de concours si la conclusion 

de ces conventions précède le moment de l’ouverture d’une telle situation ou si elles 

ont été conclues après ce moment dans la mesure où la contrepartie peut se prévaloir 

au moment où la convention a été conclue d’une ignorance légitime de la 

survenance antérieure d’une situation de concours. 

Ces dispositions de la loi du 15 décembre 2004 déterminent les conditions 

de l’opposabilité aux tiers de la convention de compensation lors de la survenance 

d’une situation de concours. 

Elles n’ont, sauf en cas de cession, ni pour objet ni pour effet de déroger aux 

conditions mêmes de la compensation, dont celle que les dettes existant à ce 

moment soient réciproques. 

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui repose sur le soutènement 

contraire, manque en droit. 

  

 

Par ces motifs, 

 

La Cour 

 

Rejette le pourvoi ; 

   Condamne la demanderesse aux dépens. 

Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-deux euros quarante et un 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 Michel Lemal, Marie-Claire 

Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du 

dix-sept septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian 
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Storck, en présence de l’avocat général Thierry Werquin, avec l’assistance du 

greffier Patricia De Wadripont. 

P. De Wadripont M. Moris A. Jacquemin 

M.-Cl. Ernotte M. Lemal  Chr. Storck 
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Requête 

 

Premier feuillet 

 

 

 

 

 

 

POURVOI EN CASSATION 

 

 

 

 

 

 

POUR : La S.C.R.L ADVOCOM, inscrite à la BCE sous le numéro 

0818.978.225, dont le siège social est établi à 3580 BERINGEN, 

Paalsesteenweg, 133 

  

 

  Demanderesse en cassation, 

 

 

Assistée et représentée par Me Paul WOUTERS, Avocat à la Cour 

de cassation, ayant son cabinet à 3000 Leuven, Koning Leopold I-

straat 3, où il est fait élection de domicile jusqu’au prononcé de 

l’arrêt à intervenir ; 
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CONTRE : Maître J. C., avocat, en sa qualité de curateur de la faillite de la 

SRL CARRIERES V. R.-H.,  

 

 

  Défenderesse en cassation, 

 

 

 

*   * 

 

 

* 
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Deuxième feuillet 

 

 

A Madame le Premier Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs 

les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique, 

 

 

Mesdames,  

Messieurs, 

 

 

 

La demanderesse a l’honneur de soumettre à Votre censure, l’arrêt rendu 

contradictoirement par la 7ème Chambre D, affaires civiles, de la Cour d’appel de 

Liège, le 17 septembre 2019 (2018/RG/942). 

 

 

 

Les faits de la cause et antécédents de la procédure peuvent être 

résumés comme suit : 

 

 

1. La demanderesse est une société civile d’avocats, dont les associés et 

administrateurs ont été les conseils de la SPRL CARRIERES V. R.-H., de C. V. 

R., ainsi que des autres sociétés du groupe V. R., ayant leur siège social à R. et 

plus précisément les sociétés : 

 

- V. R. H. NATUURSTEEN, déclarée en faillite le 10 avril 2014 ; 

- RIMACO, déclarée en faillite le 12 novembre 2015 ; 

- BROVER, déclarée en faillite le 22 septembre 2016 ; 

- V. R. H. CONSTRUCTION, déclarée en faillite le 13 avril 2017. 

 

La demanderesse a notamment défendu les intérêts de la défenderesse – avant sa 

déclaration en faillite – dans le cadre d’un arbitrage international l’opposant aux 

sociétés DEVO et RONDIA. 
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2. Suite à une première sentence arbitrale, la demanderesse a perçu – pour 

compte de la défenderesse – une certaine somme et a retenu sur celle-ci des 

montants destinés à couvrir des frais et honoraires relatifs à des prestations 

concernant d’autres sociétés du groupe auquel appartenait la défenderesse. 

 

Suite à une seconde sentence arbitrale, la demanderesse a perçu – toujours pour 

compte de la défenderesse – la somme de 526.918,02 € le 29 juin 2015 – soit 

postérieurement à la date de cessation des paiements – et a retenu sur cette somme 

un montant de 84.771,00 € à titre de frais et honoraires. 

 

 

Troisième feuillet 

 

 

3. Le 10 mai 2012, la défenderesse a obtenu le bénéfice d’une réorganisation 

judiciaire. Le 7 mars 2013, elle obtint l’homologation du plan de redressement 

adopté par la majorité de ses créanciers. 

 

 

Le 17 février 2015, l’ONSS assigne la défenderesse en faillite pour défaut de 

paiement d’une créance post-sursitaire de 68.961,64 € (les cotisations sociales sur 

les vacances annuelles 2013, pour le 4ème trimestre 2013 et pour le 2ème et le 

3ème trimestre 2014). 

 

 

4. Le 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Liège, division Marche-en-

Famenne déclara la faillite de la défenderesse, maître J. C. étant désignée en 

qualité de curateur (ci-après « le curateur »).  

 

Le 24 décembre 2015, le tribunal reporta la date de cessation des paiements au 29 

avril 2015. 
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5. Par citation du 18 janvier 2017, le curateur poursuivit la condamnation de la 

défenderesse à lui payer qualitate qua la somme de 48.203,27 € à majorer des 

intérêts judiciaires et des dépens, se décomposant comme suit : 

 

- 37.532,04 € pour des honoraires prélevés dus par C. V. R. et d’autres sociétés 

du groupe V. R. ; 

- 10.671,03 € pour des honoraires dus par la défenderesse et facturés entre le 

29 octobre 2014 et le 4 juin 2015. 

 

Par décision du 19 avril 2018, les premiers juges ont décidé que la retenue, par la 

demanderesse, le 30 juin 2015, de la somme de 37.532,04 €, sur les fonds qu’elle 

détenait pour le compte de la défenderesse, pour couvrir les dettes de frais et 

honoraires dus par les autres sociétés du groupe V. R., est une opération 

inopposable à la masse. 

 

La demanderesse a été condamnée à payer au curateur qualitate quo la somme de 

37.532,04 €, aux intérêts judiciaires calculés aux taux légaux en matière civile et 

en matière commerciale fixés par l’article 2 de la loi du 5 mai 1865 relative au 

prêt à intérêt, modifié par l’article 87 de la loi-programme du 27 décembre 2006, 

sur cette somme jusqu’au jour du paiement complet ainsi que la somme de 456,25 

€ à titre de dépens ou frais de procédure. 

 

Les juges de première instance ordonnèrent l’exécution provisoire du jugement 

tout en maintenant le droit au cantonnement. 
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  REQUÊTE/6 

 

Quatrième feuillet 

 

 

6. La demanderesse a interjeté appel de cette décision. 

 

Elle sollicitait la mise à néant de ladite décision et la condamnation du curateur 

qualitate qua aux dépens des deux instances liquidés à 6.000 €. 

 

Formant appel incident, la défenderesse demandait la condamnation de la 

demanderesse au paiement de la somme de 10.671,03 €, la confirmation du 

jugement entrepris et, pour le surplus, la condamnation de la demanderesse aux 

dépens d’appel non liquidés. 

 

La Cour d’appel de Liège, 7ème chambre D civile, a rendu un arrêt en date du 17 

septembre 2019 (R.G. n° : 2018/RG/942) par lequel, après avoir reçu les appels, 

elle : 

 

- réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il reçoit la demande,  

- condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 48.203,07 

€ à majorer des intérêts judiciaires depuis le 18 janvier 2017, 

- condamne la demanderesse aux dépens des deux instances liquidés pour la 

défenderesse à 546,25 €, 

- délaisse à la demanderesse ses propres dépens d’instance et d’appel. 

 

Il s’agit de l’arrêt déféré à Votre censure. 

 

 

 

*   * 

 

 

 

* 
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  REQUÊTE/7 

 

 

Contre l’arrêt du 17 septembre 2019, la demanderesse croit pouvoir faire valoir le 

moyen unique de cassation ci-après libellé. 
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  REQUÊTE/8 

 

Cinquième feuillet 

 

 

Moyen unique de cassation 

 

Les dispositions légales dont la violation est invoquée par la demanderesse 

 

  

- L’article 149 de la Constitution ; 

- Les articles 3 et 14 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés 

financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de 

conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des 

instruments financiers ; 

- L’article 1298 du Code Civil ; 

 

 

La décision et les motifs critiqués par la demanderesse 

 

 

L’arrêt attaqué en ce qu’il « Condamne la (demanderesse) à payer à la 

défenderesse la somme de 48.203,07 € à majorer des intérêts judiciaires depuis le 

18 janvier 2017, Condamne (la demanderesse) aux dépens des deux instances 

liquidés pour (la défenderesse) à 546,25 €. Délaisse à (la demanderesse) ses 

propres dépens d’instance et d’appel. » 

 

 

Aux motifs (pp. 5 à 7) : 

 

« 1.  

Le curateur fonde ses prétentions originaires en distinguant pour les sommes 

retenues revenant à la faillie, les sommes dues par d’autres débiteurs que la 

faillie (soit 37.532,04 €) et celles dues par cette dernière (10.671,03 €), soit 

- Sur pied des articles 1382 du Code civil, 17 et 20 de la loi du 8 août 1997 

sur les faillites (LF) en ce qui concerne le montant de 37.532,04 €, 

- Sur pied des articles 18 LF pour la somme de 10.671,03 €. 

 

2.   

Pour rappel, l’article 17 LF énonce que « Sont inopposables à la masse, 

lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis l’époque déterminée par le tribunal 

comme étant celle de la cessation de ses paiements : 

M&D Seminars 194



  REQUÊTE/9 

 

1° tous actes de disposition à titre gratuit portant sur des meubles ou immeubles, 

ainsi que les actes, opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux, si la 

valeur de ce qui a été donnée par le faillit dépasse notablement celle de ce qu’il a 

reçu en retour ; 

(…) » 
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  REQUÊTE/10 

 

Sixième feuillet 

 

 

 

Il ressort de cette disposition que « tous les actes de disposition à titre gratuit 

portant sur des meubles ou des immeubles, sont inopposables à la masse s’ils ont 

été accomplis durant la période suspecte […]. La nature de l’acte est sans 

importance, ce qui compte, c’est l’absence de contrepartie » (i. Verougstraete, 

Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Kluwer, 2011, p.443). 

 

3.  

En l’occurrence, il n’est pas contesté ni contestable que le paiement litigieux à 

concurrence de 37.532,04 € est intervenue en période suspecte, et en apurement 

de dettes d’honoraires à l’égard de sociétés faisant certes partie du même groupe, 

mais juridiquement distinctes de la faille. 

 

Il n’y avait en effet aucune contrepartie en faveur de cette dernière. 

 

En conséquence, les premiers juges ont adéquatement retenu que les opérations 

litigieuses précitées sont opposables à la masse, comme actes de dispositions à 

titre gratuit. 

 

(La demanderesse) oppose en vain l’existence d’une convention de compensation, 

résultant d’un accord conclu entre C. V. R. et la (défenderesse), selon lequel, en 

synthèse, les sommes récupérées dans le cadre de l’arbitrage DEVO RONDIA, 

devaient d’abord servir en apurement des états de frais et honoraires dus par les 

différentes sociétés du groupe. 

 

Il ne peut y avoir de compensation qu’entre créances et dettes réciproques 

exigibles, entre mêmes parties créancières et débitrices l’une de l’autre. 

 

Tel n’est pas le cas ici, dans la mesure où la compensation invoquée vise la 

récupération de créances à l’égard d’autres sociétés juridiquement distinctes de 

la faillie, ce qui exclut la condition légalement de deux parties qui se trouvent à la 

fois débitrice et créancière l’une de l’autre. 
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  REQUÊTE/11 

 

Il n’y a dès lors pas de convention de compensation opposable à la masse, ce que 

les premiers juges ont adéquatement retenu. 

 

Par identité de motifs, il n’y a pas davantage de compensation au sens de l’article 

14 de la loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales 

diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts 

portant sur des instruments financiers. 

 

4.  

(…) » 
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  REQUÊTE/12 

 

Septième feuillet 

 

 

 

Les griefs de la demanderesse à l’encontre de la décision et des motifs attaqués 

 

1. L’article 3, 4° de la loi du 15 décembre 2004, relative aux suretés 

financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions 

constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, 

définit les conventions de « netting » comme étant : « les conventions de novation 

ou de compensation bilatérale ou multilatérale ». 

 

Il s’agit de dispositions de nature conventionnelle permettant le règlement des 

créances et des dettes concernant des opérateurs ayant adhéré à un règlement ou à 

une convention relative à des transactions déterminées pratiquées par ces 

opérateurs.  

 

Elles peuvent être bilatérales et/ou multilatérales.  

 

 

2. L’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 précitée prévoit : 

 

« § 1er. Les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions 

résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la 

compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, 

nonobstant toute cession des droits sur lesquelles elles portent, en cas de 

procédure d'insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être 

opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent 

lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou de la survenance de la saisie 

ou d'une situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur 

objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées. » 

 

Ces conventions constituent une exception à l’article 1298 du Code civil selon 

lequel «la compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers ». 

 

Il s’ensuit que les conventions de netting – ainsi que les conventions résolutoires 

ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la compensation – sont 

opposables aux créanciers dans toute situation de concours. 
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  REQUÊTE/13 

 

 

 

3. En l’espèce les juges d’appel, après avoir rappelé qu’une compensation ne 

peut avoir lieu qu’entre dettes réciproques et entre parties créancières l’une de 

l’autre, constatent, en fait, que ce n’est pas le cas de la défenderesse et la 

demanderesse. 

 

Les juges d’appel de poursuivre qu’il n’y a pas lieu, « pour identité de motifs », de 

faire application de l’article 14 de la loi du 15 décembre 2004. 
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  REQUÊTE/14 

 

Huitième feuillet 

 

 

 

4. Il s’ensuit qu’en rejetant l’application des articles 3,4° et 14 de la loi du 15 

décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales 

diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant 

sur des instruments financiers, aux motifs qu’il ne peut y avoir de compensation 

entre dettes réciproques, l’arrêt attaqué viole les dits articles en ce que ces 

dispositions ne requièrent pas l’existence de dettes réciproques, mais seulement 

l’existence d’une convention de netting applicable même en situation de concours. 

(Violation de l’article 3, 4° et 14 de la loi du 15 décembre 2014 précitée et de 

l’article 1298 du Code Civil) et ne justifie pas légalement sa décision quant à ce 

(Violation de l’article 149 de la Constitution).  

 

 

Développements 

 

1. L’article 1289 du Code civil dispose que « Lorsque deux personnes se 

trouvent débitrices l’une vers l’autre il s’opère une compensation (…) »   

 

La compensation légale du droit commun requiert dès lors comme première 

condition l’existence de deux dettes réciproques. 

 

 

« Par définition, la compensation suppose l’existence de deux dettes en sens 

contraire entre les parties à l’opération de compensation. Celles-ci doivent être à 

la fois créanciers et débitrices l’une de l’autre. » (P. VAN OMMESLAGHE, 

Traité de droits des obligations, T.II, Volume 3, n° 1563, p. 2241). 

 

 

2. Aux termes de l’article 1298 du Code civil, « la compensation n’a pas lieu 

au préjudice des droits acquis à un tiers ». 
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  REQUÊTE/15 

 

Cette règle connait une exception importante qui est celle des conventions dites de 

« netting ». 

 

Il s’agit de dispositions de nature conventionnelle permettant le règlement des 

créances et des dettes concernant des opérateurs ayant adhéré à un règlement ou à 

une convention relative à des transactions déterminées pratiquées par ces 

opérateurs.  

 

Elles peuvent être bilatérales et/ou multilatérales. (P. VAN OMMESLAGHE, 

Traité de droits civil Belge, Les obligations, T.II, Volume 3, n° 1581, p. 2263 ; R. 

HOUBEN, Contractuele compensatie na samenloop – de nieuwe regeling nader 

beschouwd, R.W., 2005-2006, nr.8, p.1165). 
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  REQUÊTE/16 

 

Neuvième feuillet 

 

 

 

L’article 3, 4° de la loi du 15 décembre 2004, relatif aux suretés financières et 

portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives 

de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, définit les 

conventions de « netting » comme étant : « les conventions de novation ou de 

compensation bilatérale ou multilatérale ». 

 

Une convention de « netting » multilatérale peut valablement être conclue entre 

plusieurs parties ayant pour objet des dettes entre parties différentes, sans qu’il 

soit requis qu’elles soient réciproques. 

 

 

3. L’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 précitée prévoit : 

 

 § 1er. Les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires 

ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la 

compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, 

nonobstant toute cession des droits sur lesquelles elles portent, en cas de 

procédure d'insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être 

opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent 

lors de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité ou de la survenance de la saisie 

ou d'une situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur 

objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées. 

 

Il s’ensuit que les conventions de netting – ainsi que les conventions résolutoires 

ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la compensation – sont 

opposables aux créanciers dans toute situation de concours. 

 

En l’espèce, les juges d’appel, après avoir rappelé qu’une compensation ne peut 

avoir lieu qu’entre dettes réciproques et entre parties créancières l’une de l’autre, 

constatent, en fait, que ce n’est pas le cas de la défenderesse et la demanderesse. 
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  REQUÊTE/17 

 

La Cour d’appel décide que pour ce motif, il n’y a pas davantage de compensation 

au sens de l’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 précité en vertu de la 

convention de compensation invoquée par la demanderesse. 

 

Il s’ensuit qu’en décidant que la compensation ne pourrait s’appliquer dès lors 

qu’il ne s’agit pas de dettes réciproques entre deux parties débitrices et créancières 

l’une à l’égard de l’autre, la Cour d’appel viole les articles 3,4° et 14 de la loi du 

15 décembre 2004 précités où, à tout le moins, ne justifie pas légalement sa 

décision que la compensation conventionnelle invoquée par la demanderesse n’est 

pas opposable à la faillie. 

 

 

*  * 

 

* 

Dixième et dernier feuillet  

 

 

 

A CES CAUSES, 

 

Le soussigné, avocat à la Cour de cassation conclut, pour le demandeur, à ce qu’il 

Vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et 

les parties devant une autre cour d’appel. 

 

Dépens comme de droit. 

 

 

 

 

       Leuven, le 26 mai 2020 
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  REQUÊTE/18 

 

       Paul WOUTERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advocom.pourvoi C190111 
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  REQUÊTE/19 
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Cour de cassation de Belgique 

Arrêt 

N° C.21.0006.F 

N. D., avocat, agissant en qualité d’administrateur de la personne et des biens de 

M. D. R.,  

demanderesse en cassation, 

admise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du premier président 

du 18 décembre 2020 (n° G.20.0160.F), 

représentée 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. 

 

I. La procédure devant la Cour 

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 juillet 2020 par 

la cour d’appel de Mons. 

Le 2 mars 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des 

conclusions au greffe. 
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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 

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : 

 

Dispositions légales violées 

 

- articles I.1, 1°, a), I.22, 7°/1 et 8°, et XX.99 du Code de droit 

économique ; 

- article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le 

statut social des travailleurs indépendants ; 

- articles 23, § 1er, et 30, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. 

 

 Décisions et motifs critiqués 

 

 L'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, dit n'y avoir lieu de 

prononcer la faillite de [l’administré de la demanderesse], par les motifs que : 

 « 1.  [La demanderesse] soutient qu'en sa qualité de gérant, [son 

administré] répond à la définition d'une entreprise.  

2.  L'article XX.99 du Code de droit économique énonce que le débiteur 

qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit est ébranlé est 

en état de faillite. 

 La notion de ‘débiteur’ est définie à l'article I.22, 8°, de ce code : le 

débiteur est une entreprise, à l'exclusion de toute personne morale de droit 

public. 

 L'entreprise trouve sa définition à l'article XX.1.22,7° [lire : I. 22, 7°/1], du 

même code, qui renvoie à la définition de base prévue à l'article I.1, 1° : ‘sauf 

disposition contraire, pour l'application du présent code, on entend par : 
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1° entreprise : chacune des organisations suivantes : a) toute personne physique qui 

exerce une activité professionnelle à titre indépendant (…)’. 

 3.  La difficulté d'interprétation résulte du fait que les commentaires issus 

des travaux préparatoires laissent subsister des ambiguités ou des contradictions. 

Le législateur ne semble pas avoir exclu la possibilité d'une interprétation de la 

notion d'entreprise pour le mandataire de société, sans pour autant que son 

intention de modifier la nature de la fonction d'administrateur ou de gérant soit 

univoque. Pour certains, ‘le législateur a sciemment fait entrer les personnes 

physiques exerçant un mandat de gestion dans une personne morale dans le 

champ d'application de l'insolvabilité’ (en ce sens, Z. Pletinckx, ‘Le champ 

d'application des procédures’, in La réforme du droit de l'insolvabilité et ses 

conséquences (sur les avocats) : une (r)évolution ?, Larcier, 2017, 21). 

 Jusqu'ici, il était traditionnellement admis que lorsqu'un commerce est 

exploité par un mandataire, celui-ci n'acquiert pas de ce chef la qualité de 

commerçant : c'est le mandant qui a pareille qualité (Fredericq, t. Ier, 1946, 

n° 59 ; Van Rijn, t. Ier, 1954, n° 98). Rien ne justifie ni ne démontre que, par 

l'introduction de la notion d'entreprise, le législateur ait entendu revenir sur cette 

distinction de nature entre le mandant, la société, et son mandataire, qui en est 

simplement l'organe. Selon la doctrine, ‘ce serait à plus d'un titre étrange de 

qualifier sans discernement les administrateurs ou gérants comme des entreprises 

alors qu'ils en sont les organes’ (I. Verougstraete (dir.), Manuel de l'insolvabilité, 

Wolters Kluwer, 2019, p. 45, n° 29). 

 4.  Il faut vérifier dès lors que toutes les conditions de la définition de 

l'entreprise sont rencontrées concrètement, soit être en présence d'une organisation, 

qui peut être une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre 

indépendant. 

 Il résulte de l'exposé des motifs que ce qui a paru déterminant aux yeux du 

législateur, ce sont les concepts d' ‘à titre indépendant’ et ‘activité professionnelle’  

(Exposé des motifs, Doc. parl., Ch., 2016-2017, n° 54/2407/001, p. 27). 

 La doctrine et une majorité de la jurisprudence en ont déduit que la notion 

‘à titre indépendant’ s'opposait à ‘sous les liens d'un contrat de travail’, comme le 

suggérait l'exposé des motifs. Telle n'est pas forcément la seule interprétation 
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possible. Le critère du statut social d'indépendant ne peut pas être décisif 

(I. Verougstraete, p. 46, et les notes 60, 61, 62), s'agissant d'une condition qui 

n'est pas simple (S. Gilson, ‘Panorama de l'assujettissement personnel à la 

sécurité sociale’, in S. Gilson (coord.), Subordination et para-subordination. La 

place de la subordination juridique et de la dépendance économique dans la 

relation de travail, Anthémis, 2017, 27-29). 

 Tout d'abord, il ne l'est a fortiori pas s'agissant du mandataire de société. 

La définition du travailleur indépendant est, selon l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de 

l'arrêté royal du 27 juillet 1967, ‘toute personne physique qui exerce en Belgique 

une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les 

liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut’. S'agissant du mandataire 

de société, il existe une présomption qu'il exerce une activité de travailleur 

indépendant mais cette présomption est réfragable. La présomption 

d'indépendance des mandataires a donc un objet précis : celui de les exclure a 

priori du statut social des travailleurs salariés. Cette présomption pourrait 

toutefois être renversée si elle ne s'identifie pas à la réalité factuelle et que le 

mandataire de société était lié par un contrat de travail. 

 En l'espèce, il n'est pas acquis que la présomption ne pourrait pas être 

renversée eu égard à la situation sociale de [l’administré de la demanderesse], 

pensionné, placé sous administration provisoire.  

 5.  Ensuite, il n'est pas acquis que le fait d'exercer ‘à titre indépendant’ 

doive être interprété exclusivement par référence au statut social du mandataire. 

 Ainsi, s'agissant de vérifier l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée 

des administrateurs de société, la Cour de justice de l’Union européenne a été 

invitée à l'interpréter et elle a rappelé que, ‘si l'activité d'un administrateur est 

sans conteste une activité économique qui est réalisée avec une certaine 

permanence, elle doit encore être réalisée de manière indépendante pour qu'il y ait 

assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée’ (C.J.U.E., 13 juin 2019, 

aff. C-420/18, www.curia.eu). 

 Or, dans l'appréciation faite par la Cour de justice, la notion 

d'indépendance ne s'apparente pas au statut social de l'intéressé mais s'analyse 

sous l'angle de la responsabilité. La Cour de justice observe en effet qu' ‘un 
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administrateur ne supporte individuellement ni la responsabilité des actes de son 

mandant ni celle qui est encourue au titre de dommages causés à des tiers. 

Partant, il n'agit pas sous sa propre responsabilité’. 

 Vu sous cet angle, le mandataire n'exerce pas son activité professionnelle 

à titre indépendant puisqu'il n'engage a priori pas sa propre responsabilité mais 

celle de la personne morale dont il est l'organe. 

 Le Code de droit économique a d'ailleurs maintenu cette distinction entre 

la société et ses organes sur le plan de leur responsabilité. Le droit belge de 

l'insolvabilité contient certes quelques dispositions impliquant une responsabilité 

personnelle du dirigeant dans certaines hypothèses, par exemple en cas de fautes 

graves et caractérisées dans la gestion de la société. Mais, en principe, la 

distinction entre la personne morale et son organe, personne physique, garantit 

l'action de la personne morale, permet le plus généralement de distinguer leurs 

patrimoines et de limiter la responsabilité de son organe. 

 Il apparaît ainsi que le droit belge, comme le droit européen, ne semble 

pas se départir de la théorie de l'organe, de telle sorte qu'il est peu opportun 

d'interpréter trop largement la notion de mandataire, ce qui pourrait, in fine, 

conduire à des effets non souhaités et encore mal perçus par les mandataires qui 

soutiennent être une entreprise, le plus souvent à dessein de bénéficier ensuite de 

l'effacement de la dette (sur un effet pervers, voyez C. Alter, ‘Le gérant 

d'entreprise est-il une entreprise ?’, Liber Amicorum O.E.C.C.B., Anthémis, 2019, 

188). 

 Ainsi, il peut être retenu que la notion ‘à titre indépendant’ englobe aussi 

la question de la responsabilité des actes posés pour pouvoir être qualifié 

d'entreprise. 

 6. Le second critère distinctif, soit l'activité professionnelle, vise 

essentiellement le caractère durable et est déterminant (I. Verougstraete (dir.), 

Manuel de l'insolvabilité, Wolters Kluwer, 2019, n° 28, 45). La notion de 

profession est ‘l'exercice régulier d'une activité en vue de se procurer des revenus 

nécessaires à l'existence’ (I. Verougstraete (dir), Manuel de la continuité des 

entreprises et de la faillite, Kluwer, éd. 2010-2011, p. 323, n° 3.1.2.3). Ce critère 

est d'ailleurs identique lorsqu'il s'agit de définir l'activité professionnelle 
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susceptible de conduire à l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs 

indépendants (au regard de la sécurité des travailleurs indépendants, l'activité 

professionnelle est exercée dans un but de lucre et avec un caractère habituel, 

S. Gilson, déjà cité, pp. 28-29), ce qui donne toute la cohérence aux deux critères 

repris au Code de droit économique. 

 7.  Par conséquent, la cour [d’appel] se rallie à l'idée qu'un concept de 

base de la notion d'entreprise est celui d'organisation (en ce sens, 

I. Verougstraete (dir.), Manuel de l'insolvabilité, déjà cité, n° 29, p. 47). 

L'exercice d'un mandat d'administrateur ou de gérant ne se rattache pas, 

conceptuellement, au critère ‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur 

annonce vouloir remplacer l'ancien critère matériel, de telle manière que 

l'entreprise se caractérise moins par son activité ou par son but que par son 

organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et humains sont 

agencés (N. Thirion et A. Autenne, ‘La nouvelle définition générale de l’entreprise 

dans le Code de droit économique : deux pas en avant, trois pas en arrière’, 

J.T., 2018, 826-831). ‘Le seul fait, pour une personne physique, d'exercer un 

mandat de gérant ou d'administrateur n'implique, en soi, aucune organisation 

propre ; toute l'organisation est liée à la société’ (I. Verougstraete (dir), Manuel 

de l'insolvabilité, Kluwer, Waterloo, 2019, n° 29, p. 47). 

 

 Cette référence au critère de l'organisation se retrouve de la même façon 

dans diverses réglementations européennes qui, certes, comme dans le Code de 

droit économique, peuvent avoir des objets distincts mais qui méritent attention 

lorsqu'il s'agit d'interpréter les dispositions de droit  belge dans le cadre plus large 

du droit européen. 

 À titre d'exemple, et même si cette loi n'est pas englobée dans le code, il 

peut être pertinent de rappeler que l'entreprise est ainsi définie dans la loi du 

2 août 2002 relative à la lutte contre les retards de paiements comme ‘toute 

organisation autre que les pouvoirs publics agissant dans l'exercice d'une activité 

économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est 

exercée que par une seule personne’. La directive 2000/35/CE relative à la lutte 

contre le retard de paiement définit aussi l' ‘entreprise’ en son article 1er comme 
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‘toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou 

professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par 

une seule personne’. 

 8.  Enfin, dans le cadre d'une interprétation prospective, il faut se 

rappeler que la directive (UE) 2019/1028 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 devra faire l’objet d'une transposition en droit national au plus tard pour 

juin 2021. 

 Or, cette directive, qui établit des règles concernant a) les cadres de 

restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière 

lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, en vue de prévenir l'insolvabilité et 

d'assurer la viabilité du débiteur ; b) les procédures permettant une remise des 

dettes contractées par des entrepreneurs insolvables, et c) les mesures visant à 

accroître l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité 

et de remise de dettes, ne s'applique pas aux personnes physiques qui ne sont pas des 

entrepreneurs. 

 La notion d' ‘entrepreneur’ est définie dans son article 2.9 : il s'agit d'une 

personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou 

libérale. 

 Il en résulte qu'au sens de la directive, un gérant ou administrateur d'une 

personne morale n'est pas un entrepreneur, puisqu'il n'exerce pas une activité 

commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. C'est à bon droit que le premier 

juge a relevé que ‘ce serait tout le contraire de la situation qui prévaudrait en droit 

belge s'il devait être considéré que le gérant est, de ce seul fait, une entreprise’. 

 9.  Finalement, il faut rappeler que le mandataire de société, personne 

physique, indépendante, en difficulté financière n'est pas pour autant démuni de 

tout régime de protection contre ses créanciers puisqu'il pourrait bénéficier d'un 

règlement collectif de dettes (par exemple, à titre surabondant, C.T. Bruxelles, 

12e chambre, 9 octobre 2018, R.G. 2018/12 ; C.T. Mons, 10e chambre, 

16 juin 2020, R.G. 2020/2). 
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 10. Par conséquent, il faut vérifier en l'espèce si [l’administré de la 

demanderesse] démontre que, du seul fait de sa qualité de gérant, il peut être 

considéré comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il est une organisation en 

personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant. 

 11. En l'espèce, [l’administré de la demanderesse] était gérant d'une 

société […] immobilière ; en qualité de gérant, sa rémunération paraissait des 

plus modiques et il est indiqué qu'il tirait l'essentiel de ses ressources en 

percevant les loyers. 

 Il n'apporte aucun élément justifiant de l'étendue de son activité 

professionnelle à ce titre : aucune structure n'était mise en place, aucune pièce 

comptable ou aucun engagement personnel ne sont produits. L'existence même de 

son statut social est délicate à apprécier sur base des seuls éléments en possession 

de la cour [d’appel] : 

 -  le comptable de la société précitée indique que celle-ci n'avait plus 

aucune activité, [l’administré de la demanderesse] étant pensionné (…). Il indique 

en outre qu'aucune activité complémentaire n'était même plus susceptible d'être 

effectuée par [ce dernier] en raison de son état de santé ; 

 -  l'avertissement-extrait de rôle reprend au titre de ses revenus des 

‘pensions légales’, et un revenu minime en qualité d'indépendant (344,85 euros). 

 [La demanderesse] qualitate qua n'apporte en outre aucune pièce 

permettant de démontrer qu'il y aurait eu, en l'espèce, une organisation propre 

mise en place par [son administré] pour exercer son activité professionnelle. 

 Ainsi, aucun élément ne permet de considérer que la seule qualité de gérant 

statutaire de ladite société fasse de [l’administré de la demanderesse] une 

entreprise au sens du livre XX du Code de droit économique. 

 C'est dès lors à très bon droit que les premiers juges ont jugé que 

[l’administré de la demanderesse] n'est pas une entreprise et ne peut dès lors pas 

être déclaré en faillite ». 

 

 Griefs 
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 En vertu de l'article XX.99 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. Celui qui n'exerce plus d'activité économique en tant que 

personne physique peut être déclaré en faillite si la cessation de ses paiements 

remonte à une époque où il exerçait encore cette activité ». 

 Le chapitre 14 du titre 2 du livre Ier de ce code précise les définitions 

particulières au livre XX. 

 L'article I.22 dispose ainsi que, pour l'application du livre XX et, partant, 

pour l'application de l'article XX.99 relatif à la faillite, on entend par : 

 « 7°/1 ‘entreprise’ : une entreprise au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, 

du présent livre », 

  « 8° ‘le débiteur’ : une entreprise, à l'exception de toute personne morale 

de droit public ». 

 

 

 En vertu de l'article I.1, 1°, du même code, « sauf disposition contraire 

(…), pour l'application du présent code, on entend par : ‘1°. entreprise : chacune 

des organisations suivantes : a) toute personne physique qui exerce une activité 

professionnelle à titre indépendant’ ». 

 Au sens de l'article I.1, 1°, a), l'activité professionnelle s'entend de toute 

activité habituelle générant des revenus, le critère de continuité et de durabilité 

étant déterminant, tandis que cette disposition ne distingue pas selon que l'activité 

est exercée à titre principal, d'appoint ou accessoire. 

 La fonction de gérant d'une société implique une permanence et consiste 

en des prestations de services, lesquelles constituent une activité économique. 

 Lorsque ces prestations de services sont effectuées à titre indépendant par 

une personne physique, celle-ci est, en soi, une « organisation » au sens de 

l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique. 

 En vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 visé au 

moyen :  
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 « On entend par travailleur indépendant toute personne physique qui 

exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas 

engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. 

 Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions 

d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en 

Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à 

l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 30, 2°, du Code des impôts sur les 

revenus 1992. 

 […] Sous réserve de l'application des articles 5bis et 13, § 3, les 

personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une 

société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de 

caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle 

association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une 

activité professionnelle de travailleur indépendant ». 

 

 L'article 23, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit que 

« les revenus professionnels sont des revenus qui proviennent, directement ou 

indirectement, d'activités de toute nature, à savoir : 1° les bénéfices ; 2° les 

profits ». Ces derniers sont définis à l'article 27 dudit code comme tous les 

revenus d'une occupation lucrative qui ne sont pas considérés comme des 

bénéfices ou des rémunérations et comprennent les recettes et les avantages de 

toute nature obtenus en raison de l'exercice de l'activité professionnelle. 

 Au sens de l'article 30, 2°, du même code, les rémunérations 

« comprennent, quels qu'en soient le débiteur, la qualification et les modalités de 

détermination et d'octroi : […] 2° les rémunérations des dirigeants d'entreprise ». 

 L'article 32 précise que « les rémunérations des dirigeants d'entreprise 

sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique : 

1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une 

fonction analogue ». 

 Il s'ensuit que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'exerce 

pas cette fonction sous le statut de salarié (ou assimilé) ou à titre gratuit (i) est 

« une personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre 
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indépendant », quel que soit le montant de sa rémunération, (ii) est une des 

organisations visées à l'article I.1.1° et I.22.7°/1 du Code de droit économique 

que l'on doit entendre comme étant une « entreprise » et (iii) est le débiteur au 

sens des articles I.22.8° et XX.99 de ce code qui peut être déclaré en faillite même 

s'il n'exerçait plus d'activité économique en tant que personne physique lorsque la 

cessation de ses paiements remonte à une époque où il exerçait encore cette 

activité. 

 L'arrêt ne constate pas que [l’administré de la demanderesse] exerçait la 

fonction de gérant en qualité de salarié mais se borne à considérer qu'« il n'est 

pas acquis que la présomption (d'indépendant) ne pourrait pas être renversée eu 

égard à la situation sociale de celui-ci (pensionné, placé sous administration 

provisoire) », soit des éléments étrangers au critère de l'activité professionnelle 

exercée « à titre indépendant » et il ne constate nullement que l'activité n'avait 

pas de permanence et de durabilité et ne générait pas de revenus (il constate que 

ceux-ci étaient modiques) ni que la cessation des paiements est survenue lorsque 

l'intéressé n'exerçait plus l'activité. 

 En décidant que [l’administré de la demanderesse] n'est pas une 

entreprise aux motifs : 

 -  que « la notion ‘à titre indépendant’ [au sens de l'article I.1, 1°, a), du 

Code de droit économique] englobe aussi la question de la responsabilité des 

actes posés pour pouvoir être qualifié d'entreprise »,  

 -  que le « mandataire n'exerce pas son activité professionnelle à titre 

indépendant puisqu'il n'engage a priori pas sa propre responsabilité mais celle de 

la personne morale dont il est l'organe », 

 -  que « l'entreprise se caractérise moins par son activité ou par son but 

que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, financiers et 

humains sont agencés. Le seul fait, pour une personne physique, d'exercer un 

mandat de gérant ou d'administrateur n'implique, en soi, aucune organisation 

propre ; toute l'organisation est liée à la société », 

 -  qu'en l'espèce, la « rémunération paraissait des plus modiques », 

qu'aucun élément justifiant de l'étendue de l'activité professionnelle n'est apporté, 
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qu’« aucune structure n'était mise en place, qu’aucune pièce comptable ou aucun 

engagement personnel ne sont produits » ; 

 -  qu'il n'est pas démontré « qu'il y aurait eu, en l'espèce, une 

organisation propre mise en place par [l’administré de la demanderesse] pour 

exercer son activité professionnelle », l'arrêt opère une confusion entre l'activité 

économique de la société et l'activité professionnelle du mandataire consistant en 

la prestation de services pour ladite société, en sorte que ce prestataire est une 

entreprise au sens de l'article I.1, 1°, a), et I.22, 7°/1 du Code de droit 

économique et peut être déclaré en faillite en vertu des articles I.22.8° et XX.99 

dudit code, et viole toutes les dispositions visées au moyen. 

 

 

 

 

III. La décision de la Cour 

 

Sur le moyen :  

 

L’article XX.99, alinéa 1er, du Code de droit économique dispose que le 

débiteur qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se 

trouve ébranlé est en état de faillite. 

En vertu de l’article I.22, 8°, de ce code, le débiteur est une entreprise, à 

l’exception de toute personne morale de droit public. 

En vertu de l’article I.1, 1°, du même code, on entend par entreprise 

chacune des organisations suivantes : toute personne physique qui exerce une 

activité professionnelle à titre indépendant ; toute personne morale ; toute autre 

organisation sans personnalité juridique. 

Une personne physique n’est une entreprise, au sens de cette dernière 

disposition, que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un 
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agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice 

d’une activité professionnelle à titre indépendant. 

Il s’ensuit que le gérant ou l’administrateur d’une société qui exerce son 

mandat en dehors de toute organisation propre n’est pas une entreprise. 

L’arrêt considère qu’« un concept de base de la notion d’entreprise est 

celui d’organisation » et que l’entreprise « se caractérise moins par son activité ou 

par son but que par son organisation, par la façon dont les moyens matériels, 

financiers et humains sont agencés », qu’ainsi, « l’exercice d’un mandat 

d’administrateur ou de gérant ne se rattache pas, conceptuellement, au critère 

‘organique’ ou ‘formel’ par lequel le législateur annonce vouloir remplacer 

l’ancien critère matériel » dès lors que « le seul fait, pour une personne physique, 

d’exercer un mandat de gérant ou d’administrateur n’implique, en soi, aucune 

organisation propre, toute l’organisation [étant] liée à la société », et qu’« il faut 

vérifier [si l’administré de la demanderesse] démontre que, du seul fait de sa 

qualité de gérant, il peut être considéré comme une entreprise, c’est-à-dire qu’il 

est une organisation en personne physique exerçant une activité professionnelle à 

titre indépendant ». 

Il relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une […] 

société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus 

modiques » alors qu’« il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en 

percevant les loyers », qu’« aucune structure n’était mise en place, aucune pièce 

comptable ou aucun engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse 

n’établit pas « qu’il y aurait eu […] une organisation propre mise en place par 

[son administré] pour exercer une activité professionnelle ». 

Par ces énonciations, d’où il suit qu’aux yeux du juge d’appel, l’administré 

de la demanderesse exerçait son mandat de gérant sans organisation propre, l’arrêt 

justifie légalement sa décision que l’administré de la demanderesse « n’est pas 

une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré en faillite ». 

Le moyen ne peut être accueilli. 

 

Par ces motifs, 
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La Cour 

 

Rejette le pourvoi ; 

Condamne la demanderesse aux dépens. 

Les dépens taxés, en débet, 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, président, le président de section 

Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et 

Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du dix-huit mars        

deux mille vingt-deux par le président de section Christian Storck, en présence de 

l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier 

Patricia De Wadripont. 

P. De Wadripont M. Marchandise  A. Jacquemin 

M.-Cl. Ernotte M. Lemal Chr. Storck 
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 21 APRIL 2022 F.20.0075.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. F.20.0075.N 

1. A. D. T.-D. T.,  

2. S. D. L. B.,  

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, waar de eisers woonplaats 

kiezen, 

tegen 

BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de ontvanger der directe 

belastingen Leuven 4, met kantoor te 3001 Leuven, Philipssite 3A, bus 4, 

verweerder, 

vertegenwoordigd door mr. Willy van Eeckhoutte, advocaat bij het Hof van Cas-

satie, met kantoor te 9051 Gent, Drie Koningenstraat 3, waar de verweerder 

woonplaats kiest. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 

van 4 december 2019. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft op 4 februari 2022 een schrifte-

lijke conclusie neergelegd. 

Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Johan Van der Fraenen heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling 

Eerste onderdeel 

1. Krachtens het hier toepasselijke artikel 442quater, § 1, eerste lid, WIB92 

zijn, in geval van tekortkoming door een vennootschap of een rechtspersoon be-

doeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen 

zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de 

stichtingen, aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorheffing, de 

bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de vereniging die belast 

zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon hoof-

delijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten is aan een fout in de 

zin van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wetboek, die ze hebben begaan bij het bestu-

ren van de vennootschap of de rechtspersoon. 

Krachtens artikel 442quater, § 2, eerste lid, WIB92 wordt, behoudens tegenbe-

wijs, de herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap 
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of de rechtspersoon vermoed voort te vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde 

fout. 

Krachtens artikel 442quater, § 3, is er geen vermoeden van fout in de zin van § 2, 

eerste lid, indien de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die 

aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijke re-

organisatie, van faillissement of van gerechtelijke ontbinding. 

Uit die bepalingen volgt dat de bestuurders van een vennootschap die belast zijn 

met de dagelijkse leiding van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor 

de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing van die vennootschap indien die niet-

betaling te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 Oud Burgerlijk Wet-

boek die ze hebben begaan bij het besturen van de vennootschap, en dat het ver-

moeden van fout dat geldt, behoudens tegenbewijs, in geval van herhaalde niet-

betaling van de bedrijfsvoorheffing, niet van toepassing is indien de niet-betaling 

van de bedrijfsvoorheffing van de vennootschap het gevolg is van financiële 

moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van 

gerechtelijk akkoord, van faillissement of van ontbinding. 

Hieruit volgt eveneens dat de bestuurder, die zich beroept op de afwezigheid van 

het vermoeden van fout, het bewijs dient te leveren dat de niet-betaling van de be-

drijfsvoorheffing van de vennootschap het gevolg is van financiële moeilijkheden 

die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk 

akkoord, van faillissement of van ontbinding. 

2. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het vermoeden van fout niet meer toe-

passelijk is vanaf het ogenblik dat de vennootschap functioneert onder een insol-

ventiestatuut zoals een procedure van gerechtelijke reorganisatie, faalt naar recht. 

Tweede onderdeel 

3. De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- de eisers niet aantonen dat er acute en plotse financiële moeilijkheden opgedo-

ken zouden zijn die onvoorzienbaar waren en zo ernstig dat ze onmiddellijk tot 

een gerechtelijk akkoord of faillissement leidden, maar integendeel uit de bij-
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gebrachte stukken blijkt dat er wel nog fondsen voorhanden waren, maar dat 

die anders werden gespendeerd; 

- de eerste rechter zich aldus terecht vragen stelde bij het feit dat de eisers zich-

zelf in 2009 en 2010 nog een loon konden uitkeren van 42.000 euro, er in beide 

boekjaren in nieuwbouw werd geïnvesteerd, er voor 70.000 euro aan huur werd 

betaald aan zusterbedrijven die eveneens volledig in handen waren van de ei-

sers, er commissie- en erelonen werden betaald ten belope van 116.513,63 euro 

en 34.909,21 euro in 2009 en van 15.268,91 en 96.504,15 euro in 2010, er in 

2010 3.153,42 euro aan restaurantkosten waren, enzovoort; 

- de eerste rechter dan ook terecht stelde dat deze bestedingen de stelling beves-

tigen dat er geen aanwijsbare redenen voorhanden waren waarom Cleerpool bv 

ondanks de financiële moeilijkheden haar fiscale verplichtingen inzake be-

drijfsvoorheffing niet zou hebben kunnen voldoen, en er niet wordt aangetoond 

dat men als gevolg van de financiële situatie van Cleerpool bv niet in staat was 

om de bedrijfsvoorheffing te voldoen, zodat het wettelijk vermoeden van fout 

waarvan sprake in artikel 442quater, § 2, WIB92 niet wordt weerlegd; 

- de beweerde oninbaarheid van de vorderingen op Cleerpool bv niet afdoende 

wordt aangetoond en de afstand van schuldvorderingen door Cleerbeek nv, 

Cleerhome nv en Cleerwyck nv ten aanzien van Cleerpool bv de financiële po-

sitie van Cleerpool bv aanzienlijk heeft verbeterd; 

- uit het feit dat Cleerpool bv in 2011 nog een omzet van 1.300.000,00 euro rea-

liseerde, blijkt dat zij nog tot dan handel bleef drijven en dus enkel een keuze 

maakte bij de besteding van de beschikbare gelden en zich op kunstmatige ma-

nier krediet verstrekte ten koste van de Belgische Staat onder meer om bezol-

digingen aan de eiseres als zaakvoerder te betalen, huurgelden aan verwante 

vennootschappen te betalen, enzovoort; 

- zodoende moet worden geconcludeerd dat de eisers het vermoeden van fout 

zoals bedoeld in artikel 442quater, § 2, WIB92 niet weerleggen. 

Aldus baseren de appelrechters hun oordeel dat het vermoeden van fout zoals be-

doeld in artikel 442quater, § 2, WIB92 in de voorliggende zaak van toepassing is, 

dat geen beroep kan worden gedaan op de uitzondering van artikel 442quater, § 3, 

WIB92 en dat het vermoeden van artikel 442quater, § 2, WIB92 door de eisers 
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niet wordt weerlegd, mede op de door de eisers niet bekritiseerde overweging dat 

zij niet hebben aangetoond dat de niet-betaling van de fiscale schuld het gevolg is 

van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillissement of van gerechtelijke 

ontbinding, maar dat integendeel blijkt dat de niet-betaling van de fiscale schuld 

het gevolg was van een bewuste keuze. 

4. Bijgevolg kan het onderdeel dat louter opkomt tegen de overweging van de 

appelrechters dat artikel 442quater, § 3, WIB92 zo dient te worden begrepen dat 

enkel wanneer de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing uitsluitend te wijten is 

aan financiële moeilijkheden die zo plots en onvoorzienbaar waren dat ze aanlei-

ding gaven tot een gerechtelijk akkoord of een faillissement, er geen vermoeden 

van fout in de zin van artikel 442quater, § 2, WIB92 voorhanden is, en aanvoert 

dat de appelrechters aldus aan artikel 442quater, § 3, WIB92 een voorwaarde 

hebben toegevoegd die er niet in voorkomt, niet tot cassatie leiden en is het mits-

dien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eisers tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eisers op 372,00 euro. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Filip Van 

Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens en François Stévenart Meeûs, en in 

openbare rechtszitting van 21 april 2022 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Johan Van der Fraenen, met bij-

stand van griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende F. Stévenart Meeûs K. Moens 

B. Wylleman F. Van Volsem E. Dirix 
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      Eerste blad 

  

 

 

 

 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

 

 

VOOR:  1. De Heer A., C. d. T.,  

  

 

 2. Mevrouw S. d. L. B.,  

  

 

Eisers in cassatie; 

 

 

Bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende, Mr. Paul 

Wouters, Advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 

3000 Leuven, Koning Leopold I-straat, 3, alwaar keuze van woon-

plaats wordt gedaan tot en met het uitspreken van het tussen te ko-

men arrest; 

 

 

 

TEGEN:  De BELGISCHE STAAT met ondernemingsnummer 

0252.796.351, FOD Financiën, vertegenwoordigd door de Minister 

van Financiën, wiens kabinet gevestigd is te 1000 Brussel, Wet-

straat, 12, op vervolging en benaarstiging door de Ontvanger der 
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Directe belastingen Leuven 4, met kantoor te 3001 Leuven, Philips-

site 3A bus 4; 

 

 

 

Verweerder in cassatie; 

 

 

 

*  * 

 

 

* 

 

 

Aan Mevrouw de Eerste Voorzitter, de Heer Voorzitter, de Dames en Heren 

Raadsheren in het Hof van Cassatie van België. 

Tweede blad 

 

 

 

Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 

Eisers hebben de eer aan Uw toezicht te onderwerpen het arrest tegensprekelijk 

uitgesproken op 4 december 2019 door de 6N kamer van het Hof van Beroep te 

Brussel (AR nr. 2014/AF/179). 

 

 

 

De feiten en procedurevoorgaanden kunnen als volgt worden samenge-

vat. 
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1. Bij akte dd. 29 november 2001 verleden door notaris Jean HALFLANTS 

met standplaats te Lubbeek werd de BVBA CLEERPOOL opgericht.  

 

De activiteit van de BVBA CLEERPOOL bestond uit het plaatsen van zwemba-

den bij particulieren. 

 

Bij de oprichting van de vennootschap werd eerste eiser aangesteld als statutair 

zaakvoerder voor onbepaalde tijd. 

 

Tweede eiseres werd op de bijzondere algemene vergadering van 1 januari 2002 

als zaakvoerder voor onbepaalde duur benoemd. Op 1 augustus 2011 werd haar 

ontslag genoteerd en kwijting verleend en dit met ingang vanaf 1 augustus 2011.  

 

De BVBA CLEERPOOL kreeg evenwel te maken met financiële problemen. De-

ze problemen waren onder meer het gevolg van het feit dat de zwembaden die 

door haar werden geplaatst en geproduceerd werden door de NV CLEERBEEK 

behept waren met fabricageproblemen.  

 

Alzo werd de BVBA CLEERPOOL betrokken in verscheidene gerechtelijke pro-

cedures. 

 

Daarnaast was er een situatie van overkreditering en ging de bank abrupt over tot 

het stopzetten van de investeringen.  

 

Bij vonnis dd. 11 maart 2010 van de Rechtbank van koophandel te Leuven werd 

de procedure tot gerechtelijke reorganisatie door middel van een collectief ak-

koord geopend verklaard en werd een periode van opschorting toegekend eindi-

gend op 9 september 2010. 

 

Tijdens deze periode van opschorting trachtte de BVBA CLEERPOOL haar orga-

nisatie te herzien en een volledig nieuwe aanpak te ontwikkelen, maar de homolo-

gatie van het reorganisatieplan  werd  geweigerd bij vonnis van de Rechtbank van 

koophandel te Leuven dd. 16 september 2010.  
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Derde blad 

 

 

 

Bij arrest van 28 juni 2011 van het Hof van Beroep te Brussel werd bovenvermeld 

vonnis dat de homologatie van het reorganisatieplan weigerde vernietigd. Het re-

organisatieplan van de BVBA CLEERPOOL werd alsnog gehomologeerd. 

 

Tegen dit arrest werd derdenverzet aangetekend bij exploot van 5 augustus 2011 

door de RSZ. 

 

In deze tussenperiode verzond de ontvanger op 27 februari 2012 per aangetekende 

brief de kennisgeving voorzien in artikel 442quater, § 5 WIB/92. 

 

Het voormeld derdenverzet resulteerde in een arrest van het Hof van Beroep te 

Brussel dd. 3 april 2012 waarbij de homologatie van het reorganisatieplan op-

nieuw werd geweigerd. Het hof van beroep had inmiddels immers haar recht-

spraak gewijzigd omtrent de mogelijkheid tot een gedifferentieerde behandeling 

van schuldeisers en een eventuele schending van het gelijkheids- en niet discrimi-

natiebeginsel. 

 

Op 24 april 2012 werd de BVBA CLEERPOOL dan uiteindelijk in staat van fa-

ling verklaard.  

 

 

2. De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van financiën, op 

vervolging en benaarstiging van de ontvanger dagvaardde op 27 november 2012 

eisers op grond van artikel 442quater WIB/92 in betaling als hoofdelijk gehouden 

schuldenaars van de achterstallige door de BVBA CLEERPOOL verschuldigde  

bedrijfsvoorheffing over de periode van december 2009 tot en met april 2012,te 

verhogen met de kosten en fiscale nalatigheidinteresten. 

 

De Rechtbank van eerste aanleg te Leuven veroordeelde eisers hoofdelijk tot beta-

ling van 230.283,86 EUR, meer de nalatigheidsintresten overeenkomstig artikel 

414 WIB/92 vanaf 1 februari 2012 en de kosten. 
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3. In beroep werd dit vonnis a quo bevestigd bij arrest van het Hof van be-

roep te Brussel dd. 4 december 2019, mits die wijziging dat tweede eiseres slechts 

gehouden is tot en met juni 2011. De gerechtskosten in beide aanleggen werden 

daarom slechts voor 4/5 ten laste van eisers gelegd. 

 

 

 

*  * 

 

 

 

* 

 

 

Vierde blad 

 

 

 

Eisers menen ter staving van hun voorziening volgend cassatiemiddel naar voor te 

kunnen brengen. 

 

 

ENIG CASSATIEMIDDEL 

 

 

Geschonden bepalingen 

 

 

- Artikel 442quater,- zowel in de versie ervan van vóór als na de wijziging 

bij Koninklijk Besluit dd. 19 december 2010 -, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 10 

april 1992 en bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992 (hierna afgekort als 

"WIB 1992"); 
- Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek; 
- Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Aangevochten beslissingen 

 

Het bestreden arrest : “Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en deels gegrond; Her-

vormt het bestreden vonnis; Opnieuw rechtdoende; Zegt voor recht dat (tweede eiseres) 

enkel hoofdelijk gehouden is voor wat betreft de niet betaalde bedrijfsvoorheffing (en in-

teresten) m.b.t. de periode december 2009 t.e.m. juni 2011, met name de kohierartikels 

501 235 673, 501 607 780, 502 007 840, 502 808 073, 503 206 658, 503 627 540, 504 

006 055, 504 405 022, 510 025 593, 501 405 371, 501 823 787, 511 227 504, 511 607 

269, 512 005 797, 512 807 323, 512 807 324, 513 206 133 en 513 627 086; Bevestigt het 

bestreden vonnis voor het overige; Veroordeelt (eisers) tot vier vijfden van de kosten eer-

ste aanleg, zoals begroot door de eerste rechter, en tot vier vijfden van de kosten hoger 

beroep (4/5den van € 6.000) en (…).” 

 

 

op grond van de motieven op p. 7-12: 

 

“Gegrondheid 

 

4. 

Art. 442quater WIB92 bepaalt: 

“1. In geval van tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtspersoon 

bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigin-

gen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk 

en de stichtingen, aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfsvoorhef-

fing, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtsper-

soon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de 

rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wijten 

is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze heb-

ben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon. 

 

 

Vijfde blad 
 

 

 

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de andere be-

stuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon indien in hunnen hoofde 

een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de in het eerste lid bedoelde 

tekortkoming. 

Onder bestuurder van een vennootschap of van een rechtspersoon in de zin van 

dit artikel wordt verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte, de bevoegdheid 

heeft of heeft gehad om de vennootschap of de rechtspersoon te besturen, met uit-

sluiting van de gerechtelijke mandatarissen. 

§ 2. De herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap 

of door de rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloei-

en uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout. 
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Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling van de bedrijfsvoor-

heffing in de zin van dit artikel, wordt verstaan: 

- ofwel, voor een trimestriële schuldenaar van de voorheffing, het gebrek aan be-

taling van ten minste twee vervallen schulden binnen een periode van een jaar; 

- ofwel, voor een maandelijkse schuldenaar van de voorheffing, het gebrek aan 

betaling van ten minste drie vervallen schulden binnen een periode van een jaar. 

§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-

betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gege-

ven tot het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillis-

sement of van gerechtelijke ontbinding. 

§ 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of 

van de rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofd-

som en interesten, van de schulden inzake bedrijfsvoorheffing. 

§ 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk 

indien ze wordt in gesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te re-

kenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden 

kennisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te 

treffen om de tekortkoming te verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het ge-

volg is van een door hen begane fout. 

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de met de invordering belaste ambte-

naar, binnen voormelde termijn, bewarende maatregelen vordert ten laste van het 

vermogen van de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtsper-

soon aan wie een kennisgeving is toegezonden.” 

 

5. 

Een vordering op grond van artikel 1382 en 1383 BW (in de gedinginleidende dagvaar-

ding wordt gesteund op art. 442quater WIB 1992 en ook op art. 1382 BW) dient duidelijk 

onderscheiden te worden van een vordering op grond van artikel 442quater WIB 1992, 

aangezien beide vorderingen een ander voorwerp hebben. 

 

De vordering op grond van art. 1382 BW strekt tot veroordeling van de bestuurders tot 

betaling van een schadevergoeding, de vordering op basis van art. 442quater WIB92 tot 

hoofdelijke veroordeling van de bestuurders tot betaling van de eigenlijke fiscale schuld 

zelf (vgl. conclusie advocaat-generaal Dirk THIJS bij Cass. 19 september 2014, 

F.13.0055.N, www.cass.be). De vordering gesteund op de artikelen 1382 BW dient niet 

voorafgegaan te worden door een ingebrekestelling of kennisgeving (vgl. Cass. 26 sep-

tember 1995, AC 1996, 810); de voorafgaande kennisgeving is enkel vereist indien de 

vordering gesteund is op 442quater WIB92. 

 

 

Zesde blad 
 

 

 

Artikel 442quater WIB92 sluit niet uit dat de betrokken bestuurders aansprakelijk kunnen 

worden gesteld op basis van een andere rechtsgrond voor een fout in verband met de 

niet-betaling van de btw-schulden of bedrijfsvoorheffing door de vennootschap of de 

rechtspersoon (vgl. Cass. 19 september 2014, F.12.0206.N, www,cass.be). 

 

6. 

Artikel 442quater WIB 1992 en de hierin bepaalde aansprakelijkheid van bestuurders 

(belast met het dagelijks bestuur) voor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de ven-

nootschappen en bepaalde rechtspersonen houdt in dat de bedoelde bestuurder, van 

rechtswege, hoofdelijk mede gehouden is de door de vennootschap of rechtspersoon ver-
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schuldigde bedrijfs-voorheffing te voldoen (vgl. Cassatie 19 september 2014, 

F.12.0206.N, www.cass.be). 

 

In voorliggende zaak, zo stelt het hof vast, is er sprake van herhaalde niet-betaling van 

bedrijfsvoorheffing in de zin van art. 442quater §2 WIB92 (bedrijfsvoorheffing is betaal-

baar binnen de 15 dagen na het verstrijken van iedere maand of trimester en dient spon-

taan en op aangifte te worden betaald; de inkohiering van deze aan de bron verschuldig-

de heffing doet geen nieuwe betaaltermijn ontstaan). Dit staat ook niet ter discussie. 

 

Het staat ook niet ter discussie dat (eisers) -in de periode dat nagelaten werd de bedrijfs-

voorheffing te voldoen- belast waren met het dagelijks bestuur van de vennootschap. 

(Tweede eiseres)was evenwel met ingang van 1 augustus 2011 geen zaakvoerder meer. 

 

De herhaalde niet-betaling door de vennootschap van de verschuldigde belasting wordt 

vermoed voort te vloeien uit een fout zoals bedoeld in § 1, eerste lid, van artikel 

442quater WIB 1992 zijnde een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-

boek, die de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon die 

belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van de rechtspersoon, heb-

ben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon. 

 

De herhaalde niet-betaling (door de vennootschap) in voorliggende zaak brengt dan ook 

in beginsel de aansprakelijkheid met zich mee van appellanten, als zaakvoerders (van 

bvba Cleerpool), op grond van de bepalingen van art. 442quater §1 en §2 WIB 1992 en 

het vermoeden van fout in hoofde van hen. 

 

7. 

Gelet op dit vermoeden moet (verweerder) geen andere fout aantonen. 

 

(Eisers) dienen het foutvermoeden te weerleggen. 

 

(Eisers) voeren aan dat zij het vermoeden van fout weerleggen met voorop te stellen dat 

bvba Cleerpool te kampen had met financiële moeilijkheden en dat de niet-betaling van 

de bedrijfsvoorheffing het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben 

gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, van faillisse-

ment of van gerechtelijke ontbinding. 

 

8. 

Met zomaar voorop te stellen dat de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing het gevolg is 

van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de proce-

dure van gerechtelijk akkoord leveren appellante dit bewijs niet. 

 

 

Zevende blad 
 

 

 

9. 

Het enkel feit van het tussenkomen van de procedure van gerechtelijk akkoord vormt op 

zich ook niet het vereiste bewijs. 

 

Het is niet omdat de financiële moeilijkheden die de grondslag vormden van de niet beta-

ling van de bedrijfsvoorheffing op hun beurt hebben geleid tot een gerechtelijke reorgani-

satie of faillissement dat het vermoeden van fout zou verdwijnen. Op die manier zou het 

vermoeden nooit kunnen worden ingeroepen bij een navolgende gerechtelijke reorganisa-

tie of faillissement van de vennootschap. 
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10. 

Artikel 442quater §3 WIB 1992 dient zo begrepen te worden dat enkel wanneer de niet-

betaling van de bedrijfsvoorheffing uitsluitend te wijten is aan financiële moeilijkheden 

die zo plots en onvoorzienbaar waren dat ze aanleiding gaven tot een gerechtelijk ak-

koord (thans WCO) of faillissement, er geen vermoeden van fout in de zin van 442quater 

§ 2, eerste lid WIB 1992 voorhanden is. 

 

Een andere interpretatie kan aan de uitzonderingsbepaling van art. 442quater3 WIB 

1992 niet worden gegeven aangezien een faillissement altijd het gevolg is van financiële 

moeilijkheden die over een min of meer langere periode werden gecumuleerd. M.aw. de 

wetgever kan met art. 442quater §3 WIB 1992 enkel maar acute en plotse financiële 

moeilijkheden hebben bedoeld, die onvoorzienbaar waren en zo ernstig dat ze onmiddel-

lijk tot een gerechtelijk akkoord of faillissement leidden. 

 

11. 

Uit het dossier blijkt op 24 februari 2010 een verzoekschrift tot opening van een procedu-

re van gerechtelijke reorganisatie te zijn neergelegd waarna de rechtbank van koophan-

del (thans de ondernemingsrechtbank) bij vonnis van 11 maart 2010 het voordeel van de 

procedure van gerechtelijke reorganisatie verleende en een opschorting verleende tot 9 

september 2010. Verder blijkt uit het dossier dat de rechtbank van Koophandel van Leu-

ven bij vonnis van 16 september 2010 de homologatie van het reorganisatieplan weigerde 

en de reorganisatieprocedure sloot en dat het hof van beroep van Brussel bij arrest van 3 

april 2012 dit vonnis bevestigde (in dit verband dient er voor zoveel als nodig op gewezen 

dat (zelfs) de goedkeuring en/of uitvoering van een collectief akkoord in toepassing van 

de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) aan de aan de orde 

zijnde hoofdelijke gehoudenheid geen afbreuk zou doen nu artikel 57, laatste lid van de 

WCO bepaalt dat, in afwijking van het gemeen recht (art. 1285 BW), het plan (en dus de 

daarin vervatte kwijtscheldingen) de medeschuldenaars en de personen die een persoon-

lijke zekerheid hebben gesteld, niet ten goede komt). 

 

Nu uit het arrest van het Hof van beroep van Brussel van 3 april 2012 niet alleen blijkt 

dat het reorganisatieplan werd geweigerd maar ook dat de gedelegeerd handelsrechter 

zijn verslag neerlegde op 1 september 2010 en daarin stelde  

 

 “Gedurende de periode van de voorbije zes maanden werd geen medewerking 

verleend door de bvba Cleerpool. 

Gevraagde gegevens en documenten werden nooit verstrekt. 

Van het voorgestelde reorganisatieplan werd niets verwezenlijkt, buiten enkele 

volmachten. 

Met dergelijke houding en werkwijze kan de WCO nooit slagen. 

 

Achtste blad 
 

 

 

Ik heb geen enkel element om iets positiefs te formulerenen kan in ondergeschikte 

orde geen gunstig advies verlenen voor een mogelijke verlenging van de WCO”. 

 

kan alleen maar door het hof worden vastgesteld dat het verzoek tot opening van een pro-

cedure van gerechtelijke reorganisatie blijkbaar enkel maar pro forma werd gedaan en 

blijkbaar alleen maar met de bedoeling de toestand te rekken, hetgeen (het niet-

meewerken) (eisers) als zaakvoerders toerekenbaar is. 

 

12. 
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(Eisers) tonen thans ook niet aan dat er acute en plotse financiële moeilijkheden opgedo-

ken zouden zijn die onvoorzienbaar waren en zo ernstig dat ze onmiddellijk tot een ge-

rechtelijk akkoord of faillissement leidden. 

 

Integendeel blijkt uit de bijgebrachte stukken dat er wel nog fondsen voorhanden waren, 

maar dat die anders werden gespendeerd. 

Zo stelde de eerste rechter zich terecht vragen bij het feit dat de zaakvoerders zichzelf in 

2009 en in 2010 nog een loon/vergoeding konden uitkeren (€42.000), er in beide boekja-

ren werd geïnvesteerd in nieuwbouw, er voor €70.000 aan huur werd betaald aan zuster-

bedrijven die eveneens volledig in handen waren van (eisers), er commissie- en erelonen 

werden betaald t.b.v. €116.513.63 + €34.909.21 in 2009 en €15.268.91 + 96.504,15 in 

2010, er in 2010 €3.153,42 aan restaurantkosten waren enz. 

De eerste rechter stelde terecht dat - zonder de proportionaliteit of de opportuniteit van 

die onkosten in het licht van een tekortkoming in de algemene zorgvuldigheidsplicht ex 

artikel 1382 BW te beoordelen- deze bestedingen de stelling bevestigen dat er geen aan-

wijsbare redenen voorhanden waren waarom de bvba Cleerpool ondanks de financiële 

moeilijkheden haar fiscale verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing niet zou hebben kun-

nen voldoen, en er niet wordt aangetoond dat men als gevolg van de financiële situatie 

van de bvba Cleerpool niet in staat was om de bedrijfsvoorheffing te voldoen zodat het 

wettelijk vermoeden van fout waarvan sprake in art. 4422 quater WIB 1992 niet wordt 

weerlegd. 

 

Het hof stelt vast dat dit (het weerleggen) tot op heden niet gebeurt. Er worden geen plot-

se, onvoorzienbare abrupte moeilijkheden aangetoond die zo ernstig waren dat ze onmid-

dellijk tot een gerechtelijk akkoord of faillissement leidden. 

lntegendeel wordt de beweerde oninbaarheid van de vorderingen op bvba Cleerpool niet 

afdoende aangetoond, en heeft de afstand van schuldvordering(en) van respectievelijk 

€1.310.145.63 + 42211,13 ÷ 16.000) door de nv. Cleerbeek, nv Cleerhome en nv 

Cleerwyck t.a.v. de bvba Cleerpool de financiële positie van deze laatste verbeterd… 

Anderzijds blijkt uit het feit dat bvba Cleerpool in 2011 nog een omzet van €1.300.000 

realiseerde zij nog tot dan handel bleef drijven/heeft kunnen drijven en dus enkel een keu-

ze maakte bij de besteding van de beschikbare gelden en zich op kunstmatige manier kre-

diet verstrekte ten kosten van (verweerder) o.m. om bezoldigingen aan (eisers) als zaak-

voerder te betalen, huurgelden aan verwante vennootschappen te betalen e.d. 

 

Het hof dient zodoende te concluderen dat (eisers) het vermoeden van fout zoals bedoeld 

in art. 442quater2, eerste lid WIB 1992 niet weerleggen. 

 

13. 

Nu er een vermoeden van fout voorhanden is dient (verweerder) inzake geen andere fout 

aan te tonen, zodat op de middelen dienaangaande niet dient te worden ingegaan. 

 

 

Negende blad 
 

 

 

14. 

De herhaalde niet-betaling inzake vormt een vermoeden van fout en brengt de hoofdelijke 

aansprakelijkheid met zich mee van (eisers) als zaakvoerder van bvba Cleerpool op 

grond van art. 442quater §1 en §2 WIB92. 

 

In toepassing van artikel 442quater WIB92 zijn (eisers) samen met de belastingplichtige 

vennootschap hoofdelijk gehouden tot betaling van de openstaande schulden inzake be-

drijfsvoorheffing, in hoofdsom en interesten. 
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15. 

Nu (tweede eiseres) met ingang van 1 augustus 2011 geen zaakvoerder meer was is zij 

enkel hoofdelijk gehouden voor wat betreft de niet betaalde bedrijfsvoorheffing m.b.t. de 

periode december 2009 t.e.m. juni 2011, met name de kohierartikels 501 235 673, 501 

607 780, 502 007 840, 502 808 073, 503 206 658, 503 627 540, 504 006 055, 504 405 

022, 510 025 593, 501 405 371, 501 823 787, 511 227 504, 511 607 269, 512 005 797, 

512 807 323, 512 807 324, 513 206 133 en 513 627 086. 

 

16. 

Het hoger beroep is gedeeltelijk gegrond.” 

 

 

Grieven, 

 

1. Artikel 442quater WIB/92, in zijn versie vóór de wijziging bij het Konink-

lijk Besluit dd.19 december 2010, luidde:  

 

“§ 1. In geval van tekortkoming, door een vennootschap of door een rechtsper-

soon bedoeld in artikel 17, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de ver-

enigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winst-

oogmerk en de stichtingen, aan haar verplichting tot het betalen van de bedrijfs-

voorheffing, zijn de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of van de 

rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap of van 

de rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming indien die te wij-

ten is aan een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze 

hebben begaan bij het besturen van de vennootschap of de rechtspersoon. 

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden uitgebreid naar de andere be-

stuurders van de vennootschap of van de rechtspersoon indien in hunnen hoofde 

een fout wordt aangetoond die heeft bijgedragen tot de in het eerste lid bedoelde 

tekortkoming. 

Onder bestuurder van een vennootschap of van een rechtspersoon in de zin van 

dit artikel wordt verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte, de bevoegdheid 

heeft of heeft gehad om de vennootschap of de rechtspersoon te besturen, met uit-

sluiting van de gerechtelijke mandatarissen. 

§ 2. De herhaalde niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing door de vennootschap 

of door de rechtspersoon, wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed voort te vloeien 

uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout. 

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting tot betaling van de bedrijfsvoorhef-

fing in de zin van dit artikel, wordt verstaan: 

M&D Seminars 236



  VERZOEKSCHRIFT/12 

 

 

Tiende blad 

 

 

 

– ofwel, voor een trimestriële schuldenaar van de voorheffing, het gebrek aan be-

taling van ten minste twee vervallen schulden binnen een periode van een jaar; 

– ofwel, voor een maandelijkse schuldenaar van de voorheffing, het gebrek aan 

betaling van ten minste drie vervallen schulden binnen een periode van een jaar. 

§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-

betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven 

tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of 

van gerechtelijke ontbinding. 

§ 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap of 

van de rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen voor de betaling, in hoofd-

som en interesten, van de schulden inzake bedrijfsvoorheffing. 

§ 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke bestuurders is slechts ontvankelijk 

indien ze wordt ingesteld na het verstrijken van een termijn van één maand te re-

kenen vanaf een door de ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden ken-

nisgeving, waarin de geadresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te tref-

fen om de tekortkoming te verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het gevolg is 

van een door hen begane fout. 

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de met de invordering belaste ambte-

naar, binnen voormelde termijn, bewarende maatregelen vordert ten laste van het 

vermogen van de bestuurder of bestuurders van de vennootschap of rechtspersoon 

aan wie een kennisgeving is toegezonden.” 

 

Artikel 7 van het Koninklijk Besluit dd. 19 december 2010 paste in § 3 van artikel 

442,quater WIB/92 de terminologie “gerechtelijk akkoord”  aan de nieuwe bena-

ming  “gerechtelijke reorganisatie” van deze insolventieprocedure aan. 

 

 

2. Artikel 442,quater WIB/92 stelt een bijzondere aansprakelijkheid in voor de 

bestuurders van vennootschappen, die erop gericht is de niet betaalde bedrijfs-

voorheffing vermeerderd met de fiscale nalatigheidsintresten, door hen te laten be-

talen als hoofdelijke medeschuldenaars van hun vennootschap. 
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Eerste onderdeel, 

 

3. Daartoe heeft de programmawet van 2006 met de invoering van voormeld 

artikel 442quater, §2 WIB/92 een weerlegbaar vermoeden ingevoerd, waardoor de 

bewijslast van de administratie vergemakkelijkt wordt, door er van uit te gaan dat 

de herhaalde niet-betaling te wijten is aan een fout van de bestuurder. Het gevolg 

is dat deze laatste het tegendeel ervan moet aantonen. 

 

Dit weerlegbaar vermoeden is evenwel krachtens §3 van hetzelfde artikel niet 

voorhanden in geval: “§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste 

lid, indien de niet-betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanlei-

ding hebben gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, 

van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.” 

Elfde blad 

 

 

 

De voorbereidende werken verduidelijken de bedoeling daarvan als volgt: “Inge-

volge § 3 van het artikel in ontwerp, is er geen vermoeden van fout, indien de niet 

betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven 

tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord of van faillissement. 

Daaruit volgt dat het vermoeden van fout niet meer kan worden ingeroepen 

vanaf de opening van voormelde procedures. De voorwaarden voor het inroepen 

van het vermoeden moeten dus voor de opening van voormelde procedures ver-

vuld zijn en de bij ter post aangetekende kennisgeving moet eveneens vóór die 

opening verzonden zijn.” (Parl. Besch. Kamer, Doc. 51 2517/002, p. 6). 

 

Waar de wettekst de uitzondering op het weerlegbaar vermoeden in §3 doet in-

gaan vanaf het ogenblik van “het openen van de procedure van gerechtelijk ak-

koord/gerechtelijke reorganisatie (…)”, ongeacht wat in deze procedure nadien 

gebeurt, is de vraag o.m. of het reorganisatieplan al dan niet gehomologeerd wordt 

of de poging tot reorganisatie succesvol is of daarentegen mislukt en uitmondt in 

een faling, niet terzake dienend. 

 

Van zodra de betrokken vennootschap niet langer “in going concern” meer werk-

zaam is, staat het vermoeden niet meer ter beschikking van de administratie.  

  

 

4. Na te hebben vastgesteld op p. 3 dat de vordering van verweerder betrek-

king heeft op de “maandelijks verschuldigde bedrijfsvoorheffing voor de maan-

den december 2009 t.e.m. april 2012”, stellen de appèlrechters in  nr. 11 op p. 10 
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vast dat “op 24 februari 2010 een verzoekschrift tot opening van een procedure 

van gerechtelijke reorganisatie (blijkt) te zijn neergelegd waarna de rechtbank 

van koophandel (thans de ondernemingsrechtbank) bij vonnis van 11 maart 2010 

het voordeel van de procedure van gerechtelijke reorganisatie verleende en een 

opschorting verleende tot 9 september 2010.”, op p. 4 dat “Bij arrest van het hof 

van beroep van Brussel van 3 april 2012 (…) het reorganisatieplan van bvba niet 

(werd) gehomologeerd.”, op p. 3 dat “Bij aangetekend schrijven van 27/02/2012 

(…) (verweerder) aan (eisers) de voorafgaandelijke kennisgeving bedoeld in art. 

442quater § 5  WIB 1992 verzond” en op p. 4 dat “Bij vonnis van de rechtbank 

van Koophandel te Leuven van 24 april 2012 (…) bvba Cleerpool failliet (werd) 

verklaard.” 

 

Aldus kan op de betrokken niet betaalde maandelijkse bedrijfsvoorheffingen, in-

gevolge de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie vanaf 24 fe-

bruari 2010 die uitmondde in de faling op 24 april 2012, het weerlegbaar vermoe-

den van fout wegens herhaalde niet-betaling van artikel 442quater, §2 WIB/92 

niet worden toegepast. 

 

 

5. De appèlrechters beslissen evenwel dat “De herhaalde niet-betaling inzake 

(…) een vermoeden van fout (vormt) en (…) de hoofdelijke aansprakelijkheid met 

zich 

 

Twaalfde blad 

 

 

 

 mee(brengt) van (eisers) als zaakvoerder van bvba Cleerpool op grond van art. 

442quater §1 en §2 WIB92” (nr. 14  op p. 12), omdat “er een vermoeden van fout 

voorhanden is” (nr. 13 op p. 12), zodat “Gelet op dit vermoeden (…) (verweer-

der) geen andere fout (moet) aantonen)”, maar “(Eisers) (…) het foutvermoeden 

(dienen) te weerleggen.” (nr. 7 op p. 9). 

 

 

6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest de beslissing, dat eisers in toepassing 

van artikel 442quater, § 1 en § 2 WIB/92 hoofdelijk aansprakelijk zijn tot betaling 

van de openstaande schulden inzake de gevorderde bedrijfsvoorheffing over de 

periode december 2009 t.e.m. april 2012, in hoofdsom en interesten, niet wettig 

verantwoorden door aan eisers het tegenbewijs van het foutvermoeden van artikel 

442quater,§ 2 WIB/92 op te leggen, daar waar dit vermoeden niet toepasselijk is 

op grond van § 3 van hetzelfde artikel vanaf ogenblik dat de bvba Cleerpool niet 

meer “in going concern” functioneerde maar onder een insolventiestatuut sedert 

het openen op 24 februari 2010 van de procedure in gerechtelijke reorganisatie 

voor de rechtbank van koophandel te Leuven, die resulteerde in haar faling op 24 

april 2012 (Schending van artikel 445qauter, §3 WIB/92) en derhalve verweerder 

wel degelijk een andere fout diende aan te tonen, nu dit niet toepasselijk vermoe-

den hem niet ontsloeg van zijn bewijslast enige fout te moeten aantonen (Schen-

ding van artikel 1315, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk 

Wetboek en het aangehaald artikel 442quater, §§ 1, 2, 3 en 5 WIB/92). 
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Tweede onderdeel, 

 

7. Het aangehaald artikel 442quater, §3 WIB/92 bepaalt dat er geen foutver-

moeden in de zin van §2 van hetzelfde artikel is, wanneer de niet-betaling het ge-

volg is van “financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het ope-

nen van de procedure gerechtelijk akkoord, van faillissement of van gerechtelijke 

ontbinding”. 

 

 

8. De appèlrechters beslissen evenwel in nr. 10 op p. 10 dat de wetgever “en-

kel maar acute en plotse financiële moeilijkheden (kan) hebben bedoeld, die on-

voorzienbaar waren en zo ernstig dat ze onmiddellijk tot een gerechtelijk akkoord 

of faillissement leidden.”  

 

Aldus voegen de appèlrechters een voorwaarde toe aan de wettekst, die er niet in-

staat. 

 

Zij beslissen vervolgens aan de hand van dit door henzelf onwettig aangepast ei-

gen criterium in nr. 12 in fine op p. 11 dat daaraan niet voldaan is, nu “Er (…) 

geen plotse, onvoorzienbare abrupte moeilijkheden aangetoond (worden) die zo 

ernstig waren dat ze onmiddellijk tot een gerechtelijk akkoord of faillissement 

leidden.” 

 

 

Dertiende blad 

 

 

 

9. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig beslissen, dat eisers in 

toepassing van artikel 442quater, § 1 en § 2 WIB/92 hoofdelijk aansprakelijk zijn 

tot betaling van de openstaande schulden inzake de gevorderde bedrijfsvoorhef-

fing over periode december 2009 t.e.m. april 2012, in hoofdsom en interesten, 

omdat “Er (…) geen plotse, onvoorzienbare abrupte moeilijkheden aangetoond 

(worden) die zo ernstig waren dat ze onmiddellijk tot een gerechtelijk akkoord of 

faillissement leidden.”, nu § 3 van datzelfde artikel geen niet dergelijke plotse, 

onvoorzienbare abrupte financiële moeilijkheden vereist, maar genoegen neemt 

met “financiële moeilijkheden” zonder meer. (Schending van het aangehaalde ar-

tikel 442quater, §§ 1, 2, 3 en 5 WIB/92).  

 

 

Toelichting 

 

1. Artikel 442quater WIB/92 voorziet in een bijzondere aansprakelijkheid 

voor de bestuurders van vennootschappen, die erop gericht is hen de niet betaalde 

bedrijfsvoorheffing vermeerderd met de fiscale nalatigheidsintresten te laten beta-

len als hoofdelijke medeschuldenaars van hun vennootschap. 
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Het betreft m.a.w. geen schadevergoeding. (Cass., 19 september 2014, AR nr. 

F.12.0206.N, www.juridat.be). 

 

De programmawet van 2006 heeft daarbij een weerlegbaar vermoeden van fout 

ingevoerd, waardoor de bewijslast van de administratie vergemakkelijkt wordt, 

door er van uit te gaan dat de herhaalde niet-betaling te wijten is aan een fout van 

de bestuurder. Het gevolg is dat deze laatste het tegendeel moet aantonen. 

 

“Daar kwade trouw, in de regel, slechts kan verondersteld worden, is het aan de 

administratie om te bewijzen dat de bestuurder waarvan de aansprakelijkheid in 

het gedrang komt, de fout in het beheer van de onderneming heeft begaan.  

Evenwel, in het geval van een herhaaldelijk verzuim van de vennootschap, wordt 

een vermoeden juris tantum ingevoerd en is het aan de bestuurder om te bewijzen 

dat hij geen fout heeft gemaakt.” (Parl. Besch. Kamer, Doc. 51 2517/002, p. 6). 

 

 

2. Dit neemt niet weg dat ter bescherming van de bestuurder dit vermoeden 

niet speelt krachtens §3 van voormeld artikel 442quater WIB/92: 

 

“§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-

betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven 

tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of 

van gerechtelijke ontbinding.” 

 

Deze bepaling is derhalve, minstens van dwingend recht in het voordeel van de 

bestuurder. 

 

Veertiende blad 

 

 

De voorbereidende werken verduidelijken de bedoeling van deze regeling als 

volgt:  

 

“Ingevolge § 3 van het artikel in ontwerp, is er geen vermoeden van fout, indien 

de niet betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben 

gegeven tot het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord of van faillis-
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sement. Daaruit volgt dat het vermoeden van fout niet meer kan worden inge-

roepen vanaf de opening van voormelde procedures. De voorwaarden voor het 

inroepen van het vermoeden moeten dus voor de opening van voormelde proce-

dures vervuld zijn en de bij ter post aangetekende kennisgeving moet eveneens 

vóór die opening verzonden zijn.” (o.c., ibidem, p.6). 

 

 

3. De appèlrechters oordelen dat aan beide voorwaarden voldaan is.  

 

Meer bepaald werd de in §5 van voormeld artikel 442quater WIB/92 voorziene 

ingebrekestelling verzonden op 27 februari 2012 en kwam de faillietverklaring 

pas tussen op 24 april 2012. 

 

Derhalve werd naar hun oordeel niet alleen de wachttermijn van één maand ge-

respecteerd alvorens te dagvaarden op 27 november 2012, maar bovendien ook de 

eis dat het vermoeden in werking trad doordat het voor de faling in werking werd 

gesteld. 

 

 

4. Dit is evenwel niet de draagwijdte die aan het foutvermoeden kan gegeven 

worden. 

 

Uw Hof besliste immers reeds inzake de gelijkluidende maatregel inzake BTW: 

 

“1. Krachtens artikel 93undecies C, § 1, Btw-wetboek zijn de bestuurders van 

vennootschappen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de vennootschap 

hoofdelijk aansprakelijk voor de niet-betaling van de fiscale schulden indien die 

te wijten is aan een fout in de zin van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek die ze heb-

ben begaan bij het besturen van de vennootschap. 

De herhaalde niet-betaling van de belastingschulden wordt, behoudens tegenbe-

wijs, vermoed voort te vloeien uit een dergelijke fout indien zij beantwoordt aan 

de voorwaarden van paragraaf 2 van deze bepaling. 

2. Artikel 93undecies C, § 5, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de rechtsvordering 

tegen aansprakelijke bestuurders slechts ontvankelijk is indien ze wordt ingesteld 

na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen vanaf een door de 

ontvanger bij ter post aangetekende brief verzonden kennisgeving, waarin de ge-

adresseerde verzocht wordt de nodige maatregelen te treffen om de tekortkoming 

te verhelpen of aan te tonen dat deze niet het gevolg is van een door hen begane 

fout. 

3. Krachtens artikel 93undecies C, § 3, in zijn toepasselijke versie, is er geen ver-

moeden van fout van de bestuurders in de zin van § 2, eerste lid, indien de niet-
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betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven 

tot 

 

Vijftiende blad 

 

 

het openen van de procedure van gerechtelijk akkoord, van faillissement of van 

gerechtelijke ontbinding. 

4. Indien de procedure van gerechtelijk akkoord wordt beëindigd en deze beëindi-

ging leidt tot de faillietverklaring van de vennootschap, dan geldt de in paragraaf 

3 bedoelde uitzondering op het vermoeden van fout zonder discontinuïteit tot aan 

de faillietverklaring. 

5. De appelrechters stellen vast dat: 

- de vennootschap op 6 april 2010 werd toegelaten tot de procedure van gerechte-

lijk akkoord en de opschorting werd verleend tot en met 28 juni 2010; 

- geen collectief akkoord mogelijk bleek en de procedure feitelijk werd beëindigd; 

- de ontvanger op 19 juli 2010 de in artikel 93undecies C, § 5, bedoelde kennisge-

ving deed; 

- de vennootschap op 14 oktober 2010 werd failliet verklaard. 

6. De appelrechters die oordelen dat de ontvanger in de ingebrekestelling van 19 

juli 2010 geen beroep mocht doen "op het vermoeden van fout dat de niet-betaling 

te wijten is aan de fout van de bestuurder en niet aan de loutere financiële moei-

lijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van de procedure van ge-

rechtelijk akkoord en daaropvolgend faillissement", verantwoorden hun beslissing 

naar recht. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.” (Cass., 27 maart 2015, Ar nr. 

F.14.0086.N,www.juridat.be). 

 

Advocaat-generaal Thijs legde in zijn schriftelijke conclusie bij dit arrest uit :  

“8. Een interessante invalshoek voor het antwoord op de vraag of de fiscus zich 

op het vermoeden kan beroepen door een ingebrekestelling te versturen na het 

verstrijken van de in het kader van de gerechtelijke reorganisatie toegekende ter-

mijn van opschorting en vóór de faillietverklaring, wordt geboden door de anno-

tatie van DE GEYTER onder een vonnis van de rechtbank van koophandel te 

Antwerpen van 17 juni 2013 (TRV 2014, 403). 

De feiten in die zaak kunnen als volgt worden samengevat: 
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- op 9 februari 2010 wordt de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het 

oog op een minnelijk akkoord geopend verklaard, en wordt aan de vennootschap 

opschorting toegekend tot 9 april 2010, die nadien met een maand verlengd 

wordt; 

- de vennootschap slaagt er niet in een minnelijk akkoord met haar schuldeisers te 

onderhandelen; 

- op 11 januari en 22 maart 2011 richt de Belgische Staat overeenkomstig artikel 

442quater, §5, WIB92 een kennisgeving aan de zaakvoerder van de bvba; 

- op 24 januari 2011 volgt een kennisgeving overeenkomstig artikel 93undecies C 

btw-wetboek; 

- bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen wordt de vennoot-

schap failliet verklaard. 

In het vonnis van 17 juni 2013 oordeelt de rechtbank van koophandel te Antwer-

pen dat "niettegenstaande het feit dat AW Vastgoed eerst het voorwerp heeft uit-

gemaakt van een procedure van gerechtelijke reorganisatie en nu het voorwerp is 

van een faillissementsprocedure, uit de conclusies van de heer W. niet [valt] op te 

maken dat hij zich op de art. 442quater, §3 WIB92 en art. 93undecies C, §3, 

WBTW wenst te beroepen om het tegen hem bestaande wettelijk foutvermoeden 

onbestaande te maken". Vervolgens gaat de rechtbank in op de weerlegging van 

het vermoeden. 

Zestiende blad 

 

 

Hierover schrijft auteur DE GEYTER het volgende: "De rechtbank gaat er m.a.w. 

van uit dat het aan de bestuurder is om op te werpen dat er sprake is van een uit-

zondering op het wettelijk vermoeden. Hier kan men nochtans stellen dat het wet-

telijk vermoeden ab initio nooit heeft gespeeld, omdat de wettelijk verplichte 

voorafgaande kennisgeving en de daaropvolgende aansprakelijkheidsvordering 

van de fiscus dateren van ná de opening van de procedure tot gerechtelijke reor-

ganisatie" (S. DE GEYTER, "Bestuurdersaansprakelijkheid wegens onbetaalde 

bedrijfsvoorheffing en BTW: bevoegde rechtbank en vermoeden van fout", TRV 

2014, p. 413, nr. 3). 

Deze auteur lijkt aldus aan te nemen dat de uitzondering op het vermoeden van 

fout zonder discontinuïteit geldt indien de WCO-procedure wordt beëindigd en 

deze beëindiging leidt tot de faillietverklaring van de vennootschap. 

9. Ik meen dat dit standpunt kan worden gevolgd omdat het aansluit bij de tekst 

van de wet en de bedoeling van de wetgever (procedure dient te worden opge-

start in going concern). 
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Het eerste onderdeel faalt naar recht nu het uitgaat van de onjuiste rechtsopvat-

ting dat, eenmaal de procedure van gerechtelijke reorganisatie is afgesloten, het 

vermoeden van fout in de zin van artikel 93undecies C, § 2, eerste lid, van het 

Btw-wetboek opnieuw kan ingeroepen worden ook in de gevallen waarin die pro-

cedure uiteindelijk geleid heeft tot het faillissement.” 

 

Het is inderdaad juist dat de wettekst de uitzondering op het vermoeden in § 3  

doet ingaan met “het openen van de procedure van gerechtelijke akkoord (…)”, 

ongeacht wat in deze procedure nadien gebeurt, zodat de vraag of het reorganisa-

tieplan uiteindelijk al dan niet gehomologeerd wordt niet terzake dienend is, noch 

het feit dat al dan de reorganisatie mislukt of uitmondt in een navolgend faillisse-

ment. 

 

Ook de bedenking van de appèlrechters op p. 11 dat het verzoek tot opening van 

een gerechtelijke reorganisatie blijkbaar enkel maar pro forma werd gedaan om de 

toestand alleen maar te rekken, doet geen afbreuk aan de wettekst die dergelijk 

onderscheid niet maakt. De procedure werd wel degelijk geopend en doorlopen. 

 

 

4. In het eerste onderdeel wordt het bestreden arrest dan ook verweten dat de 

beslissing van de appèlrechters volledig uitgaat van de aanwezigheid van het wet-

telijk vermoeden van § 2, dat evenwel krachtens § 3 van artikel 442quater WIB/92 

niet voorhanden blijkt volgens de met de wettekst en ratio legis overeenstemmen-

de uitleg. 

 

Immers, daardoor wordt de initiële bewijslast van enige fout in hoofde van de be-

stuurder onterecht weggenomen bij de administratie die door het vermoeden daar-

van ontslagen wordt en wordt het bewijs van het tegendeel van dit vermoeden 

onmiddellijk bij eisers gelegd. 

 

 

5. Vergeefs zou de ontvankelijkheid van dit onderdeel worden betwist omdat 

het nieuw zou zijn nu het voor het eerst in graad van cassatie wordt aangevoerd. 

Het komt eisers voor dat artikel 442quater WIB/92 van openbare orde is, nu het 

een hoofdelijke gehoudenheid tot een fiscale schuld in het leven roept.  

Zeventiende blad 

 

M&D Seminars 245



  VERZOEKSCHRIFT/21 

 

 

 

In de mate de uitzondering van § 3 op het wettelijk vermoeden de bestuurders be-

schermt, is deze regel bovendien minstens van dwingend recht in hun voordeel. 

 

 

6. In het tweede onderdeel wordt het bestreden arrest verweten aan de wet-

tekst van artikel 442quater, §3 WIB/92 een voorwaarde toe te voegen die er niet 

in staat. 

 

De wettekst in § 3 van het voormeld artikel 442quater WIB/92 neemt genoegen 

met “financiële moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van 

de procedure gerechtelijk akkoord, van faillissement of van gerechtelijke ontbin-

ding”. 

 

Volgens de appèlrechters in nr. 10 op p. 10 kan de wetgever “enkel maar acute en 

plotse financiële moeilijkheden hebben bedoeld, die onvoorzienbaar waren en zo 

ernstig dat ze onmiddellijk tot een gerechtelijk akkoord of faillissement leidden.”  

 

Aldus voegen de appèlrechters een voorwaarde toe aan de wettekst, door te eisen 

dat die financiële moeilijkheden acuut en plots moeten zijn. 

 

Het is aan de hand van dit door de appèlrechters aangepast eigen criterium dat zij 

vervolgens op onwettige wijze tot het besluit komen in nr. 12 in fine op p. 11 dat 

daaraan niet voldaan is, nu “Er (…) geen plotse, onvoorzienbare abrupte moei-

lijkheden aangetoond (worden) die zo ernstig waren dat ze onmiddellijk tot een 

gerechtelijk akkoord of faillissement leidden.” 

 

 

7. Het tegenbewijs van het vermoeden wordt overigens geleverd wanneer:   

 
“Impliceren een gerechtelijk akkoord en een faillissement al niet automatisch het bestaan 

van financiële moeilijkheden ? Iets anders is te bepalen welke de oorzaken zijn van der-

gelijke moeilijkheden. Ook de Raad van State merkte op dat dergelijke moeilijkheden op 

zich niet zou kunnen rechtvaardigen dat de werkgever de bedrijfsvoorheffing niet zou 

doorstorten aan de fiscus. De vraag kan rijzen of de vermoedens automatisch vervallen, 

wanneer een bestuurder kan aantonen dat de niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing het 

gevolg is van dergelijke moeilijkheden die aanleiding hebben gegeven tot het openen van 

een procedure van gerechtelijk akkoord, faillissement of gerechtelijke ontbinding ? Ver-

liest dit vermoeden in dat geval niet elke zin nu de meeste aansprakelijkheidsvorderingen 

tegen bestuurders ingesteld worden nadat hun vennootschap is failliet gegaan? Slaagt 

een bestuurder in de weerlegging van dit vermoeden dan kan de fiscus uiteraard nog po-

gen overeenkomstig het gemene recht een fout in hoofde van de bestuurder(s) aan te to-

nen. Er is verder gesteld dat een verband dient te bestaan tussen de niet-betaling en de fi-

nanciële moeilijkheden; de niet-betaling dient daarvan het gevolg te zijn. Dit verband zal 

er niet (minstens niet automatisch) zijn wanneer de niet-betaling een bewuste keuze of 

strategie is geweest van de bestuurders. Zij dienen niet noodzakelijk te bewijzen dat zij 

geen fout hebben begaan, maar wel dat de rechtspersoon zich in financiële moeilijkhe-

den bevond en dat deze moeilijkheden hen ertoe gedwongen hebben de betaling van de 
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verschuldigde bedrijfsvoorheffing of B.T.W. na te laten” (D. DESCHRIJVER, Enkele 

vraagstukken met betrekking tot het nieuwe stelsel inzake de  

aansprakelijkheid van bestuurders in fiscale zaken, RGCF, 2008/3, p. 203). 

Achttiende en laatste blad 

 

 

 

OM DEZE BESCHOUWINGEN, 

 

Besluit ondergetekende, Advocaat bij het Hof van cassatie, voor eisers, dat het U 

behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te verbreken en de 

zaak en de partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep. 

 

Kosten als naar rechte. 

 

 

       Leuven, 30 april 2020 

 

      

       Paul WOUTERS 

 

 

d. T..Voorziening C200028 
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Cour de cassation de Belgique 

Arrêt 

N° S.21.0034.F 

FASHION RACK, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la 

Presse, 4, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 

0631.803.065, 

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 

 

S. M., 

défenderesse en cassation. 

 

I. La procédure devant la Cour  
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 Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 25 février et 

24 novembre 2020 par la cour du travail de Mons. 

Le 5 avril 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des 

conclusions au greffe. 

Le président de section Michel Lemal a fait rapport et l’avocat général 

Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. 

 

II.  Les moyens de cassation 

 Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée 

conforme, la demanderesse présente deux moyens. 

 

III.  La décision de la Cour 

 

Sur le premier moyen :  

 

Quant à la première et à la troisième branche : 

 

En vertu de l’article 61, §§ 1er et 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à 

la continuité des entreprises, applicable, 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 et cette convention 

collective de travail règle notamment le maintien des droits et obligations des 

travailleurs concernés par un transfert sous autorité de justice, y compris les 

possibilités de dérogations, 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 et le sort des dettes à l'égard des travailleurs 

repris. 
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Suivant le paragraphe 6, première phrase, dudit article 61, si 

l'homologation de la convention de transfert est accordée par le tribunal du travail, 

le cessionnaire ne peut être tenu à des dettes et obligations autres que celles 

figurant dans la convention dont l'homologation est demandée.  

L’article 5 de la convention collective de travail n° 102 du 5 octobre 2011 

relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur 

du fait d'une réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, rendue 

obligatoire par l’arrêté royal du 14 avril 2013, dispose qu’aux fins de cette 

convention, il faut entendre par : 

1°  travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail ou 

d'apprentissage, fournissent des prestations de travail ; 

2°  employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les 

personnes visées au 1° ; 

3°  transfert sous autorité de justice : le transfert visé aux articles 59 à 70 

de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises ; 

4°  débiteur : la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert 

sous autorité de justice, perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de 

l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée ; 

5°  repreneur : la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert 

sous autorité de justice, acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs 

de l'entreprise transférée ou de la partie de l'entreprise transférée ; 

6°  mandataire de justice : la personne qui est désignée, en application de 

l'article 60 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, par 

le tribunal de commerce par le jugement qui ordonne le transfert sous autorité de 

justice, et qui est chargée d'organiser et de réaliser le transfert au nom et pour le 

compte du débiteur ; 

7°  date du transfert sous autorité de justice : la date dont il est pris acte 

dans le jugement du tribunal de commerce visé à l'article 64 de la loi du 31 janvier 

2009 relative à la continuité des entreprises qui autorise le transfert sous autorité 

de justice, sur la base de la date proposée dans la convention de transfert projeté ; 
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8°  convention de transfert projeté : l'accord constaté par écrit intervenu 

entre le débiteur ou le mandataire de justice et le candidat-repreneur, conclu 

conformément à l'article 13 ; 

9°  dettes : les obligations exigibles découlant des engagements pris dans 

le cadre d'un contrat de travail, dont le paiement n'a pas encore été reçu. 

Aux termes de l’article 8, § 1er, de cette convention collective, sur la base 

des informations fournies par le débiteur, le mandataire de justice informe par 

écrit le candidat-repreneur des droits et obligations convenus individuellement 

dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les travailleurs qui seront 

repris, des dettes du débiteur résultant des contrats de travail conclus entre le 

débiteur et les travailleurs qui seront repris et des actions intentées par ces 

travailleurs contre le débiteur, qui existent à la date du jugement d'ouverture de la 

procédure de réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, à la date du 

jugement qui ordonne le transfert sous autorité de justice. 

En vertu de l’article 9 de ladite convention collective, les droits et 

obligations à l'égard des travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail 

avec le débiteur existant à la date du transfert sous autorité de justice sont, du fait 

de ce transfert, transférés au repreneur, sans préjudice des modifications des 

conditions de travail conclues collectivement ou appliquées collectivement qui 

existaient chez le débiteur avant le transfert à l'égard des travailleurs qui seront 

repris et des modifications des contrats de travail individuels effectuées 

conformément aux articles 10 et 11 de la convention. 

L’article 14 de la même convention collective dispose que le repreneur ne 

peut être tenu d'autres dettes à l'égard des travailleurs repris que celles dont il a été 

informé en vertu de l'article 8, § 1er. 

Aux termes de l’article 16 de cette convention collective, les dettes qui 

deviennent exigibles après la date du jugement d'ouverture de la procédure de 

réorganisation judiciaire ou, à défaut de ce jugement, après la date du jugement 

qui ordonne le transfert sous autorité de justice, mais avant la date du transfert 

sous autorité de justice, et qui résultent des contrats de travail conclus entre le 

débiteur et les travailleurs qui seront repris, restent à charge du débiteur. 
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Il suit de ces dispositions que les droits et obligations à l'égard des 

travailleurs repris qui résultent de leur contrat de travail avec le débiteur existant à 

la date du transfert dont il est pris acte dans le jugement du tribunal de commerce 

qui autorise le transfert sous autorité de justice sont, du fait de ce transfert, 

transférés au repreneur qui acquiert la qualité d'employeur à l'égard de ces 

travailleurs et est tenu à leur égard des dettes qui n’étaient pas exigibles à cette 

date. 

Il s’ensuit qu’après la date du transfert, le débiteur, qui n’est plus 

l’employeur de ces travailleurs, est sans pouvoir pour résilier leur contrat de 

travail et qu’une telle résiliation n’a pas pour effet de rendre immédiatement 

exigibles les dettes nées de l’exécution de ce contrat. 

 Aux termes de l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative 

aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après 

la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l’action, 

sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. 

L’arrêt attaqué du 25 février 2020 constate qu’en octobre 2014, la société 

au service de laquelle la défenderesse était occupée dans le cadre d’un contrat de 

travail d’employé depuis le 5 septembre 2005 « a été admise à la procédure en 

réorganisation judiciaire », que, « par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de 

commerce […] a ordonné le transfert de l'entreprise et a désigné [un] mandataire 

de justice, chargé d'organiser et de réaliser le transfert sous autorité de justice », 

que, « par requête du 9 avril 2015, [ce mandataire de justice] a demandé au 

tribunal de commerce d’autoriser le transfert d’entreprise au profit de [monsieur]  

C., agissant tant en nom personnel que pour compte d'une société par lui à 

désigner, et ce, suivant son offre écrite du 29 mars 2015 », que, « par jugement du 

30 avril 2015, le tribunal de commerce a autorisé [le mandataire de justice] à 

procéder à l'exécution de la vente proposée des actifs de la [société précitée] au 

profit de [monsieur] C., aux conditions définies dans l'offre datée du 29 mars 2015 

et explicitée à l'audience du 29 avril 2015 », que, « par jugement du 27 mai 2015, 

le tribunal de commerce a déclaré ouverte la faillite sur aveu de [ladite société] », 

que « le contrat de travail de [la défenderesse] a été rompu à cette date du 27 mai 

2015 », que la défenderesse « a été engagée au service de la [demanderesse] par 

contrat de travail d'employé […] à durée indéterminée prenant cours le 28 mai 
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2015 » et que ce contrat stipule « conditions particulières : suivant jugement du 30 

avril 2015 du tribunal de commerce de Mons et de Charleroi, division de 

Charleroi – A/15/01011, selon requête R.G. B/15/00002 – reprise de l’ancienneté 

au 5 septembre 2005 ».   

Il relève que la demande a pour objet la condamnation de la demanderesse 

au paiement de la somme brute de 775,20 euros au titre de prime de fin d'année 

2015, la somme brute de 1.037,71 euros au titre de solde de simple pécule de 

vacances 2015, la somme brute de 1.519,97 euros au titre de pécule de vacances 

2016 (exercice 2016) et la somme nette de 39,47 euros au titre d'éco-chèques 

2016. 

Cet arrêt, qui considère que « la demande de [la défenderesse] a pour objet 

la condamnation de la [demanderesse] au paiement de sommes qui sont dues par 

elle parce que devenues exigibles après le transfert et dans le cours du contrat 

conclu entre [ces] parties le 28 mai 2015 » et qu’ « il s'agit d'une action naissant 

du contrat de travail conclu entre la [demanderesse] et [la défenderesse], lequel est 

toujours en cours », décide légalement que cette action n’est pas prescrite. 

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. 

 

Quant à la deuxième branche : 

 

 Dans la mesure où il reproche à l’arrêt attaqué du 25 février 2020 de ne 

pas rechercher les dates exactes d’exigibilité des créances invoquées par la 

défenderesse à l’encontre de la demanderesse, le moyen, qui, en cette branche, 

dénonce une illégalité étrangère à l’article 149 de la Constitution, est irrecevable. 

 Pour le surplus, dès lors que, par les motifs vainement critiqués par la 

première et la troisième branche du moyen, il considère qu’il s'agit d'une action 

naissant du contrat de travail conclu entre la demanderesse et la défenderesse, 

lequel est toujours en cours, cet arrêt permet à la Cour d’exercer son contrôle de 

légalité. 

 Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 
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 Sur le second moyen :  

 

Quant à la première branche : 

 

 L’arrêt attaqué du 25 février 2020 invite la demanderesse à s’expliquer sur 

« l’absence d’information qu’elle invoque quant aux dettes, au regard de l’article 

5, 9°, de la convention collective de travail n° 102 qui précise qu’aux fins de la 

convention, il faut entendre par ‘dettes’ les obligations exigibles […] découlant 

des engagements pris dans le cadre d’un contrat de travail, dont le paiement n’a 

pas encore été reçu, et dans la mesure où il faut envisager les trois hypothèses, à 

savoir les créances devenues exigibles avant la procédure de réorganisation 

judiciaire, les créances devenues exigibles pendant la procédure et les créances 

devenues exigibles après le transfert ». 

L’arrêt attaqué du 24 novembre 2020 considère que « la convention 

collective de travail n° 102 règle plusieurs situations : 1. créance devenue exigible 

avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire : s'il y a 

eu information du repreneur, la dette est solidaire entre lui et le débiteur, dans le 

cas contraire, seul le débiteur est tenu ; 2. créance devenue exigible pendant la 

procédure, soit entre la date du jugement d'ouverture de la procédure de 

réorganisation judiciaire (ou la date du jugement qui ordonne le transfert sous 

autorité de justice) et la date du transfert : c'est le débiteur qui est tenu ; 3. créance 

devenue exigible après le transfert : elle incombe au repreneur », que, « dans les 

deuxième et troisième hypothèses, il n'est pas question d'informations à 

communiquer au repreneur », que « les créances des travailleurs repris qui 

deviennent exigibles après le transfert sont à charge du repreneur, qui est devenu 

le nouvel employeur », que « la demande originaire avait pour objet la 

condamnation de la [demanderesse] au paiement de : la somme brute de 

775,20 euros au titre de prime de fin d'année 2015 ; la somme brute de 

1.037,71 euros au titre de solde de simple pécule de vacances 2015 ; la somme 

brute de 1.519,97 euros au titre de pécule de vacances 2016 (exercice 2016) ; la 

somme nette de 39,47 euros au titre d'éco-chèques 2016 » et qu’« il est 
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incontestable et non contesté que ces créances sont devenues exigibles après le 

21 mai 2015 ». 

 Il suit de ces énonciations que ce dernier arrêt considère, non que 

l’information, qui doit être donnée quant aux droits et obligations convenus 

individuellement dans les contrats de travail conclus entre le débiteur et les 

travailleurs repris, ne porte pas sur les obligations qui ne deviennent exigibles 

qu’après le transfert, mais que l’information relative aux dettes au sens de l’article 

5, 9°, précité ne doit porter que sur celles qui étaient devenues exigibles avant ce 

transfert. 

 Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de 

cet arrêt, manque en fait. 

 

Quant à la seconde branche : 

 

Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui 

lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués 

par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur 

ont donnée, suppléer d’office aux motifs invoqués par elles à condition de ne pas 

soulever de contestation dont elles ont exclu l’existence dans leurs conclusions, de 

se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son 

appréciation, de ne pas modifier l’objet de la demande et, ce faisant, de ne pas 

violer les droits de la défense des parties. 

Le juge a l’obligation de relever d’office, non tous les fondements 

juridiques possibles, mais uniquement les moyens de droit dont l’application est 

commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs 

prétentions. 

Il ressort des conclusions déposées par la demanderesse avant l’arrêt 

attaqué du 25 février 2020 que celle-ci s’est bornée à opposer à la demande de la 

défenderesse que la créance litigieuse ne figurait pas dans la liste des dettes dont 

la demanderesse aurait été informée conformément à l’article 8 de la convention 

collective de travail n° 102. 
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Cet arrêt invite la demanderesse à déposer une copie lisible de la liste du 

personnel annexée à l’offre du 29 mars 2015 et la copie complète du projet d’acte 

de cession projetée et, ainsi qu’il a été dit dans la réponse à la première branche du 

moyen, à s’expliquer sur l’absence d’information qu’elle invoque quant aux 

dettes, au regard de l’article 5, 9°, de la convention collective de travail n° 102. 

L’arrêt attaqué du 24 novembre 2020 constate que la demanderesse n’a 

déposé ni pièces ni conclusions à la suite du précédent arrêt. 

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué du 24 novembre 

2020 de ne pas rechercher si les créances invoquées par la défenderesse relevaient 

des droits et obligations visés aux articles 8, §§ 1er et 3, 9, alinéa 2, et 14 de la 

convention collective de travail n° 102, ne peut être accueilli. 

 

Par ces motifs, 

 

La Cour 

 

Rejette le pourvoi ; 

Condamne la demanderesse aux dépens. 

Les dépens taxés à la somme de six cent vingt euros septante-sept 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. 

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient 

le président de section Mireille Delange, président, le président de section 

Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et 

Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille 

vingt-deux par le président de section Mireille Delange, en présence de l’avocat 

général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Lutgarde Body. 
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L. Body M. Moris S. Geubel 

M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Delange 
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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0150.N 

OILCHART INTERNATIONAL nv, met zetel te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 

13, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0422.481.520, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1060 Brussel, Jourdanstraat 31, waar de eiseres woonplaats kiest, 

tegen 

1. O.W. BUNKER (NETHERLANDS) bv, vennootschap naar Nederlands 

recht, met zetel te 3087 BM Rotterdam (Nederland), Waalhaven O.z. 83 B, en 

V. D. V.,  

eerste verweerster, 

2. ING BANK nv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 1102 MG 

Amsterdam (Nederland), Bijlmerplein 888,  

tweede verweerster, 
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vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat, 3, waar de tweede verweerster 

woonplaats kiest, 

3. HANSA TANKERS as, met zetel te 5018 Bergen (Noorwegen), Kalfarveien 

57A, 

4. KASUGTA SCHIFFAHRTS GmbH, met zetel te 20457 Hamburg (Duits-

land), Mattentwiete 1, 

derde en vierde verweersters, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de derde en vierde ver-

weersters woonplaats kiezen. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 21 december 2020. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft op 12 april 2022 een schriftelijke conclu-

sie neergelegd. 

Raadsheer Ilse Couwenberg heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDELEN 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, drie middelen 

aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

Eerste middel 

(…) 

Gegrondheid 

1. Krachtens artikel 1, lid 1, Verordening (EU) 1215/2012 van 12 december 

2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerleg-

ging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna Brussel Ibis-

Verordening) wordt deze verordening toegepast in burgerlijke en handelszaken, 

ongeacht de aard van het gerecht. 

Krachtens artikel 1, lid 2, b), is deze verordening niet van toepassing op het fail-

lissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures.  

Krachtens artikel 1, lid 1, Verordening (EG) 1346/2000 van 29 mei 2000 betref-

fende insolventieprocedures (hierna Insolventieverordening), zoals van toepas-

sing, is deze verordening van toepassing op collectieve procedures die, op de in-

solventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het be-

heer en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een 

curator wordt aangewezen. 

2. Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelt in vaste rechtspraak dat: 

- enkel vorderingen die rechtstreeks voortvloeien uit een insolventieprocedure en 

daarmee nauw verband houden, buiten de werkingssfeer van de Brussel Ibis-

Verordening vallen en bijgevolg alleen vorderingen met die kenmerken binnen 

de werkingssfeer van de Insolventieverordening vallen (HvJ 22 februari 1979, 

133/78, Gourdain, r.o. 4; 19 april 2012, C-213/10, F-Tex SIA, r.o. 22 en 24; 9 

november 2017, C-641/16, Tünkers France, r.o. 19; 6 februari 2019, C-535/17, 

NK, r.o. 26); 

- het doorslaggevend criterium om vast te stellen onder welk gebied een vorde-

ring valt niet de procedurele context van die vordering is, maar de rechtsgrond-
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slag ervan. Volgens die benadering moet worden nagegaan of het recht of de 

verbintenis waarop de vordering is gebaseerd, voortvloeit uit de gemene regels 

van het burgerlijk en het handelsrecht, dan wel uit specifieke, afwijkende re-

gels voor insolventieprocedures (HvJ 4 september 2014, C-157/13, Nickel & 

Goeldner Spedition, r.o. 27; 9 november 2017, C-641/16,   Tünkers France, r.o. 

22; 20 december 2017, C-649/16, Valach, r.o. 29; 6 februari 2019, C-535/17, 

NK, r.o. 28); 

- dat na de opening van een insolventieprocedure een vordering wordt ingesteld 

door de in die procedure aangewezen curator en dat die curator in het belang 

van de crediteuren handelt, in wezen niets verandert aan de aard van die vorde-

ring, die losstaat van de insolventieprocedure en ten gronde onderworpen blijft 

aan regels van gemeen recht (HvJ 4 september 2014, C-157/13, Nickel & 

Goeldner Spedition, r.o. 29; 6 februari 2019, C-535/17, NK, r.o. 29); 

- een vordering die kan worden ingesteld door de schuldeiser zelf en aldus niet 

onder de uitsluitende bevoegdheid van de curator valt en die losstaat van de in-

leiding van een insolventieprocedure, niet kan worden beschouwd als een 

rechtstreeks en onlosmakelijk gevolg van een dergelijke procedure, zodat er 

vanuit moet worden gegaan dat deze vordering op de gemene regels van het 

burgerlijk en handelsrecht is gegrond en bijgevolg niet buiten de werkingssfeer 

van de BrusselIbis-Verordening valt (HvJ 4 september 2014, C-157/13, Nickel 

& Goeldner Spedition, r.o. 28; 6 februari 2019, C-535/17, NK, r.o. 36). 

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 21 november 2019, C-198/18, CeDe 

Group AB bovendien geoordeeld dat een vordering tot betaling van goederen die 

zijn geleverd ter uitvoering van een overeenkomst die vóór de opening van een in-

solventieprocedure was gesloten, niet kan worden aangemerkt als het rechtstreek-

se en onlosmakelijke gevolg van een insolventieprocedure louter om de reden dat 

een van de contractpartijen aan de insolventieprocedure is onderworpen. Het in-

stellen van die vordering is geenszins afhankelijk van de opening van een insol-

ventieprocedure, aangezien een dergelijke vordering tot betaling buiten elke in-

solventieprocedure door de schuldeiser zelf tegen de schuldenaar kan worden in-

gesteld (r.o. 35-36). Die vordering valt dus niet onder de werkingssfeer van de In-

solventieverordening, wanneer zij door de curator van een failliet bedrijf dat is 
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gevestigd in een lidstaat, is ingesteld tegen een contractpartij gevestigd in een an-

dere lidstaat (r.o. 37). 

Tevens oordeelt het Hof van Justitie in vaste rechtspraak dat om te bepalen of een 

geding binnen het toepassingsgebied van de Brussel Ibis-Verordening valt, men 

alleen dient te letten op het onderwerp van het geding. Of die verordening kan 

worden toegepast, wordt inzonderheid bepaald door de aard van de rechten die 

men door de betrokken procedure beoogt te bewaren of door te zetten (HvJ 17 no-

vember 1998, C-391/95, Van Uden, r.o. 33; 10 februari 2009, C-185/07, Allianz 

SpA, r.o. 22). 

3. Uit die rechtspraak volgt kennelijk dat: 

- een vordering tot betaling van een factuur voor de levering van goederen ter 

uitvoering van een overeenkomst die vóór de opening van een insolventiepro-

cedure was gesloten, die de schuldeiser die in de ene lidstaat is gevestigd, in 

die lidstaat instelt tegen de schuldenaar nadat tegen hem een insolventieproce-

dure is geopend in een andere lidstaat, binnen de werkingssfeer van de Brussel 

Ibis-Verordening valt, aangezien zij is gebaseerd op een recht of verbintenis 

voortvloeiend uit de gemene regels van het burgerlijk en het handelsrecht; 

- het gegeven dat een prealabele vraag moet worden beslecht inzake een krach-

tens artikel 1, lid 2, b), uitgesloten materie, namelijk wat het gevolg is van de 

opening van een insolventieprocedure voor de toelaatbaarheid van een vorde-

ring in rechte die tegen de gefailleerde zelf wordt ingesteld, hieraan niet in de 

weg staat, aangezien dit de aard van de door de vordering te bewaren rechten 

niet wijzigt. 

4. De appelrechters stellen vast en oordelen dat: 

- tegen de eerste verweerster in Nederland een insolventieprocedure werd        

geopend ten gevolge waarvan zij op 21 november 2014 door de Nederlandse 

rechter failliet werd verklaard; 

- de eiseres de eerste verweerster op 11 maart 2015 voor de Belgische rechter 

heeft gedagvaard tot invordering van een onbetaalde factuur, uitgeschreven 

vóór het faillissement, voor bunkers die de eiseres aan het zeeschip ms Kasugta 

heeft geleverd; 
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- de eiseres haar schuldvordering ten aanzien van de eerste verweerster eveneens 

bij de Nederlandse curator heeft ingediend krachtens de artikelen 26 en 110 

Nederlandse Faillissementswet; 

- de vraag of de door de eiseres tegen de eerste verweerster zelf ingestelde vor-

dering ontvankelijk is, blijkbaar afhangt van de vraag of dit een verifieerbare 

vordering is, met name een vordering ter voldoening van een verbintenis uit de 

boedel, die krachtens artikel 26 Nederlandse Faillissementswet slechts ter veri-

ficatie bij de curator kan worden ingediend volgens de procedure van artikel 

110 en tijdens het faillissement niet tegen de gefailleerde in rechte kan worden 

ingesteld op straffe van niet-ontvankelijkheid, dan wel een niet-verifieerbare 

vordering, met name een vordering betreffende de omvang van de boedel, die 

krachtens artikel 25, lid 2, Nederlandse Faillissementswet wel tegen de gefail-

leerde kan worden ingesteld, maar waarbij een veroordeling van de gefailleerde 

geen rechtskracht heeft tegenover de failliete boedel; 

- voor de beoordeling van de door de eiseres tegen de eerste verweerster zelf in-

gestelde vordering bijgevolg moet worden uitgemaakt of de betalingsverplich-

ting van de eerste verweerster ten opzichte van de eiseres als niet verifieerbaar 

kan worden beschouwd, een vraag die enkel kan worden beantwoord volgens 

de regels van het Nederlandse faillissementsrecht en niet volgens die van het 

gewone burgerlijke en handelsrecht; 

- door het stellen van dezelfde vordering tegen de eerste verweerster, zowel ten 

opzichte van de boedel door indiening bij de curator als buiten de boedel, dit is 

tegen de gefailleerde zelf, op zijn minst voldaan is aan het vereiste van een in-

tens verband tussen een vordering in rechte en de insolventieprocedure; 

- de thans tegen de gefailleerde ingestelde vordering gegrond is op specifieke 

afwijkende regels voor insolventieprocedures en niet op de gemene regels van 

het burgerlijk recht en het handelsrecht, zodat zij onder de toepassing van de 

Insolventieverordening valt; 

- het hof van beroep krachtens artikel 3.1 van die verordening internationaal on-

bevoegd is, nu de insolventieprocedure op het Nederlands grondgebied werd 

geopend zodat de rechters van die lidstaat eveneens bevoegd zijn om kennis te 
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nemen van de vordering van de eiseres tegen de eerste verweerster, die nauw 

samenhangt met de insolventieprocedure. 

5. Door aldus te oordelen dat de vordering tot betaling van een factuur ter uit-

voering van een overeenkomst die vóór de opening van een insolventieprocedure 

was gesloten, die de schuldeiser in België heeft ingesteld tegen de schuldenaar 

nadat tegen hem een insolventieprocedure werd geopend in Nederland, buiten de 

werkingssfeer van de Brussel Ibis-Verordening valt, om de enkele reden dat de 

schuldvordering ook bij de curator werd ingediend en de prealabele vraag moet 

worden beslecht of na de opening van de insolventieprocedure nog op toelaatbare 

wijze een vordering in rechte tegen de gefailleerde zelf kon worden ingesteld, 

terwijl dit de burgerlijke en handelsrechtelijke grondslag van de vordering niet 

wijzigt, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond.  

Tweede middel 

Eerste onderdeel 

6. De eiseres heeft aangevoerd dat de eerste verweerster op grond van artikel 

L4 van de algemene voorwaarden van de OWB-groep over een mandaat beschikte 

om de derde en vierde verweersters te verbinden ten aanzien van de fysieke leve-

rancier van de bunkers. De appelrechters beantwoorden dit verweer niet. 

Het onderdeel is gegrond. 

Derde middel 

(…) 

Gegrondheid 

7. Het arrest past, zonder op dit punt te worden bekritiseerd, de Nederlandse 

Faillissementswet toe om de afroepbaarheid van de bankgarantie te beoordelen 

rekening houdend met de in Nederland lopende insolventieprocedure tegen de 

eerste verweerster. 
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8. Wanneer de feitenrechter de buitenlandse wet toepast, moet hij de draag-

wijdte ervan bepalen op grond van de uitleg die de voormelde wet in het land van 

oorsprong krijgt. 

Het Hof gaat na of de beslissing van de feitenrechter conform die uitleg is. 

9. Artikel 33, lid 1, Nederlandse Faillissementswet bepaalt dat het vonnis van 

faillietverklaring tot gevolg heeft dat alle gerechtelijke tenuitvoerlegging op enig 

deel van het vermogen van de schuldenaar, vóór het faillissement aangevangen, 

dadelijk een einde neemt, en dat, ook vanaf hetzelfde ogenblik, geen vonnis bij 

lijfsdwang ten uitvoer kan worden gelegd. 

Krachtens lid 2 van deze bepaling vervallen gelegde beslagen, waarbij de in-

schrijving van een desbetreffende verklaring van de rechter-commissaris de be-

waarder van de openbare registers machtigt tot doorhaling. Het beslag herleeft, 

zodra het faillissement een einde neemt ten gevolge van vernietiging of opheffing 

van het faillissement, mits het goed dan nog tot de boedel behoort. Indien de in-

schrijving van het beslag in de openbare registers is doorgehaald, vervalt de her-

leving, indien niet binnen veertien dagen na de herleving een exploot is inge-

schreven, waarbij van de herleving mededeling aan de schuldenaar is gedaan. 

10. Voormelde wetsbepaling verbiedt gedurende het faillissement uitsluitend de 

individuele tenuitvoerlegging op het vermogen van de schuldenaar, dit is het tot 

het faillissement behorende vermogen. Deze bepaling staat niet eraan in de weg 

dat de schuldeiser een bankgarantie afroept die tot persoonlijke zekerheid strekt 

van een schuld van de gefailleerde, aangezien hij hierdoor geen aanspraak maakt 

op een bestanddeel van de failliete boedel, maar op een derde vermogen. 

11. De appelrechters die oordelen dat het afroepen van een bankgarantie een 

vorm van gerechtelijke tenuitvoerlegging is die onverenigbaar is met artikel 33 

Nederlandse Faillissementswet, zodat die afroep moet worden geschorst zolang 

het faillissement is geopend, verantwoorden hun beslissing niet naar recht. 

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samen-

gesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Geert Jocqué, 

en de raadsheren Bart Wylleman, Ilse Couwenberg en Sven Mosselmans, en in 

openbare rechtszitting van 28 april 2022 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van 

griffier Vanity Vanden Hende. 

   

V. Vanden Hende S. Mosselmans I. Couwenberg 

B. Wylleman G. Jocqué E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

VOOR: De N.V. Oilchart International, met maatschappelijke ze-

tel aan de Plantinkaai 13, 2000 Antwerpen en ingeschreven 

bij de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 

0422.481.520; 

    

eiseres in cassatie; 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. Martin Lebbe, 

advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdend aan de 

Jourdanstraat 31, 1060 Brussel, alwaar keuze van woon-

plaats wordt gedaan. 

 

TEGEN: 1. De B.V. O.W. Bunker (Netherlands), (gefailleerd), 

vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke 

zetel aan de Waalhaven O.z. 83 B, 3087 BM Rotterdam-

Nederland, de heer V. d. V. ,  

 

2. De N.V. ING Bank, vennootschap naar Nederlands 

recht, met maatschappelijke zetel aan het Bijlmerplein 888, 

1102 MG Amsterdam-Nederland; 

 

3. De A.S. HANSA TANKERS, vennootschap naar 

vreemd recht, met maatschappelijke zetel te 5018 Bergen-

Noorwegen, Kalfarveien 57A,  
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4. De G.M.B.H. KASUGTA SCHIFFAHRTS, vennoot-

schap naar vreemd recht, met adres bij de vennootschap 

G.M.B.H. Chemikalien Seetransport, met zetel te 20457 

Hamburg – Duitsland, Mattentwiete 1,  

 

verweersters in cassatie 

 

 

* 

 

*                 * 

 

 

 

 

 

Aan de Eerste Voorzitter en Voorzitter en aan de Dames en Heren 

Raadsheren, leden van het Hof van Cassatie. 

 

Hooggeachte Dames en Heren, 

 

De eiseres heeft de eer aan Uw toezicht te onderwerpen een eindarrest 

van 21 december 2020 van de B4M-kamer van het hof van beroep te Antwerpen (A.R. nr. 

2017/AR/944). 

 

 

Van belang zijnde feiten en procedurevoorgaanden 
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1. Op 22 oktober 2014 bestelde derde verweerster voor het ms 

Kasugta  een partij bunkers scheepsbrandstof voor rekening van vierde verweer-

ster bij de Noorse firma Bergen Bunkers AS (hierna “Bergen Bunkers” genoemd). 

Eiseres voerde in dit verband aan dat derde en vierde verweerster bij het plaatsen 

van deze bestelling optraden als mede-eigenaars van het ms Kasugta. 

 

Bergen Bunkers bestelde de bunkers brandstof op haar beurt bij eerste 

verweerster. Eerste verweerster deed voor de belevering een beroep op eiseres,  

die de bunkers op 25 oktober 2014 aan boord van het ms Kasugta leverde. Aan 

boord van het ms Kasugta tekende het bevoegde bemanningslid (blijkens de leve-

ringsdocumenten gaat het om de “chief-engineer”, te weten de hoofdwerktuig-

kundige) het leveringsdocument van eiseres, waarin onder meer bepaald werd dat 

(1) de levering gebeurde “for account of : MASTER AND/OR OWNERS AND/OR 

CHARTERERS AND/OR OPERATORS” (vertaald: voor rekening van Kapitein 

en/of Eigenaars en/of Bevrachters en/of Operatoren), (2) het schip aansprakelijk is 

voor de betrokken vordering, (3) ingestemd wordt met de algemene voorwaarden 

van eiseres. 

 

Op 27 oktober 2014 factureerde eiseres eerste verweerster "en/of de kapi-

tein en/of eigenaars en/of bevrachters en/of exploitanten van het ms KASUGTA" 

een bedrag van 180.662,20 USD voor deze levering.  

 

2. Eerste verweerster ging op 21 november 2014 failliet en de factuur 

voor het beleveren van de ms Kasugta blijft tot op heden onbetaald. 

 

Op 6 september 2015 liet eiseres lastens eerste, derde en vierde verweer-

ster een bewarend scheepsbeslag leggen op het ms Kasugta uit hoofde van haar 

ingeroepen zeevordering, vermeerderd met conventionele verwijlinteresten en een 

provisie tot dekking van toekomstige vorderingen, voor een totaal bedrag van 

286.901,47 USD. 
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Bij garantiebrief dd. 7 september 2015 verstrekte KBC Bank NV een 

bankgarantie voor betaling van de zeevordering van eiseres waarvoor beslag ge-

legd was op het ms Kasugta. De garantiebrief bepaalde dat eiseres kon overgaan 

tot de afroep van de garantie van zodra zij beschikte over een uitvoerbare rechte-

lijke beslissing waarbij eerste verweerster, derde verweerster of vierde verweer-

ster veroordeeld werd tot betaling van de zeevordering voor de levering van de 

scheepsbrandstof aan boord van de ms Kasugta.  

 

 

3. Op 11 maart 2015 ging eiseres over tot dagvaarding ten gronde van 

eerste verweerster voor de (toenmalige) rechtbank van koophandel te Antwerpen, 

waarbij zij betaling eiste van 180.662,20 USD, te vermeerderen met conventione-

le verwijlinteresten en een conventionele schadevergoeding op grond van de 

voormelde levering. 

 

Op 21 april 2015 kwamen tweede verweerster en derde verweerster vrij-

willig tussen in het geding.  

 

Op 23 september 2015 dagvaardde eiseres ook vierde verweerster  

 

Benevens de vordering die zij stelde tegen eerste verweerster, vorderde 

eiseres in de daaropvolgende procedure ook de veroordeling van derde en vierde 

verweerster tot betaling uit hoofde van de voornoemde levering.  

 

Bij vonnis van 15 maart 2017 (A/15/2641 en A/15/10704) wees de recht-

bank van koophandel de vordering van eiseres tegen eerste verweerster als onont-

vankelijk af. De vorderingen van eiseres tegen derde en vierde verweerster wer-

den evenzeer afgewezen, als ongegrond. Op tegenvordering van tweede verweer-

ster zegde de rechtbank bovendien voor recht dat eiseres de gestelde bankgarantie 

niet mocht afroepen tot op het moment van de afsluiting van het faillissement van 

eerste verweerster. 
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4. Tegen dit vonnis stelde eiseres op 16 mei 2017 hoger beroep in.  

 

Bij het bestreden arrest dd. 21 december 2020 wordt het eerste vonnis 

bevestigd, behalve voor wat betreft de vordering van eiseres tegen eerste verweer-

ster, waarvoor de appelrechters zich anders dan de eerste rechter internationaal 

onbevoegd verklaren. 

 

Tegen dit arrest menen eiseres gerechtigd te zijn de volgende drie midde-

len tot cassatie te formuleren.  

 

 

EERSTE MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden wetsbepalingen 

 

- artikelen 1.1 en 1.2b) van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van 

het Europees parlement en de Raad van 12 december 2012 betref-

fende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer-

legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb.L. 351, 

20 december 2012, err. Pb.L. 104, 20 april 2017) (hierna “de Brus-

sel Ibis-Verordening” genoemd); 

 

- artikel 1.1 van Verordening (EG) 1346/2000 van 29 mei 2000 van 

de Raad betreffende insolventieprocedures ((P.B. L. 160, 30 juni 

2000) (hierna “de Insolventieverordening” genoemd), zoals van 

toepassing voor de opheffing ervan door artikel 91 van Verorde-

ning (EU) 2015/848 van 20 mei 2015 van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende insolventieprocedures. 
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               Bestreden beslissing 

 

Bij het bestreden eindarrest willigen de appelrechters het incidenteel ho-

ger beroep van tweede, derde en vierde verweerster in en hervormen zij het vonnis 

van de eerste rechter in zoverre die besliste over rechtsmacht te beschikken om 

kennis te nemen van de vorderingen van eiseres tegen eerste verweerster. Op-

nieuw rechtsprekend verklaren de appelrechters zich internationaal onbevoegd en 

dit op grond van de volgende motivering (pp. 15 - 19): 

 

"[…] 

De exceptie van internationale bevoegdheid. 

 

17.   

[Tweede verweerster] en [derde verweerster]/[vierde verweerster] 

handhaven door middel van een incidenteel beroep, hun voor de eerste rechter 

opgeworpen exceptie van gebrek aan internationale bevoegdheid om kennis te 

nemen van de vordering van [eiseres] tegen [eerste verweerster]  . 

 

Vooreerst merkt het hof op dat [tweede verweerster] en [derde verweer-

ster] in hun hoedanigheid van vrijwillig tussenkomende partijen de internationale 

bevoegdheid van de eerste rechter niet in vraag konden stellen. 

 

18.   

Bij arrest van 13 juni 2013 oordeelde het Hof van Justitie van de Euro-

pese Unie dat de internationale bevoegdheid niet kan worden betwist na het tijd-

stip van de stellingname die naar nationaal procesrecht te beschouwen is als het 

eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer (zie HvJ 13 juni 2013, 

C-144/12, ECLI:EU:C:2013:393C, r.o. 37). 
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Krachtens artikel 854 Ger.W. moet de onbevoegdheid van de rechter 

voor wie de zaak aanhangig is, in de regel, voor alle exceptie of verweer worden 

voorgedragen. 

 

Derhalve dient ook de exceptie van internationale onbevoegdheid in li-

mine litis opgeworpen te worden (cfr. art. 24 Brussel I-Vo; HvJ, 7 juli 2016, C-

222/15, ECLI:EU:C:2016:525 en Cass., 2 januari 2014, C.12,0463.N, 

www.iuridat.be). Aan deze vereiste werd in casu voldaan, nu deze exceptie opge-

worpen werd door [vierde verweerster] in haar eerste conclusies voor de eerste 

rechter, neergelegd op 30 december 2015. 

 

Gelet op de vereiste tot het formuleren van deze exceptie in limine litis, 

blijkt meteen dat de vraag naar de internationale bevoegdheid beoordeeld wordt 

op het ogenblik van het aanhangig maken van de zaak, zijnde in principe door de 

vordering, zoals deze gesteld werd in de dagvaarding. Meteen blijkt dat het 

[tweede verweerster]  en [derde verweerster], die slechts later in het geding vrij-

willig tussengekomen zijn, de internationale bevoegdheid van de eerste rechter 

niet konden betwisten. 

 

Het hof van Justitie heeft geoordeeld dat de nationale rechter zijn inter-

nationale bevoegdheid kan toetsen aan alle te zijner beschikking staande gege-

vens, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de betwistingen van de verwe-

rende partij, zonder dat evenwel moet worden overgegaan tot een gedetailleerde 

bewijsvoering met betrekking van zowel voor de bevoegdheid als voor de ge-

grondheid relevante feiten, waardoor vooruitgelopen zou worden op het onder-

zoek van de gegrondheid (zie HvJ 28 januari 2015, C-375/13, 

ECLI/EU:C:2015:37, Harald Kolassa, ro 64; HvJ, 16 juni 2016, C-12/15, 

ECLI:EU:C:2016:449, Universal Music, ro 45). 

 

19. 

Niettemin dient het hof zich hoe dan ook over de internationale bevoegd-

heid uit te spreken wat betreft de vordering van [eiseres] ten opzichte van [eerste 

verweerster, nu [eerste verweerster niet verschijnt. 

 

Krachtens artikel 3.1. van de temporeel toepasselijke Verordening (EG) 

nr 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures 

(hierna afgekort door "Insolventieverordening"), is de lidstaat op wiens grondge-

bied de insolventieprocedure is geopend, op grond van deze bepaling eveneens in-
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ternationaal bevoegd om kennis te nemen van vorderingen die rechtstreeks uit de-

ze procedure voortvloeien en daarmee nauw samenhangen. (zie ook HvJ, 12 fe-

bruari 2009, C-339/07, Christopher Seagon /Deko Marty Belgium nv, Jur. 2009, 

I, 767). 

 

Krachtens art. 1.2.b) van de Brussel Ibis Vo (Verordening 1215/2012 van 

het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rech-

terlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 

burgerlijke en handelszaken) is deze verordening niet van toepassing op het fail-

lissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures. 

 

Het doorslaggevende criterium voor het Hof van Justitie om vast te stel-

len onder welk gebied een vordering valt, is niet de procedurele context van die 

vordering, maar de rechtsgrondslag van die vordering. Volgens deze benadering 

moet worden nagegaan of het recht of de verbintenis waarop de vordering is ge-

baseerd, voortvloeit uit de gemeenschappelijke regels van het burgerlijk recht en 

het handelsrecht dan wel uit specifieke afwijkende regels voor insolventieproce-

dures (zie HvJ arrest 6 februari 2019 In zaak C-535/17 in de zaak NK t. nv BNP 

Paribas Fortis randnr. 28). 

 

Daarnaast is volgens de rechtspraak van het Hof het "de intensiteit van 

het verband tussen een vordering in rechte en de insolventieprocedure die bepa-

lend is voor de beslissing of de in artikel 1, lid 2, onder b), van verordening nr. 

44/2001 genoemde uitsluiting moet worden toegepast" (arrest van 9 november 

2017, Tunkers France en Rinkers Maschinenbau, C-641/16, EU:C:2017:847, punt 

28 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

 

20.  

De vordering van [eiseres] ten opzichte van [eerste verweerster] zoals 

gesteld in de dagvaarding, betreft de invordering van een onbetaald gebleven fac-

tuur, uitgeschreven voor het faillissement van [eerste verweerster], voor gelever-

de bunkers aan het zeeschip ms Kasugta. 

 

Op het ogenblik van de betekening van de dagvaarding, was het faillis-

sement van [eerste verweerster] reeds uitgesproken. 
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[Eiseres] argumenteert evenwel dat zij de vordering tegen [eerste ver-

weerster]   gericht heeft "buiten de boedel" in toepassing van art. 25, 2e lid NFW, 

waardoor zij haar vordering kon richten tegen [eerste verweerster]in plaats van 

tegen de curator. 

 

Artikel 25 NFW luidt als volgt: 

 

1. "Rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot de failliete 

boedel behorende ten onderwerp hebben, worden zowel tegen als 

door de curator ingesteld. 

 

2. Indien zij, door of tegen de gefailleerde ingesteld of voortgezet, een 

veroordeling van de gefailleerde ten gevolge hebben, heeft die ver-

oordeling tegenover de failliete boedel geen rechtskracht" 

 

Volgens [eiseres] zou een dergelijke vordering in de zin van art. 25,2e lid 

b NFW niet onder de Insolventievordering vallen omdat die vordering betrekking 

heeft op het vermogen van de gefailleerde buiten de boedel en zou een daaruit 

voortvloeiende veroordeling van [eerste verweerster] krachtens art. 25.2. NFW 

geen rechtskracht hebben ten aanzien van de failliete boedel. 

 

Tussen partijen wordt evenwel niet betwist dat [eiseres] diezelfde vorde-

ring ook heeft gesteld ten opzichte van de boedel door het indienen van een 

schuldvordering bij de curator zoals bedoeld bij art. 26 NFW juncto art. 110 

NFW. 

 

In de dagvaarding wordt niet verduidelijkt dat de vordering gesteld 

wordt "buiten de boedel" in de zin van art. 25.2 NFW. 

 

Uit het advies van Prof. Mr B. Wessels te Dordrecht (randnrs 11 t/m 13), 

door [eiseres] zelf aangewend als stuk C.06, blijkt dat de vraag of de thans ge-

stelde vordering van [eiseres] al dan niet ontvankelijk is, onder meer afhangt van 

de vraag of de vordering "niet verifieerbare verplichtingen (verplichtingen, niet 

vallend onder art. 26 NFW)" betreft dan wel verplichtingen die tot de boedel be-

horen en die vallen onder art. 26 NFW. Het antwoord op deze rechtsvraag vereist 

de toepassing van de specifieke regels van het Nederlandse faillissementsrecht. 
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Daarbij stelt zich vanzelfsprekend ook de vraag of [eiseres] in casu de-

zelfde vordering zowel ten opzichte van de failliete boedel van [eerste verweer-

ster] kan stellen (door het indienen in Nederland van een schuldvordering bij de 

curator in de zin van art. 26 juncto 110 NFW) als "buiten de boedel" in de zin van 

art 25.2. NFW door [eerste verweerster]in België te dagvaarden. 

 

Ter zake verwijst het hof naar het punt (4) van de voorafgaande overwe-

gingen bij de Insolventieverordening en dat als volgt luidt "De goede werking van 

de interne markt moet verhinderen dat er prikkels voor partijen bestaan om ter 

verbetering van hun rechtspositie geschillen of goederen van de ene lidstaat naar 

de andere over te brengen ("forum shopping")." 

 

Kennelijk wenst [eiseres] een veroordeling van [eerste verweerster] 

"buiten de boedel" te bekomen om op basis hiervan afroep te vorderen van de in 

het voordeel van [eiseres] uitgestelde bankgarantie. In de bankgarantie lijkt hier-

bij geen onderscheid te zijn gemaakt tussen een vordering of veroordeling "buiten 

de boedel" in de zin van art. 25.2 NFW of "uit de boedel" in de zin van art. 26 

NFW. 

 

21. 

Hoe dan ook dient voor de beoordeling van de thans door [eiseres] tegen 

[eerste verweerster] gestelde vordering, te worden uitgemaakt of de thans inge-

roepen betalingsverplichting door [eerste verweerster] ten opzichte van [eiseres] 

zou kunnen beschouwd worden als een "niet verifieerbare verplichting" die buiten 

de boedel valt. 

 

Deze vraag kan enkel beantwoord worden volgens de regels van het Ne-

derlandse faillissementsrecht en niet volgens deze van het gewone burgerlijke en 

ondernemingsrecht. 

 

Door het stellen van dezelfde vordering tegen [eerste verweerster], zowel 

buiten de boedel (art 25.2 NFW) als ten opzichte van de boedel (art. 25.1 en 26 

NFW), blijkt dat op zijn minst voldaan is aan de vereiste van een "intens verband 

tussen een vordering in rechte en de insolventieprocedure" zoals vooropgesteld 

door het hof van Justitie als bepalend criterium of al dan niet de Insolventiever-

ordening dient te worden toegepast. Door het stellen van beide vorderingen wordt 

immers door [eiseres] aanspraak gemaakt op het volledige vermogen van [eerste 

verweerster] (zowel de failliete boedel als het vermogen buiten de boedel), waar-
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bij uitgemaakt zal moeten worden of de betalingsverplichting van [eerste ver-

weerster]   ten opzichte van [eiseres] al dan niet moet beschouwd worden als een 

verplichting die tot de boedel behoort. 

 

De thans gestelde vordering van [eiseres] "buiten de boedel" ten aanzien 

van [eerste verweerster]   in de zin van art. 25.2. NFW is dus wel degelijk ge-

grond op de specifieke, afwijkende regels voor insolventieprocedures, en niet op 

de gemene regels van het burgerlijk recht en het handelsrecht, zodat zij wel dege-

lijk onder de toepassing van de Insolventieverordening valt. 

 

Krachtens art. 3.1. van de Insolventieverordening, is het hof internatio-

naal onbevoegd om hierover te oordelen. 

 

Nu het hof internationaal onbevoegd is om kennis te nemen van de vor-

dering tegen [eerste verweerster], behoeft het middel van ontoelaatbaarheid van 

deze vordering, in zoverre gericht tegen [eerste verweerster], geen antwoord 

meer.  

 

[…] " 

 

 

 

 

Grieven 

 

 

1. Op grond van artikel 1.1 van de Brussel Ibis-Verordening, is de 

verordening van toepassing “in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard 

van het gerecht”.  

 

Uit hoofde van artikel 1.2b) van de Brussel Ibis-Verordening, is de ver-

ordening evenwel niet van toepassing op “het faillissement, akkoorden en andere 

soortgelijke procedures”. Deze vorderingen vallen binnen het toepassingsgebied 

van de Insolventieverordening, die van toepassing is op “collectieve procedures 
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die, op de insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schul-

denaar het beheer en de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest 

en dat een curator wordt aangewezen”. 

 

 

2. Om te bepalen of een vordering voortvloeit “uit de gemene regels 

van het burgerlijk recht en het handelsrecht” en aldus binnen het toepassingsge-

bied van de Brussel Ibis-Verordening valt, moet worden nagegaan of de rechts-

grondslag van de vordering in afwijkende regels voor insolventieprocedures ligt.  

 

Enkel wanneer de vordering waarvan sprake niet gesteld zou kunnen 

worden buiten een lopende insolventieprocedure, is niet de Brussel Ibis-

Verordening, maar de Insolventieverordening van toepassing. 

 

 

3. De appelrechters stellen vast dat de vordering die eiseres tegen eer-

ste verweerster in de gedinginleidende dagvaarding stelt, betrekking heeft op “de 

invordering van een onbetaald gebleven factuur, uitgeschreven voor het faillisse-

ment van [eerste verweerster], voor geleverde bunkers aan het zeeschip ms 

Kasugta”. (arrest, p. 17, eerste alinea) 

 

 

4. De appelrechters beslissen dat zij internationaal onbevoegd zijn om 

kennis te nemen van de vordering van eiseres tegen eerste verweerster op grond 

van de volgende overweging: 

 

“Hoe dan ook dient voor de beoordeling van de thans door [eiseres] te-

gen [eerste verweerster] gestelde vordering, te worden uitgemaakt of de thans in-

geroepen betalingsverplichting door [eerste verweerster] ten opzichte van [eise-

res] zou kunnen beschouwd worden als een "niet verifieerbare verplichting" die 

buiten de boedel valt. 
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Deze vraag kan enkel beantwoord worden volgens de regels van het Ne-

derlandse faillissementsrecht en niet volgens deze van het gewone burgerlijke en 

ondernemingsrecht. 

Door het stellen van dezelfde vordering tegen [eerste verweerster], zowel 

buiten de boedel (art 25.2 NFW) als ten opzichte van de boedel (art. 25.1 en 26 

NFW), blijkt dat op zijn minst voldaan is aan de vereiste van een "intens verband 

tussen een vordering in rechte en de insolventieprocedure" zoals vooropgesteld 

door het hof van Justitie als bepalend criterium of al dan niet de Insolventiever-

ordening dient te worden toegepast. Door het stellen van beide vorderingen wordt 

immers door [eiseres] aanspraak gemaakt op het volledige vermogen van [eerste 

verweerster] (zowel de failliete boedel als het vermogen buiten de boedel), waar-

bij uitgemaakt zal moeten worden of de betalingsverplichting van [eerste ver-

weerster]   ten opzichte van [eiseres] al dan niet moet beschouwd worden als een 

verplichting die tot de boedel behoort. 

De thans gestelde vordering van [eiseres] "buiten de boedel" ten aanzien 

van [eerste verweerster] in de zin van art. 25.2. NFW is dus wel degelijk gegrond 

op de specifieke, afwijkende regels voor insolventieprocedures, en niet op de ge-

mene regels van het burgerlijk recht en het handelsrecht, zodat zij wel degelijk 

onder de toepassing van de Insolventieverordening valt.” (arrest, pp. 18-19, rn. 

21, met uitzondering van de twee laatste alinea’s)  

 

5. Door zich internationaal onbevoegd te verklaren voor een vorde-

ring die eiseres tegen eerste verweerster instelde uit hoofde van een onbetaalde 

factuur, op grond van de hierboven, onder randnummer 4 geciteerde overwegin-

gen, schenden de appelrechters de artikelen 1.1 en 1.2b) van de Brussel Ibis-

Verordening, alsook, voor zover nodig, artikel 1.1 van de Insolventieverordening, 

aangezien een vordering tot betaling van een factuur ook buiten een lopende in-

solventieprocedure gesteld kan worden en uit de gemene regels van het burgerlijk 

recht en handelsrecht voortvloeit. Het gegeven dat eiseres haar vordering zowel 

“in de boedel” als “buiten de boedel” stelde, wijzigt niets aan de aard van die vor-
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dering, waarvan de rechtsgrondslag hoe dan ook in een onbetaalde factuur gelegen 

is en niet in afwijkende regels voor insolventieprocedures. 

 

                                                           TOELICHTING 

 

1. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie is de Brussel Ibis-

Verordening van toepassing van zodra een vordering gebaseerd is op aanspraken 

die voortvloeien “uit de gemene regels van het burgerlijk recht en het handels-

recht”. Doorslaggevend is daarbij de rechtsgrondslag van de vordering (HVJ 6 fe-

bruari 2019, C-535/17, NK / BNP Paribas Fortis, nr. 28; HVJ 11 juni 2015, 

C-649/13, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a., punt 28; HVJ 4 september 

2014, C-157/13, Nickel & Goeldner Spedition, punt 27). Enkel van zodra de 

rechtsbasis ligt in “afwijkende regels voor insolventieprocedures” komt de Insol-

ventieverordening in beeld, zoals de appelrechters overigens zelf ook overwegen 

(arrest, p. 16, rn.  19, voorlaatste alinea) (zie o.m. HVJ 6 februari 2019, C-535/17, 

NK / BNP Paribas Fortis, nr. 28; HVJ 20 december 2017, C-649/16, Valach e.a., 

punt 29; HVJ 4 september 2014, C-157/13, Nickel & Goeldner Spedition, punt 27; 

HVJ 9 november 2017, C-641/16, Tünkers France en Tünkers Maschinenbau, 

punt 22).  

 

 

2. Bij het bepalen of de vordering uit hoofde van het insolventierecht 

ingesteld wordt, dient te worden uitgemaakt of “dezelfde vordering – dat wil zeg-

gen een vordering van dezelfde juridische aard, maar uiteraard niet in alle op-

zichten identiek – zou kunnen worden ingesteld buiten de lopende insolventiepro-

cedure” (conclusie Adv.-Gen. bij het Hof van Justitie Bobek dd. 6 oktober 2018 

voor C-535/17, NK / BNP Paribas Fortis, nr. 66). Naar Belgisch recht valt voor 

dergelijke vorderingen, waarvan de rechtsgrondslag uitsluitend in het insolventie-

recht ligt, in die zin dat zij niet kunnen worden ingesteld buiten het kader van een 

insolventieprocedure, te denken aan de bijzondere gevallen van faillissementsaan-

sprakelijkheid voor bestuurders, of vorderingen tot nietigverklaring van rechts-
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handelingen die de gefailleerde in de verdachte periode in de aanloop naar het 

faillissement stelde.  

 

In voorliggend geval vorderde eiseres evenwel de betaling van een onbe-

taalde factuur, zoals de appelrechters vaststellen (arrest, p. 17, nr. 20, eerste ali-

nea). Een vordering uit hoofde van een verschuldigde factuur volgt zonder twijfel 

uit de gemene regels van het handelsrecht en kan ook buiten het kader van een in-

solventieprocedure ingesteld worden door de titularis ervan. De Brussel Ibis-

Verordening en de daarin voorziene verwijzingsregels zijn dan ook van toepassing 

in de voorliggende zaak.  

 

 

3. Het Hof van Justitie heeft al meermaals geoordeeld dat de proces-

rechtelijke context van de vordering en in het bijzonder het procesrechtelijke ge-

geven dat een vordering tegen of door de curator – in naam en voor de rekening 

van de boedel - ingesteld moet worden, eerder dan tegen of door de insolvente 

schuldenaar, geen pertinent criterium is om te besluiten tot de toepasselijkheid van 

de Insolventieverordening (HVJ 6 februari 2019, C-535/17, NK/BNP Paribas 

Fortis, nr. 29; HVJ 11 juni 2015, C 649/13, Comité d’entreprise de Nortel Net-

works e.a., punt 28; HVJ 4 september 2014, C 157/13, Nickel & Goeldner Spedi-

tion, punt 27). Dit verandert in wezen immers niets aan de aard van de vordering, 

die ook zonder insolventieprocedure ingesteld had kunnen worden (zij het 

door/tegen de debiteur zelf).  

 

Indien de rechtsvraag die de appelrechters inroepen ter motivering van 

hun beslissing om de Belgische rechtbanken onbevoegd te verklaren, met name 

dat naar het toepasselijke Nederlandse insolventierecht dient te worden uitge-

maakt of de vordering van eiseres al dan niet tegen de boedel gesteld dient te 

worden, tot de niet-toepasselijkheid van de Brussel Ibis-Verordening zou leiden, 

zou iedere vordering die na een faillissement gesteld wordt potentieel buiten het 

toepassingsgebied van de Brussel Ibis-Verordening vallen, aangezien deze rechts-

vraag rijst in iedere procedure waarbij een gefailleerde partij betrokken is. Zulke 
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ruime invulling van het toepassingsgebied van de Insolventieverordening zou 

strijden met Europees recht, dat een ruime invulling van het begrip “burgerlijke en 

handelszaken” uit artikel 1.1 van de Brussel Ibis-Verordening genegen is (vgl. 

conclusie Adv.-Gen. Bobek dd. 6 oktober 2018 voor C-535/17, NK / BNP Paribas 

Fortis, nr. 61 (“ Deze beide veranderingen bij de „ingang” van de vordering (wie 

stelt de vordering in, of tegen wie is de vordering gericht) of bij de „uitgang” er-

van (waar komt de opbrengst terecht), zijn het natuurlijke en noodzakelijke gevolg 

van het feit dat er insolventieprocedures lopen, maar wijzigen op zichzelf de aard 

van de door de curator ingestelde vordering niet. Mochten deze procedures wel 

aanleiding geven tot de uitzondering op de toepasbaarheid van de Brussel I-

verordening ten gunste van de Insolventieverordening, zou vrijwel alles wat zich 

in de loop van de insolventieprocedure voordoet aanleiding vormen tot deze uit-

zondering. Dan zou een soort „insolventie-zwart-gat” ontstaan: omdat de 

rechtshandeling is verricht door een curator – die handelt krachtens specifieke 

regels inzake insolventie – en het geld uit de boedel komt of hierin valt – het-

geen ook het gevolg is van de specifieke insolventieregels – zou echt alles wat 

zich binnen deze twee parameters voordoet in feite onder de Insolventieverorde-

ning vallen”)). 

 

 

4. Het gegeven dat eiseres haar vordering zowel “in de boedel” als 

“buiten de boedel” stelde, wijzigt alleszins niets aan de aard van de vordering, 

waarvan de rechtsgrondslag hoe dan ook in een onbetaalde factuur gelegen is, zo-

dat de appelrechters alleszins artikel 1.2 b) van de Brussel Ibis-Verordening 

schenden in zoverre zij zich op grond van deze overweging zonder rechtsmacht 

verklaren. 

 

  

 

TWEEDE MIDDEL TOT CASSATIE 
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                      Geschonden wetsbepalingen 

 

 

- artikelen 1108, 1134, tweede lid, 1275, 1994 en 1998, eerste lid 

van het Oud Burgerlijk Wetboek;  

 

- 8.11, §1 en 8.11, §4 van het Burgerlijk Wetboek; 

 

- artikel 780, 3° van het Gerechtelijk Wetboek; 

 

- artikel 25 van het Wetboek van koophandel, zoals van toepassing 

voor de opheffing ervan bij artikel 256, 1° van de Wet 15 april 

2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (BS 27 

april 2018 (ed. 2)); 

 

- artikel 46, §§ 2 en 3 van het Wetboek van bepaalde voorrechten op 

zeeschepen en diverse bepalingen (hierna “de Zeewet” genoemd), 

zoals van toepassing voor de opheffing ervan bij artikel 15 van de 

Wet 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwet-

boek (BS 1 augustus 2019)(voorheen Boek II Wetboek van koop-

handel); 

 

- artikel 149 van de Grondwet; 

 

 

 

             Bestreden beslissing 

 

 

Eiseres voerde aan dat derde en vierde verweerster gehouden zijn tot be-

taling van de door haar geleverde bunkers, te vermeerderen met interesten en een 

schadevergoeding, en eiste uit dien hoofde hun veroordeling. Bij het bestreden ar-

rest wijzen de appelrechters deze vordering als ongegrond af op grond van de vol-

gende motivering (pp. 21-26):  
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“ [ … ]  

 

Ten gronde 

 

26.  

[Eiseres] argumenteert dat zij over een contractuele vordering beschikt ten 

opzichte van [derde verweerster] en [vierde verweerster] nu [eerste verweerster 

]de bestelling bij [eiseres] in naam en voor rekening van [vierde verweerster] en 

[derde verweerster] zou geplaatst hebben. Deze overeenkomst zou krachtens het 

rechtskeuzebeding in haar algemene voorwaarden onderworpen zijn aan het Bel-

gisch recht. 

 

Dat de vordering van [eiseres] volgens het Belgisch recht dient te worden beoor-

deeld, wordt op zich door [vierde verweerster] en [derde verweerster] niet be-

twist. 

 

Wel betwisten [vierde verweerster] en [derde verweerster] dat zij zich ten aanzien 

van [eiseres] contractueel verbonden zouden hebben in het kader van de aankoop 

van de bunkers. 

 

[Eiseres] die ten aanzien van [vierde verweerster] en [derde verweerster] de uit-

voering van een betalingsverbintenis vordert, draagt krachtens art. 1315 BW en 

art. 870 Ger.W. de bewijslast van de door haar ingeroepen betalingsverbintenis. 

Zij dient meer bepaald het bewijs te leveren dat [vierde verweerster] en [derde 

verweerster] zich rechtstreeks ten aanzien van [eiseres] zouden verbonden heb-

ben. 

 

2 7 .    

Uit de neergelegde stukken blijkt evenwel slechts dat een opeenvolgende reeks 

van afzonderlijke koopovereenkomsten werden gesloten waarbij [vierde verweer-

ster]/[derde verweerster] zich louter hebben verbonden ten aanzien van [Bergen 

Bunkers]: 
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 [Derde verweerster] in haar hoedanigheid van commercieel manager 

van het ms Kasugta plaatste op 22 oktober 2014 in eigen naam en voor 

rekening van de scheepseigenaar [vierde verweerster] een bestelling 

bij [Bergen Bunkers]. Deze bezorgde diezelfde dag een orderbevesti-

ging in die zin aan [derde verweerster]. Meer bepaald werd hierop 

uitdrukkelijk vermeld dat [derde verweerster] hierbij optrad voor re-

kening van [vierde verweerster]. Dat op deze orderbevestiging vermeld 

werd dat [eiseres] de bunkerleverancier zou zijn, deed haar niet toe-

treden tot deze overeenkomst. 

In uitvoering van deze koopovereenkomst, schreef [Bergen Bunkers] 

op 25 oktober 2014 een factuur uit voor de verkoop van de bunkers 

ten aanzien van het "m/v Kasugta and/or Owners/Charterers and/or 

Operators of m/v KASUGTA and/or OW Bunker ARA TRADING" 

(vertaling: "aan de kapitein en/of eigenaar en/of beheerder eigenaars 

en/of en/of operatoren van mv Kasugta en/of OW Bunker ARA TRA-

DING"). 

 [Bergen Bunkers] bestelde op haar beurt, eveneens op 22 oktober 

2014, de bunkers bij [eerste verweerster] (handel drijvend onder de 

handelsbenaming OWB ARA TRADING) en schreef hiervoor een or-

derbevestiging uit. De rubriek "account" (voor wiens rekening de be-

stelling geplaatst werd) werd leeg gelaten. Deze bestelling werd dus 

door [Bergen Bunkers] in eigen naam en voor eigen rekening geplaatst 

bij [eerste verweerster]. 

De factuur die door [Bergen Bunkers] aan [eerste verweerster] werd 

verstuurd, wordt in casu niet neergelegd door partijen.  

 [Eerste verweerster] (onder haar handelsbenaming OWB ARA TRA-

DING) bestelde tenslotte op haar beurt de bunkers bij [eiseres]. In de 

orderbevestiging, verstuurd door [eiseres] op 22 oktober 2014 werd 

geen melding gemaakt dat zij hierbij optreden voor rekening van 

[vierde verweerster] of [derde verweerster]. Integendeel werd uitdruk-

kelijk vermeld dat de bestelling voor eigen rekening geplaatst werd 

("account : OW Bunker Ara Trading"). Bovendien werd deze orderbe-

vestiging slechts naar [eerste verweerster] verstuurd en niet naar 

[derde verweerster] of [vierde verweerster].         

De eenzijdig door [eiseres] bovenaan deze orderbevestiging aangebrachte 

vermelding "to master and/or Owners and/or Managing owners and/or 

Charterers and/or Operatios of MV Kasugta" (vertaling: zie hoger) deed 

[vierde verweerster] en [derde verweerster] geenszins toetreden tot de 

koopovereenkomst, nu blijkt dat zij niet bij het sluiten van de koopovereen-
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komst met [eiseres] betrokken werden en zij zelfs geen kennis gekregen 

hebben van deze orderbevestiging, die enkel naar [eerste verweerster] ver-

stuurd werd zoals blijkt uit het stuk A.01 van [eiseres]. 

Uit deze vermelding op de orderbevestiging kan niets meer afgeleid worden dan 

dat deze hoogstens diende ter kennisgeving aan de eigenaars en bevrachters 

van met ms Kasugta dat [eiseres] de kwestieuze bunkerlevering zou doen, niets 

meer, niets minder. 

Ook de factuur van [eiseres] van 27 oktober 2014 werd louter verstuurd op 

het adres van [eerste verweerster] zodat al evenmin blijkt dat [vierde ver-

weerster] en [derde verweerster] er kennis van zouden genomen hebben. Het 

gegeven dat [eiseres] de factuur zowel aan [eerste verweerster] als aan de 

"master and/or Owners and/or Managing owners and/or Charterers and/ Or 

Operators of MV Kasugta" uitgesteld heeft, betreft een louter eenzijdige be-

slissing van [eiseres] die geen afbreuk doet aan de contractuele verhoudin-

gen zoals deze blijken uit de vooraf gesloten overeenkomsten. Een factuur 

kan immers niet meer dan een bevestiging uitmaken van een vooraf reeds ge-

sloten overeenkomst en kan dus geen bijkomende verbintenissen in hoofde 

van partijen creëren. Dit is des te meer het geval nu deze enkel op het adres 

van [eerste verweerster] verstuurd werd.     

28.  

Op 29 oktober 2014, dus nadat de koopovereenkomsten reeds volledig uitge-

voerd werden en gefactureerd werden, stuurde [eerste verweerster] nog een 

Sales Confirmation ("verkoopbevestiging) naar [Bergen Bunkers] waarop als 

volgt vermeld werd: "account: master and/or owners and/or charterers 

and/or my Kasugta and/or [Bergen Bunkers]" (stuk 5 [tweede verweerster]). 

Uit deze vermelding op deze verkoopbevestiging, kan evenwel niet worden 

afgeleid dat [Bergen Bunkers] toch voor rekening van [vierde verweer-

ster]/[derde verweerster]zou zijn opgetreden. 

Op 29 oktober 2014 waren de overeenkomsten immers reeds volledig uitge-

voerd (de bunkerlevering vond plaats op 25 oktober 2014) en gefactureerd 

zodat deze laattijdig opgestelde verkoopbevestiging geen bijkomende verbin-

tenissen kon creëren ten opzichte van deze die bleken uit de orderbevestiging 

van [Bergen Bunkers] aan [eerste verweerster] en waarop duidelijk vermeld 

werd dat de koopovereenkomst met [eerste verweerster] door [Bergen Bun-

kers] in eigen naam en voor eigen rekening werd gesloten. 
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In de mate dat [Bergen Bunkers] de bestelling slechts in eigen naam en voor 

eigen rekening geplaatst had bij [eerste verweerster], kon [eerste verweer-

ster] geen mandaat bevestigen namens [vierde verweerster]/[derde verweer-

ster] die bij de verkoop tussen [Bergen Bunkers] en [eerste verweerster] niet 

betrokken werden en daartoe aan [Bergen Bunkers] ook nooit enig mandaat 

verleend hadden. [Eerste verweerster] kon immers niet meer rechten bevesti-

gen dan deze die zij verkregen had vanwege [Bergen Bunkers], zeker niet op 

een ogenblik dat de overeenkomst al volledig uitgevoerd was doordat de bun-

kers geleverd waren en de factuur reeds verstuurd was door [Bergen Bun-

kers] naar de [vierde verweerster]/[derde verweerster] en [eerste verweer-

ster] op haar beurt ook reeds de factuur van [eiseres] ontvangen had. 

29.  

Dat er slechts een keten van afzonderlijke koopovereenkomsten gesloten 

werd, blijkt verder nog uit het gegeven dat [derde verweerster]/[vierde ver-

weerster] ten aanzien van [Bergen Bunkers] (in hun onderlinge koopover-

eenkomst) gehouden waren tot een andere prijs dan deze die [eerste verweer-

ster] ten opzichte van [eiseres] diende te betalen. De prijs maakt een essenti-

eel bestanddeel uit van de koop en het feit dat [eiseres] een andere prijs heeft 

gefactureerd dan deze waartoe [derde verweerster]/[vierde verweerster]zich 

verbonden had (zoals blijkt uit de orderbevestiging met  [Bergen Bunkers]), 

bewijst op zich reeds dat [derde verweerster]/[vierde verweerster] zich nooit 

verbonden hebben ten aanzien van [eiseres]. 

30. 

Hoger werd reeds gewezen op het feit dat de effectieve bunkerlevering 

plaatsvond op 25 oktober 2014. Dat op de bunkerleveringsnota van 25 okto-

ber 2014 vermeld werd "for the account of: master and/or owners of charte-

rers and/or operators" deed al evenmin [vierde verweerster]en/of [derde 

verweerster] toetreden tot de overeenkomst. De bunkerleveringsnota betreft 

immers louter de uitvoering van de koopovereenkomst en kan geen bijkomen-

de verbintenissen creëren in hoofde van partijen die niet voorzien zijn in de 

oorspronkelijke overeenkomst. 

Indien de kapitein krachtens art. 46 Zeewet de scheepseigenaar verbindt, kan 

hij deze slechts verbinden voor wat betreft de ontvangst van de bunkers bin-

nen het kader van de reeds bestaande rechten en verplichtingen van partijen 

zoals deze voortvloeien uit de daartoe vooraf gesloten overeenkomsten.  
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De ingeroepen goedkeuring door de ondertekening door [vierde verweer-

ster]/[derde verweerster] van deze leveringsbon waarvan melding door [ei-

seres], is dus niet meer dan een bevestiging van de goede ontvangst en van de 

conformiteit van het geleverde. 

Uit de loutere verwijzing naar de algemene voorwaarden van [eiseres] op 

deze leveringsdocumenten kan geen instemming of tegenstelbaarheid met de 

algemene voorwaarden van [eiseres] worden afgeleid in hoofde van [vierde 

verweerster]/[derde verweerster] die zich louter verbonden had ten opzichte 

van [Bergen Bunkers]. 

De koopovereenkomst tussen [vierde verweerster]/[derde verweerster] ten 

opzichte van [Bergen Bunkers] was overigens onderworpen aan de algemene 

voorwaarden van de OWB Groep, waarnaar verwezen werd op de door haar 

verstuurde verkoopbevestiging. Uit geen enkel element blijkt dat [vierde ver-

weerster]/[derde verweerster] kennis zou gehad hebben, dan wel zou inge-

stemd hebben met deze algemene voorwaarden van [eiseres], die niet te be-

schouwen was als haar contractspartij. 

Er is evenmin doorwerking van deze algemene voorwaarden van [eiseres] via 

de toepassing van artikel L.4. van de algemene voorwaarden van OWB 

Group. 

Dit artikel L.4. voorziet als volgt: 

"(a) These Terms and Conditions are subject to variation in circumstances 

where the physical supply of the Bunkers is being undertaken by a third party 

which insists that the Buyer is also bound by its own terms and conditions. In 

such circumstances, these Terms and Conditions shall be varied accordingly, 

and the Buyer shall be deemed to have read and accepted the terms and con-

ditions imposed by the said third party. 

(b) Without prejudice or limitation to the generality of the foregoing, in the 

event that the third party terms include: 

(i) A shorter time limit for the doing of any act, or the making of any 

claim, then such shorter time limit shall be incorporated into these terms and 

conditions. 

(ii) Any additional exclusion of liability clause, then same shall be incorpo-

rated mutatis mutandis into these. 
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(iii) (ii) A different law and/or forum selection for disputes to be deter-

mined, then such law selection and/or forum shall be incorporated into these 

terms and conditions. 

(c) It is acknowledged and agreed that the buyer shall not have any rights 

against the Seller which are greater or more extensive than the rights of the 

supplier against the aforesaid Third Party.". 

Vertaling: 

"(a) Deze Bepalingen en Voorwaarden zijn onderhevig aan aanpassingen in-

dien de fysische levering geschiedt door een derde die aandringt dat de Ko-

per ook gebonden is door diens eigen bepalingen en voorwaarden. In derge-

lijke omstandigheden zullen huidige Bepalingen en Voorwaarden dienover-

eenkomstig aangepast warden, en zal de Koper geacht worden de door voor-

melde derde opgelegde bepalingen en voorwaarden te hebben gelezen en 

aanvaard. 

b) Zonder enige afbreuk of beperking aan de algemeenheid van het voor-

gaande, in geval de voorwaarden van de derde : 

i) een kortere termijn voorzien om enige daad te stellen, of om enige vorde-

ring te stellen, dan zal een dergelijke kortere termijn geïncorporeerd zijn in 

deze bepalingen en voorwaarden 

(ii) in geval de voorwaarden van de derde een bepaling tot bijkomende uit-

sluiting van aansprakelijkheid omvatten, dan zal deze mutatis mutandis geïn-

corporeerd worden in deze [sic.] 

(iii) in geval de voorwaarden van de derde een afwijkend recht en/of forum 

aanduiden voor de beslechting van geschillen, dan zal een dergelijke bepa-

ling van het toepasselijke recht en/of forum geïncorporeerd zijn in huidige 

bepalingen en voorwaarden. 

(c) Er wordt erkend en overeengekomen dat de koper noch meer noch verder-

strekkende rechten zal hebben tegen de Verkoper dan de rechten van de leve-

rancier tegen voormelde Derde." 

Vooreerst blijkt uit deze algemene voorwaarden (art. P) dat deze opgesteld 

en beheerst worden door het Engels recht zodat niet tot de door [eiseres] in-

geroepen "doorwerking" volgens de principes uit het Belgisch recht kan wor-

den besloten. Naar Belgisch recht brengen overeenkomsten enkel gevolgen 
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teweeg tussen contracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel 

toe (art. 1165 BW). Derhalve zou er slechts sprake zijn van tegenstelbaarheid 

van deze algemene voorwaarden van [eiseres] aan [vierde verweer-

ster]/[derde verweerster] voor zover er sprake zou zijn van een overeenkomst 

tussen beiden en [vierde verweerster]/[derde verweerster] kennis van zouden 

genomen hebben van deze algemene voorwaarden [sic.] en deze zouden heb-

ben aanvaard. Hoger werd reeds gewezen op het feit dat dat niet het geval is. 

De algemene voorwaarden van [eiseres] konden naar Belgisch recht geens-

zins "doorwerken" via dit artikel L.4. Om die reden is ook het gezagsargu-

ment dat geput wordt door [eiseres] uit een arrest van de Canadese Federal 

Court van 23 september 2015 inzake Canpotex vs MP, naar Belgisch recht in 

het geheel irrelevant. 

[…]” 

    Grieven 

Eerste onderdeel 

 

1. Eiseres voerde aan dat eerste verweerster over een mandaat be-

schikte, op grond van de algemene voorwaarden van de OWB-groep, om derde en 

vierde verweerster te verbinden ten aanzien van derden.  

 

Zij beriep zich daartoe op artikel L.4 van deze algemene voorwaarden, 

dat vertaald bepaalt dat “indien de fysische levering geschiedt door een derde die 

aandringt dat de koper ook gebonden is door diens eigen bepalingen en voor-

waarden” de algemene voorwaarden van de OWB-groep “in dergelijke omstan-

digheden […] dienovereenkomstig aangepast worden”, waarbij “de Koper geacht 

[zal] worden de door voormelde derde opgelegde bepalingen en voorwaarden te 

hebben gelezen en aanvaard”. 

 

Eiseres betoogde dat dit artikel L.4 aan de vennootschappen van de 

OWB-groep (in casu Bergen Bunkers en eerste verweerster) de bevoegdheid ver-

leende om (1) in naam en voor rekening van hun opdrachtgevers (in casu derde 

verweerster en vierde verweerster) scheepsbrandstof te bestellen bij een fysische 

leverancier, (2) de voorwaarden van de fysische leverancier te aanvaarden namens 
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de opdrachtgever en (3) de opdrachtgever rechtstreeks tegenover de fysische leve-

rancier (middels de aanvaarding en doorwerking van diens voorwaarden) te ver-

binden (zie “Syntheseberoepsconclusie” van eiseres dd. 3 juli 2020, i.h.b. nr. 

III.2.2.2.3, rn. 116-121, pp. 56-63 en de kruisverwijzing onder nr. III.6.3, rn. 183, 

p. 93).  

 

Dat derde en vierde verweerster hun bestelling bij Bergen Bunkers ge-

plaatst hadden en dat Bergen Bunkers ze op haar beurt had doorgeplaatst bij eerste 

verweerster, was volgens eiseres geen beletsel voor de bevoegdheid van eerste 

verweerster om derde en vierde verweerster te verbinden. Zij voerde daartoe aan 

dat de voornoemde algemene voorwaarden van de OWB-groep ook van toepas-

sing waren in de verhouding tussen Bergen Bunkers en eerste verweerster, zodat 

eerste verweerster ook derde en vierde verweerster kon verbinden ten overstaan 

van de leverancier van de bunkers brandstof (zie “Syntheseberoepsconclusie” van 

eiseres dd. 3 juli 2020, o.m. p. 9, rn. 9-10; p. 57, nr. 118).  

 

Gelet op de vertegenwoordigingsbevoegdheid die eerste verweerster op 

grond van voornoemd artikel L.4 van de algemene voorwaarden genoot, voerde 

eiseres aan dat derde en vierde verweerster gehouden zijn tot betaling van de op 

25 oktober 2014 aan boord van de ms Kasugta geleverde bunkers. Eiseres wierp 

in dat verband op dat eerste verweerster derde en vierde verweerster verbond door 

1) de bestelling in hun naam te plaatsen en 2) de factuur, de orderbevestiging en 

het leveringsdocument, die mede op naam van derde verweerster en vierde ver-

weerster uitgesteld werden en die naar de algemene voorwaarden van eiseres ver-

wezen, waarin evenzeer bepaald wordt dat de scheepseigenaar gehouden is tot be-

taling van de factuur, te aanvaarden (zie “Syntheseberoepsconclusie” van eiseres 

dd. 3 juli 2020, o.m. p. 15, rn. 24; pp. 46-47, rn. 96; p. 48, rn. 102; p. 56-57, rn. 

116-117; p. 63, rn. 121, laatste liggend streepje). 

 

2. De appelrechters wijzen de vordering van eiseres af, onder meer op 

grond van de overwegingen dat niet blijkt dat derde en vierde verweerster kennis 

hadden van de “[d]e eenzijdig door [eiseres] bovenaan deze orderbevestiging 
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aangebrachte vermelding "to master and/or Owners and/or Managing owners 

and/or Charterers and/or Operatios of MV Kasugta" (vertaald: aan de Kapitein 

en/of Eigenaars en/of Beheerders eigenaars en/of Bevrachters en/of Operatoren 

van het ms Kasugta) “zij zelfs geen kennis gekregen hebben van deze orderbeves-

tiging, die enkel naar [eerste verweerster] verstuurd werd zoals blijkt uit het stuk 

A.01 van [eiseres]” (arrest, p. 22, eerste volledige alinea), dat “de factuur van [ei-

seres] van 27 oktober 2014 louter verstuurd [werd] op het adres van [eerste ver-

weerster] zodat al evenmin blijkt dat [vierde verweerster] en [derde verweerster] 

er kennis van zouden genomen hebben” (arrest p. 22, laatste alinea), dat de fac-

tuur “enkel op het adres van [eerste verweerster] verstuurd werd” (arrest, pp. 

22-23), dat “uit geen enkel element blijkt dat [vierde verweerster]/[derde ver-

weerster] kennis zou gehad hebben, dan wel zou ingestemd hebben met deze al-

gemene voorwaarden van [eiseres] [op de leveringsdocumenten], die niet te be-

schouwen was als haar contractspartij” (arrest, p. 24, voorlaatste alinea) en dat er 

“slechts sprake [kan] zijn van tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden 

van [eiseres] aan [vierde verweerster]/[derde verweerster] voor zover er sprake 

zou zijn van een overeenkomst tussen beiden en [vierde verweerster]/[derde ver-

weerster] kennis van […] deze algemene voorwaarden [zou hebben] en deze zou-

den hebben aanvaard” (arrest, p. 26, eerste volledige alinea). 

  

Met de geciteerde overwegingen schenden de appelrechters artikel 1998, 

eerste lid van het Oud Burgerlijk Wetboek, op grond waarvan een lastgever ge-

houden is op grond van een toestemming die in zijn naam en voor zijn rekening 

gegeven wordt door een bevoegd mandataris. Daartoe is geenszins vereist dat de 

lastgever ook daadwerkelijk kennis zou krijgen van de inhoud van de rechtshan-

deling die de mandataris in zijn naam stelt, alvorens verbonden te zijn.  

 

 

3. In zoverre de appelrechters zich bij het vellen van hun eindbeslis-

sing verlaten op het gegeven dat derde en vierde verweerster enkel een overeen-

komst hadden met Bergen Bunkers en niet met eerste verweerster, zodat eerste 

verweerster niet over de vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikte om hen ten 
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aanzien van eiseres te verbinden, schenden zij artikel 1994 van het Oud Burgerlijk 

Wetboek, op grond waarvan een lastgever de lasthebber (zelfs stilzwijgend) toela-

ting kan geven zich bij de uitvoering van zijn mandaat te laten vervangen door een 

derde, zodat de rechtshandelingen van de plaatsvervanger, met wie de lastgever 

geen overeenkomst heeft, de lastgever rechtstreeks verbinden. 

 

In voorliggend geval betoogde eiseres ook dat het door derde en vierde 

verweerster aanvaardde artikel L.4 van de algemene voorwaarden van de OWB-

groep Bergen Bunkers een mandaat gaf om derde en vierde verweerster te verbin-

den en dat dit artikel ook van toepassing was op de verhouding tussen Bergen 

Bunkers en eerste verweerster, zodat eerste verweerster over de vereiste verte-

genwoordigingsbevoegdheid beschikte om derde en vierde verweerster recht-

streeks ten aanzien van eiseres te verbinden (zie “Syntheseberoepsconclusie” van 

eiseres dd. 3 juli 2020, o.m. p. 9, rn. 9-10; p. 57, nr. 118).  

 

 

4. In zoverre de appelrechters de vordering van eiseres afwijzen op 

grond van de overwegingen dat “[e]en factuur immers niet meer dan een bevesti-

ging [kan] uitmaken van een vooraf reeds gesloten overeenkomst en dus geen bij-

komende verbintenissen in hoofde van partijen [kan] creëren” en dat “[de] laat-

tijdig opgestelde verkoopbevestiging geen bijkomende verbintenissen kon cre-

eren ten opzichte van deze die bleken uit de orderbevestiging van [Bergen Bun-

kers] aan [eerste verweerster] en waarop duidelijk vermeld werd dat de koop-

overeenkomst met [eerste verweerster]door [Bergen Bunkers] in eigen naam en 

voor eigen rekening werd gesloten”, is de beslissing van de appelrechters even-

zeer onwettig. 

 

Het aanvaarden van een factuur of een verkoopbevestiging, ook wanneer 

het door een bevoegd vertegenwoordiger gebeurt, schept in handelszaken immers 

een vermoeden van aanvaarding van de daaruit voortvloeiende rechtsgevolgen, 

zelfs wanneer deze documenten afwijken van wat in de oorspronkelijke overeen-

komst overeengekomen werd. Bijgevolg had het hof van beroep alleszins reke-
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ning moeten houden met de aanvaarding van de factuur en de verkoopbevestiging 

en moeten nagaan of hieruit geen gehoudenheid van derde en vierde verweerster 

volgde, zelfs indien die niet in de oorspronkelijke overeenkomst voorzien werd.  

 

Door op principiële gronden iedere waarde aan de aanvaarde factuur en 

de aanvaarde verkoopbevestiging te ontzeggen op  grond van de overweging dat  

zij “geen bijkomende verbintenissen in hoofde van partijen [kunnen] creëren”, 

schenden de appelrechters het temporeel toepasselijke artikel 25 van het Wetboek 

van koophandel en artikel 1108 van het Oud Burgerlijk Wetboek alsook, voor zo-

ver nodig, het thans toepasselijke artikel 8.11, §1 en §4 van het Burgerlijk Wet-

boek, alsook, zover nodig, artikel 1134, tweede lid van het Oud Burgerlijk Wet-

boek. 

 

 

5. In zoverre de appelrechters met betrekking tot het voornoemde ar-

tikel L.4 van de algemene voorwaarden van de OWB-groep enkel overwegen: 

“[v]ooreerst blijkt uit deze algemene voorwaarden (art. P) dat deze opgesteld en 

beheerst worden door het Engels recht zodat niet tot de door [eiseres] ingeroepen 

"doorwerking" volgens de principes uit het Belgisch recht kan worden besloten. 

Naar Belgisch recht brengen overeenkomsten enkel gevolgen teweeg tussen con-

tracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel toe (art. 1165 BW). 

Derhalve zou er slechts sprake zijn van tegenstelbaarheid van deze algemene 

voorwaarden van [eiseres] aan [vierde verweerster]/[derde verweerster] voor zo-

ver er sprake zou zijn van een overeenkomst tussen beiden en [vierde verweer-

ster]/[derde verweerster] kennis van zouden genomen hebben van deze algemene 

voorwaarden [sic.] en deze zouden hebben aanvaard. Hoger werd reeds gewezen 

op het feit dat dat niet het geval is. De algemene voorwaarden van [eiseres] kon-

den naar Belgisch recht geenszins "doorwerken" via dit artikel L.4” (arrest, p. 26, 

nr. 30, laatste alinea) en voor het overige niet motiveren waarom dit artikel eerste 

verweerster niet de bevoegdheid gaf om derde en vierde verweerster ten aanzien 

van eiseres te verbinden, schenden zij artikel 149 van de Grondwet en artikel 780, 

3° van het Gerechtelijk Wetboek.  
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Uit de geciteerde overweging blijkt immers niet of de appelrechters van 

oordeel zijn of eerste verweerster uit hoofde van artikel L.4 van de algemene 

voorwaarden van de OWB-groep al dan niet over de bevoegdheid beschikte om 

derde en vierde verweerster te verbinden en alleszins niet op welke gronden dit al 

dan niet het geval zou zijn. Zij beantwoorden derhalve niet het middel van eiseres, 

volgens hetwelk eerste verweerster over een mandaat beschikte op grond van arti-

kel L.4 van de algemene voorwaarden van de OWB-groep, om derde en vierde 

verweerders te verbinden ten aanzien van derden. 

 

 

6. Bovendien is de onder het vorige randnummer geciteerde overwe-

ging dubbelzinnig, zodat de appelrechters ook uit dien hoofde artikel 149 van de 

Grondwet schenden. 

 

Inderdaad, enerzijds overwegen zij “dat [de algemene voorwaarden van 

de OWB-groep] opgesteld en beheerst worden door het Engels recht zodat niet tot 

de door [eiseres] ingeroepen "doorwerking" volgens de principes uit het Belgisch 

recht kan worden besloten”, terwijl zij anderzijds overwegen dat “[d]e algemene 

voorwaarden van [eiseres] naar Belgisch recht geenszins [konden] "doorwerken" 

via dit artikel L.4”. 

 

Nu niet eenduidig blijkt of de appelrechters het Engels dan wel het Bel-

gisch recht toepassen ter motivering van hun eindbeslissing dat “de algemene 

voorwaarden van [eiseres] naar Belgisch recht geenszins [konden] "doorwerken" 

via dit artikel L.4”, verkeert Uw Hof niet in de mogelijkheid om zijn wettigheids-

controle uit te oefenen.  

 

 

7. Tenslotte en in zoverre de appelrechters met de onder randnummer 

5 geciteerde overweging toepassing maken van het Engels recht om te beslissen 
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dat de algemene voorwaarden van de OWB-groep “niet doorwerken”, blijkt niet 

op welke principes uit het Engels recht zij zich verlaten om te beslissen dat er 

geen mogelijke “doorwerking” kan zijn naar Engels recht, zodat Uw Hof niet in 

de mogelijkheid verkeert zijn wettigheidscontrole op dit punt uit te oefenen. 

 

Aldus schenden zij eveneens artikel 149 van de Grondwet.     

 

 (…) 

 

                                           TOELICHTING 

 

Bij het eerste onderdeel 

 

1. Op grond van artikel 1994 van het Oud Burgerlijk Wetboek kan 

een lasthebber zelf beroep doen op een lasthebber, die de oorspronkelijke lastge-

ver ten aanzien van derden verbindt (zie hierover i.h.b.  P. Foriers, “Observations 

sur l'article 1994 du Code civil et l'action directe née de la substitution”, noot on-

der Cass. 16 december 1977, RCJB 1981, 469-494) . De bevoegdheid voor de 

lasthebber om zich door een derde te laten vervangen bij het vertegenwoordigen 

van zijn lastgever, kan bovendien impliciet zijn (Cass. 6 februari 2006, AR 

S.05.0030.N).   

 

In voorliggend geval betoogde eiseres dat artikel L.4 van de algemene 

voorwaarden van de OWB-groep in een (beperkt) mandaat voorzien, op grond 

waarvan de vennootschap uit de OWB-groep haar wederpartij ten overstaan van 

de leverancier van de bunkers mag verbinden, wanneer de leverancier aandringt 

op de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.   
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Dat derde en vierde verweerster enkel een overeenkomst met Bergen 

Bunkers en niet met eerste verweerster hadden, sluit bij toepassing van artikel 

1994 van het Oud Burgerlijk Wetboek dan ook niet uit dat Bergen Bunkers op 

haar beurt de bevoegdheid om derde en vierde verweerster te verbinden aan eerste 

verweerster toekende.  Dit impliceert dat derde en vierde verweerster ten aanzien 

van eiseres gehouden kunnen zijn op grond van een toestemming die eerste ver-

weerster in hun naam en voor hun rekening gaf, ook al hadden zij zelf geen over-

eenkomst met eerste verweerster. 

 

 

2. Anders dan de appelrechters overwegen kan de aanvaarding van 

een factuur wel leiden tot de wijziging van een voorafgaandelijke overeenkomst 

en aldus “nieuwe verbintenissen creëren” (vgl. Cass. 7 januari 2005, , Arr. Cass. 

2005, 39).  

 

In dergelijk geval is het stilzwijgen door de bestemmeling gelijk te stel-

len met een aanvaarding van de wijziging. De factuur vervult aldus niet langer 

(louter) de rol van instrumentum, maar ook van negotium (E. Dirix en G.L. Bal-

lon, Factuur in Algemene praktische rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2012, 

nr. 337, 171). 

 

(…) 

 

 

 

                                               DERDE MIDDEL TOT CASSATIE 

 

                     Geschonden wetsbepalingen 
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- artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van 

toepassing voor de opheffing ervan bij artikel 58 van de Wet van 8 

mei 2019 tot invoering van het Belgisch Scheepvaartwetboek (BS 1 

augustus 2019); 

- artikelen 2.2.6.1 en 2.2.6.5., §1 van het Belgisch Scheepvaartwet-

boek; 

- artikelen 1.1, 2, 3 en 5 van het Internationaal Verdrag tot het bren-

gen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag 

op zeeschepen, ondertekend op 10 mei 1952, te Brussel, en goed-

gekeurd bij wet van 24 maart 1961 (hierna “het Verdrag 

Scheepsbeslag” genoemd); 

- artikel 33 van de Nederlandse Wet van 30 september 1893 op het 

faillissement en de surséance van betaling (Hierna “de Nederland-

se Faillissementswet” genoemd) 

 

                   Bestreden beslissing 

 

Tweede verweerster vorderde op tegeneis de oplegging van een verbod 

om “de bankgarantie of andere zekerheid die desgevallend zal worden gesteld 

door de scheepseigenaar van het beleverde schip of andere belanghebbende af te 

roepen tot op het moment van het sluiten van het faillissement van [eerste ver-

weerster]” (“Derde syntheseconclusie hoger beroep” van tweede verweerster dd. 

3 augustus 2020, p. 80, tweede liggend streepje). 

De appelrechters willigen deze vordering in en bevestigen het eerste 

vonnis (waarin het verbod tot het afroepen van de bankgarantie door eiseres werd 

opgelegd) op grond van de volgende motivering (pp. 28-29): 

“[…] 

De bankgarantie 
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36.   

In de bankgarantie werd bepaald dat deze kan worden afgeroepen, ofwel op basis 

van een in België veroordelende gerechtelijke uitspraak of arbitrage beschikking 

tegen ofwel [eerste verweerster], handeldrijvend onder de benaming OW Bunker 

Ara Trading en/of [vierde verweerster] en/of [derde verweerster]. 

[Tweede verweerster] wijst terecht op het feit dat zij in het kader van de Over-

drachtsovereenkomst (zie randnr 1) de schuldvorderingen van de OWB-

vennootschappen op de opdrachtgevers (waaronder dus ook deze van [Bergen 

Bunkers] op [derde verweerster] en [vierde verweerster]) overgenomen heeft 

waardoor [eiseres] de na het faillissement van [eerste verweerster] uitgestelde 

garantie, niet kan aanwenden om buiten het faillissement om, op basis van een 

veroordelende uitspraak van [eerste verweerster] betaling te bekomen van haar 

schuldvordering die zij louter heeft op [eerste verweerster] en niet ten aanzien 

van de scheepseigenaars. 

Gelet op het feit dat het faillissement van [eerste verweerster] nog niet afgesloten 

is en gelet op de bewoordingen van de garantie waarin bepaald wordt dat deze 

kan worden afgeroepen op basis van een veroordelend vonnis tegen [eerste ver-

weerster] waarbij het hof opmerkt dat in de garantie niet vermeld werd of dit dan 

een veroordeling uit of buiten de boedel zou moeten zijn) heeft de eerste rechter 

terecht beslist dat de garantie niet kan worden afgeroepen. Door eenzelfde vorde-

ring zowel uit de boedel als buiten de boedel van [eerste verweerster] te richten, 

zoals hoger onder randnr 20 uiteengezet met het oog op de afroep van de garantie 

waarin geen onderscheid naar de aard van de veroordeling wordt gemaakt, wordt 

in essentie door [eiseres] aanspraak gemaakt op het volledig vermogen van [eer-

ste verweerster]. 

Het afroepen van een bankgarantie op grond van een veroordeling ten laste van 

[eerste verweerster], zonder dat een onderscheid gemaakt werd over de aard van 

deze veroordeling (buiten de boedel of uit de boedel) vormt een vorm van gerech-

telijke tenuitvoerlegging die onverenigbaar is met de in casu van toepassing zijn-

de Nederlandse Faillissementswet. Meer bepaald, voorziet art. 33 NFW als volgt: 

"1. Het vonnis van faillietverklaring heeft ten gevolge, dat alle gerechtelijke ten-

uitvoerlegging op enig deel van het vermogen van de schuldenaar, voor het fail-

lissement aangevangen, dadelijk een einde neemt, en dat, ook van hetzelfde ogen-

blik af, geen vonnis bij lijfsdwang kan worden ten uitvoer gelegd. 

2. Gelegde beslagen vervallen; de inschrijving van een desbetreffende verklaring 

van de rechter-commissaris machtigt de bewaarder van de openbare registers tot 

doorhaling. Het beslag herleeft, zodra het faillissement een einde neemt ten ge-
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volge van vernietiging of opheffing van het faillissement, mits het goed dan nog 

tot de boedel behoort. Indien de inschrijving van het beslag in de openbare regis-

ters is doorgehaald, vervalt de herleving, indien niet binnen veertien dagen na de 

herleving een exploot is ingeschreven, waarbij van de herleving mededeling aan 

de schuldenaar is gedaan." 

Volgens deze wetsbepaling kunnen geen uitvoeringsmaatregelen genomen worden 

vanaf het faillissement. Gelet op de samenloop van schuldeisers, dient ook de af-

roep van bankgarantie die als vervangende beslagmaatregel gesteld werd, in toe-

passing van art. 5 van het Verdrag van 10 mei 1952 inzake het conservatoir be-

slag op zeeschepen, als zodanig geschorst te worden zolang het faillissement geo-

pend is. Dit is des te meer het geval nu in casu geen veroordeling ten opzichte van 

[eerste verweerster] werd uitgesproken. 

[…]” 

Grieven 

 

1. Volgens het temporeel toepasselijke artikel 1469, §1 van het Ge-

rechtelijk Wetboek, dat artikel 3.1 van het Verdrag Scheepsbeslag omzette voor-

dat het bij artikel 58 van de Wet van 8 mei 2019 tot invoering van het Belgisch 

Scheepvaartwetboek opgeheven werd, kan het beslag worden gelegd hetzij op het 

schip waarop de vordering betrekking heeft, hetzij op enig ander schip, toebeho-

rend aan hem die op het ogenblik van het ontstaan van de zeevordering eigenaar 

was van het schip waarop de schuld betrekking heeft. 

 

Uit de samenhang tussen artikel 1468 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 

artikel 1.1  en artikel 2 van het Verdrag Scheepsbeslag omzette in het Belgisch 

recht voor de opheffing ervan bij artikel 58 van de Wet van 8 mei 2019, en de 

zeevorderingen opsomt uit hoofde waarvan beslag op een zeeschip gelegd kan 

worden, enerzijds, en voornoemd artikel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek, an-

derzijds, volgt dat beslag kan worden gelegd op het schip waarop de zeevordering 

betrekking heeft, zodat de scheepseigenaar de financiële last voor het opheffen 

van het beslag moet dragen, zonder dat het daarbij relevant is of de scheepseige-

naar ook de daadwerkelijke schuldenaar van de zeevordering is. 
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Het Verdrag Scheepsbeslag en de artikelen 1468 en 1469 van het Gerech-

telijk Wetboek, kennen voor zeevorderingen aldus een recht van bewarend beslag 

toe dat volledig losstaat van het bestaan van een persoonlijk vorderingsrecht tegen 

de scheepseigenaar. Deze bijzondere mogelijkheid tot beslag vormt een wettelijke 

uitzondering op de regel dat een schuldeiser zijn schuld slechts kan verhalen op 

het vermogen van zijn schuldenaar, zoals deze volgt uit artikel 1413 van het Ge-

rechtelijk Wetboek en de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet. 

 

 

2. Overeenkomstig artikel 5 van het Verdrag Scheepsbeslag, verleent 

de rechter of enige andere bevoegde rechtsmacht, binnen welks rechtsgebied op 

het schip beslag is gelegd, opheffing van het beslag, wanneer een voldoende borg-

tocht of zekerheid gesteld is, behalve ingeval het beslag gelegd is voor de zeevor-

deringen, aangegeven onder de letters o) en p) in artikel 1468 van het Gerechtelijk 

Wetboek en artikel 1 van het Verdrag Scheepsbeslag. Bij gebrek aan overeen-

stemming tussen de partijen over de genoegzaamheid van de borgtocht of de ze-

kerheid stelt de rechter of de bevoegde rechtsmacht de aard en het bedrag hiervan 

vast. 

 

 

3. De appelrechters oordelen dat eiseres niet kan overgaan tot het af-

roepen van de bankgarantie die gesteld werd tot opheffing van het scheepsbeslag 

dat eiseres uit hoofde van haar zeevordering op eerste verweerster op het ms 

Kasugta legde.  Zij schragen deze beslissing op de volgende overweging: 

  

“Gelet op het feit dat het faillissement van [eerste verweerster] nog 

niet afgesloten is en gelet op de bewoordingen van de garantie waarin be-

paald wordt dat deze kan worden afgeroepen op basis van een veroordelend 

vonnis tegen [eerste verweerster] waarbij het hof opmerkt dat in de garantie 

niet vermeld werd of dit dan een veroordeling uit of buiten de boedel zou 

moeten zijn) heeft de eerste rechter terecht beslist dat de garantie niet kan 

worden afgeroepen. Door eenzelfde vordering zowel uit de boedel als buiten 

de boedel van [eerste verweerster] te richten, zoals hoger onder randnr 20 
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uiteengezet met het oog op de afroep van de garantie waarin geen onder-

scheid naar de aard van de veroordeling wordt gemaakt, wordt in essentie 

door [eiseres] aanspraak gemaakt op het volledig vermogen van [eerste 

verweerster]. 

 

Het afroepen van een bankgarantie op grond van een veroordeling 

ten laste van [eerste verweerster], zonder dat een onderscheid gemaakt werd 

over de aard van deze veroordeling (buiten de boedel of uit de boedel) vormt 

een vorm van gerechtelijke tenuitvoerlegging die onverenigbaar is met de in 

casu van toepassing zijnde Nederlandse Faillissementswet. Meer bepaald, 

voorziet art. 33 NFW als volgt: 

 

"1. Het vonnis van faillietverklaring heeft ten gevolge, dat alle gerechtelijke 

tenuitvoerlegging op enig deel van het vermogen van de schuldenaar, voor 

het faillissement aangevangen, dadelijk een einde neemt, en dat, ook van 

hetzelfde ogenblik af, geen vonnis bij lijfsdwang kan worden ten uitvoer ge-

legd. 

 

2. Gelegde beslagen vervallen; de inschrijving van een desbetreffende ver-

klaring van de rechter-commissaris machtigt de bewaarder van de openbare 

registers tot doorhaling. Het beslag herleeft, zodra het faillissement een ein-

de neemt ten gevolge van vernietiging of opheffing van het faillissement, 

mits het goed dan nog tot de boedel behoort. Indien de inschrijving van het 

beslag in de openbare registers is doorgehaald, vervalt de herleving, indien 

niet binnen veertien dagen na de herleving een exploot is ingeschreven, 

waarbij van de herleving mededeling aan de schuldenaar is gedaan." 

 

Volgens deze wetsbepaling kunnen geen uitvoeringsmaatregelen ge-

nomen worden vanaf het faillissement. Gelet op de samenloop van schuldei-

sers, dient ook de afroep van bankgarantie die als vervangende beslagmaat-

regel gesteld werd, in toepassing van art. 5 van het Verdrag van 10 mei 

1952 inzake het conservatoir beslag op zeeschepen, als zodanig geschorst te 

worden zolang het faillissement geopend is. Dit is des te meer het geval nu 

in casu geen veroordeling ten opzichte van [eerste verweerster] werd uitge-

sproken.” (arrest, p. 29) 
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4. Door de vordering van tweede verweerster toe te wijzen en, net als 

de eerste rechter, voor recht te zeggen dat eiseres de bankgarantie die in de plaats 

gesteld werd van het bewarend scheepsbeslag dat eiseres op het schip van derde 

en vierde verweerster legde uit hoofde van de zeevordering waarvan eerste ver-

weerster schuldenaar is niet mag afroepen, op grond van de overweging dat eerste 

verweerster gefailleerd is, ontdoen de appelrechters de (vroegere) artikelen 1468 

en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek, die een bewarend scheepsbeslag voor zee-

vorderingen ook toelaten op het vermogen van de scheepseigenaar, van iedere be-

tekenis.  

 

Aldus schenden zij de oude artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk 

Wetboek en de artikelen 1.1, 2 en 3.1 van het Verdrag Scheepsbeslag, alsook, 

voor zover nodig, artikel 5 van het Verdrag Scheepsbeslag en de thans in voege 

zijnde artikelen 2.2.6.1 en 2.2.6.5., §1 van het Belgisch Scheepvaartwetboek.  

 

5. In zoverre de appelrechters hun beslissing schragen op de overwe-

ging dat “[h]et afroepen van een bankgarantie op grond van een veroordeling ten 

laste van [eerste verweerster], zonder dat een onderscheid gemaakt werd over de 

aard van deze veroordeling (buiten de boedel of uit de boedel) een vorm van ge-

rechtelijke tenuitvoerlegging [vormt] die onverenigbaar is met de in casu van 

toepassing zijnde Nederlandse Faillissementswet”, schenden zij artikel 33 van de 

Nederlandse Faillissementswet, aangezien dit artikel er niet aan in de weg staat 

dat een crediteur een veroordeling van zijn gefailleerde debiteur bekomt om uit 

hoofde daarvan een beroep te doen op betaling door een derde-zekerheidssteller.  

 

                                        TOELICHTING 

1. De Belgische wetgeving inzake scheepsbeslag vindt zijn grondslag 

in het Verdrag Scheepsbeslag, dat afwijkt van het traditionele Belgische vermo-

gensrecht. De verdragstekst is immers ingegeven door een compromis tussen het 

Engelse rechtssysteem en de continentale rechtssystemen.  
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Waar de continentale rechtstradities (waaronder de Belgische) een vorde-

ring toerekenen aan een (rechts)persoon en, bij toepassing van de artikelen 7 en 8 

van de Hypotheekwet en 1413 van het Gerechtelijk Wetboek, aan diens ver-

mogen, rekent het Engels recht een zeevordering (de zogenaamde maratime lien) 

toe aan het schip waarop zij betrekking heeft, eerder dan aan de persoonlijke 

schuldenaar. De schuldeiser van de zeevordering kan dan ook het schip beslaan, 

zonder dat het daarbij van tel is of de scheepseigenaar al dan niet de verbintenis-

rechtelijke schuldenaar is.  

De Belgische rechtspraak inzake scheepsbeslag houdt het midden tussen 

beide benaderingen.  Naast de persoonlijke gehoudenheid van de daadwerkelijke 

schuldenaar, erkent zij ook een gehoudenheid propter rem van de scheepseigenaar 

(d.i. de zogenaamde “Omala-doctrine”. Zie hiervoor m.n. Cass. 10 mei 1976, AC 

1976, 1008 (ms. Omala); Cass. 1 oktober 1993, AC 1993, 788, concl. D’Hoore 

(ms. Heinrich); Cass. 23 mei 2003, AC 2003, 1253 (ms. Atlantic Island); Cass. 31 

oktober 2008, AC 2008, 2450 (ms. Blanc); Cass. 30 juni 2016, AR C.16.0061.N 

(ms Annette Esberger); Cass. 26 september 2016, AR C.16.0107.N (ms Ramo-

na)). Die laatste moet immers het bewarend beslag op zijn schip dulden en moet 

de last dragen voor de uiteindelijke opheffing ervan, zelfs wanneer hij niet de 

daadwerkelijke schuldenaar is van de zeevordering uit hoofde waarvan beslag ge-

legd wordt, zodat de schuldeiser niet kan overgaan tot uitvoerend beslag op het 

schip (zie o.m. Cass. 1 oktober 1993, AC 1993, 788; E. Dirix, Beslag in Algemeen 

Praktische rechtsverzameling, Mechelen, Kluwer, 2018, nr. 384, 293-294; B. Ver-

heye, “De vertrouwensleer c.q. schijnvertegenwoordiging bij het scheepsbeslag en 

een nuancering van de toerekenbaarheidsvereiste”, noot onder Cass. 30 juni 2016 

en Cass. 26 september 2016, TBBR 2017, nr. 4, 511 ).  

In voorliggend geval miskennen de appelrechters de eigenheid van dit 

bijzondere regime en de gehoudenheid propter rem van de scheepseigenaar door 

te overwegen dat  “[g]elet op de samenloop van schuldeisers, ook de afroep van 

bankgarantie die als vervangende beslagmaatregel gesteld werd, in toepassing 

van art. 5 van het Verdrag van 10 mei 1952 inzake het conservatoir beslag op 

zeeschepen, als zodanig geschorst [dient] te worden zolang het faillissement geo-

pend is”. Het faillissement van eerste verweerster (d.i. de persoonlijke schuldenaar 
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van eiseres) staat immers enkel aan de tenuitvoerlegging op haar eigen vermogen 

in de weg, dat op grond van de artikelen 1413 van het Gerechtelijk Wetboek en de 

artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet tot het (integrale) onderpand van haar credi-

teuren dient. Het doet evenwel geen afbreuk aan de bijkomende gehoudenheid 

propter rem van de scheepseigenaar, die niet gefailleerd is, zodat het evenmin in 

de weg staat aan de afroep van de bankgarantie die gesteld werd tot opheffing van 

het bewarend scheepsbeslag. De bijkomende gehoudenheid propter rem van de 

scheepseigenaar is volstrekt zinledig, wanneer zij een einde neemt bij het faillis-

sement van de daadwerkelijke schuldenaar.  

 

2. Nog afgezien van het bijzondere regime van het scheepsbeslag en 

de gehoudenheid propter rem van de scheepseigenaar, schenden de appelrechters 

artikel 33 van de Nederlandse Faillissementswet door er een draagwijdte aan te 

geven die deze bepaling niet heeft. 

Artikel 33 van de Nederlandse Faillissementswet verbiedt weliswaar in-

dividuele tenuitvoerlegging op het vermogen van de gefailleerde debiteur, maar 

dit staat de afroep van een bankgarantie geenszins in de weg, aangezien een bank-

garantie (per definitie) geen deel uitmaakt van het vermogen van de primaire 

schuldenaar. Anders dan een uitvoerend derdenbeslag, waarbij de beslagleggende 

crediteur wel aanspraak maakt op een deel van het vermogen van de gefailleerde 

schuldenaar, maakt de crediteur die zich beroept op een bankgarantie dan ook 

geen aanspraak op een bestanddeel van de boedel, zodat het faillissement de mo-

gelijkheid om een bankgarantie af te roepen onverlet laat (zie hierover bijvoor-

beeld M.L.S. Kalff, noot onder Rb. Gelderland 5 juli 2017, JOR 2017, nr. 9 (“Een 

bankgarantie wordt in het algemeen gezien als een sterke vorm van zekerheid. 

Dat het voor een schuldeiser voordeliger kan zijn dan een beslag, laat deze casus 

goed zien: als geen bankgarantie was gesteld, zou bestuurder X vermoedelijk het 

derdenbeslag nog hebben gehad. Dat beslag zou als gevolg van het faillissement 

zijn vervallen (art. 33 lid 2 Fw). In de praktijk zou bestuurder X dan met lege 

handen staan nu er maar weinig faillissementen tot uitdeling komen. Tegen die 

achtergrond is de bedongen bankgarantie gunstig, ook al moet bestuurder X nog 
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lange tijd wachten op de verificatievergadering, waarna de procedure (pas) wordt 

voortgezet, met aansluitend de mogelijkheid van appel en cassatie.”)).  

Het voorgaande geldt a fortiori in voorliggend geval, waar de bankgaran-

tie gesteld werd op verzoek van de scheepseigenaar, die zelf niet gefailleerd is (zie 

supra, het vorige randnummer). 

 

3. Overigens geldt hetzelfde naar Belgisch recht, waar de beginselen 

uit artikel 33 van de Nederlandse Faillissementswet eveneens van toepassing zijn 

(vgl. artikel XX.120, §1 van het Wetboek Economisch recht). De onmogelijkheid 

voor de individuele (onbevoorrechte) crediteur om uit te voeren op het vermogen 

van de gefailleerde debiteur, belet naar Belgisch recht geenszins dat hij een uit-

voerbare titel tegen de gefailleerde bekomt, om uit dien hoofde de betaling van 

een derde-zekerheidssteller te bekomen (S. Brijs en R. Lindemans, De gevolgen 

van collectieve insolventieprocedures voor de executierechten van individuele 

schuldeisers, Knops Publishing, Herentals, 2015, 38). 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN 

 

Besluit ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie dat het U 

behage, Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te vernietigen, de zaak 

en de partijen te verwijzen naar een ander hof van beroep, kosten als naar recht. 

      Brussel, 10 maart 2021 

 

 

Martin Lebbe 
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 31 MAART 2022 C.21.0160.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0160.N 

Gwendolyn VAN KERCKVOORDE, advocaat, met kantoor te 9920 Lievegem, 

Appensvoordestraat 145, in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van 

J. B. en van het faillissement van L. S., 

eiseres, 

toegelaten tot de rechtsbijstand bij beschikking van 13 april 2021 (G.21.0075.N), 

vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiseres woon-

plaats kiest, 

tegen 

1. J. B.,  

2. L. S.,  

verweerders. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 12 

oktober 2020. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

1. Overeenkomstig artikel XX.110, § 1, WER verliest de gefailleerde te rekenen 

van de dag van het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al 

zijn goederen evenals over de goederen die hij tijdens de procedure verkrijgt op 

grond van een oorzaak die het faillissement voorafgaat. 

Overeenkomstig artikel XX.110, § 3, tweede lid, WER worden de goederen, de 

bedragen, sommen en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietver-

klaring op grond van een oorzaak die dateert van na het faillissement uit het actief 

van het faillissement uitgesloten. 

Uit de wetsgeschiedenis blijkt de doelstelling van het tweede-kansen-beleid dat de 

gefailleerde natuurlijke personen moet aanmoedigen om opnieuw aan het econo-

mische leven deel te nemen, zodat de opbrengsten van arbeidsprestaties geleverd 

na de opening van het faillissement buiten de boedel dienen te blijven. 

2. Het recht op loon ontstaat door het verrichten van arbeid op grond van een 

arbeidsovereenkomst. 

De oorzaak van het door de gefailleerde ontvangen loon is bijgevolg de door hem 

verrichte arbeid. 
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3. Hieruit volgt dat het loon dat de gefailleerde ontvangt voor arbeidsprestaties 

die door hem worden geleverd na het faillissement, uit het actief van het faillisse-

ment wordt uitgesloten, ook al werd de arbeidsovereenkomst gesloten vóór het fail-

lissement. 

4. Het middel dat aanvoert dat “in zoverre (…) de arbeidsovereenkomst werd 

gesloten vóór de faillissementsdatum, er wat betreft de inkomsten uit de arbeids-

prestaties geleverd na de faillissementsdatum geen sprake [kan] zijn van een uit-

sluiting uit het actief van het faillissement in de zin van artikel XX.110, § 3, tweede 

lid, WER”, berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht. 

Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 315,73 euro in debet en op de som van 650 

euro rolrecht in debet verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mest-

dagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en 

in openbare rechtszitting van 31 maart 2022 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van 

griffier Vanity Vanden Hende. 
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V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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Verzoekschrift 

 

 

VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: Mr. VAN KERCKVOORDE, Gwendolyn, qq., advocaat, met kantoor 

te 9920 Lovendegem, Appensvoordestraat 145, in haar hoedanigheid 

van curator over het faillissement van J. B., en over het faillissement van 

L. S., hiertoe aangewezen bij vonnis van 19 juni 2018 van de onderne-

mingsrechtbank Gent, afdeling Gent, aan wie het voordeel van de kos-

teloze rechtspleging werd toegekend bij beschikking van het Bureau 

voor Rechtsbijstand van 13 april 2021, 

 

 eiseres tot cassatie, 

 

 bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij het 

Hof van Cassatie Beatrix Vanlerberghe, met kantoor te 2000 Antwerpen, 

Amerikalei 187/302, bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan, 

 

 

TEGEN: 1. De heer B., J.,  

 

 2. Mevrouw S., L.,  

 

 verweerders in cassatie, 

 

  

* 

*          * 
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Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 

 

 Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

 

 Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 

 Eiseres heeft de eer een arrest aan uw beoordeling voor te leggen dat op 

tegenspraak tussen de partijen op 12 oktober 2020 werd uitgesproken door de ze-

vende bis kamer van het hof van beroep Gent (2019/AR/1326). 

 

 

FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 

1. Bij notariële akte van 13 juli 2012 richtten verweerders de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BC Roofconstruct op.  

 

Bij vonnis van 21 februari 2013 van de rechtbank van koophandel van Ou-

denaarde bekwam verweerder voor zijn eenmanszaak als schrijnwerker met onder-

nemingsnummer … opschorting tot 27 juni 2013 in het kader van de toenmalige 

wet op de continuïteit van de ondernemingen. Hij legde in dat verband een reorga-

nisatieplan neer. 

 

Op 15 september 2017 sloten de bvba De Schuymer (als werkgever) en ver-

weerder (als werknemer) een “arbeidsovereenkomst voor arbeiders – onbepaalde 

duur – deeltijds”. De overeenkomst ging in op 2 oktober 2017 en had betrekking op 

een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 30 uur. 

 

Bij vonnis van 18 april 2018 werd BC Roofconstruct failliet verklaard. 

 

Kort na het faillissement hebben verweerders hun ondernemingsnummer 

respectievelijk gereactiveerd en aangevraagd om handelsactiviteiten onder een een-

manszaak te starten. De beide eenmanszaken schreven in mei 2018 diverse facturen 

uit. 

 

Op 29 mei 2018 ondertekenden De Schuymer bvba en verweerder een bij-

voegsel aan de arbeidsovereenkomst van 15 september 2017. De heer B. zou met 

ingang van 1 juni 2018 per week 40 uur werken. 
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Bij vonnis van 19 juni 2018 van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling 

Gent werden ook de verweerders failliet verklaard en werd eiseres als de curator 

aangewezen. 

Vervolgens ontstond er discussie tussen eiseres en verweerders over het lot 

van de inkomsten uit de door verweerder geleverde arbeidsprestaties. Volgens eise-

res vonden deze inkomsten hun oorsprong in een arbeidsovereenkomst aangegaan 

voor het faillissement en maakten zij dan ook deel uit van de faillissementsboedel 

overeenkomstig artikel XX.110 WER. 

 

 

2. Op 23 november 2018 legden de partijen een verzoekschrift tot vrij-

willige verschijning neer ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling 

Gent om het geschilpunt met betrekking tot artikel XX.110 WER te beslechten. 

 

Bij vonnis van 14 mei 2019 verklaarde de tweede kamer van de onderne-

mingsrechtbank Gent, afdeling Gent de vordering van de curator ontvankelijk doch 

ongegrond. 

 

 

3. Eiseres stelde hoger beroep in tegen dit vonnis bij verzoekschrift van 

25 juli 2019. 

 

In het thans voor uw Hof bestreden arrest van 12 oktober 2020 wordt het 

hoger beroep ontvankelijk, maar ongegrond verklaard. 

 

Tegen dit arrest wenst eiseres op te komen met het volgende middel tot cas-

satie. 
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ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

 Geschonden wetsbepalingen 

 

 Artikel XX.110, §§ 1 en 3 van het Wetboek van Economisch Recht, 

 Voor zoveel als nodig, de artikelen 1108 en 1131 van het oud Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

 De appelrechters verklaren de vordering van eiseres die ertoe strekt voor 

recht te horen zeggen dat alle inkomsten geïnd na faling en die hun oorzaak/oor-

sprong vinden in de voor faling gesloten arbeidsovereenkomst van verweerder be-

slagbaar zijn in de zin van artikel XX.110 van het Wetboek van Economisch Recht, 

zodat het beslagbaar gedeelte ervan toekomt aan de boedel van de faling, op grond 

van de volgende motieven : 

 

“4.2.1 Oorzaak die het faillissement voorafgaat 

25. Artikel XX.110 van het Wetboek van economisch recht bepaalt: 

"§ 1. Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de 

gefailleerde van rechtswege het beheer over al zijn goederen evenals over 

de goederen die hij tijdens de procedure verkrijgt op grond van een oorzaak 

die het faillissement voorafgaat. 

§ 2. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en 

alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis van 

faillietverklaring, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen. 

§ 3. De goederen bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met 

uitzondering van de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor 

zijn beroep, bedoeld in het 3° van dit artikel, worden uit het actief van het 

faillissement gesloten en blijven onder het beheer en ter beschikking van de 

gefailleerde. 

Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten de goe-

deren, de bedragen, sommen en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt 

sinds de faillietverklaring op grond van een oorzaak die dateert van na het 

faillissement 

Uit het actief van het faillissement wordt eveneens uitgesloten, de vergoe-

ding voor schade die aan de persoon is verbonden en die aan de gefailleerde 

toekomt uit onrechtmatige daad. 

De gefailleerde beheert eveneens de in het tweede en derde lid bedoelde 

goederen en bedragen en beschikt erover." 
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26. De blijvende betwisting tussen partijen heeft betrekking op de vraag 

of de inkomsten uit arbeidsprestaties die J. B. inde na zijn faillissement al 

dan niet hun oorzaak vinden in de (vóór het faillissement gesloten) arbeids-

overeenkomst. 

27. Gebruikelijk sluit de gefailleerde pas een arbeidsovereenkomst na 

zijn faillissement. De daaruit voortvloeiende inkomsten worden dan onte-

gensprekelijk verkregen op grond van een oorzaak die volgt op het faillisse-

ment en vallen dus niet toe aan de faillissementsboedel. 

In deze zaak echter werd de arbeidsovereenkomst gesloten vóór het faillis-

sement. Het hof stelt vast dat geen gedagtekende en geen ondertekende ar-

beidsovereenkomst voorligt, maar evengoed dat partijen daarover geen be-

twisting voeren. 

28. Het geschilpunt slaat dan ook op de interpretatie van de bewoordin-

gen "op grond van een oorzaak die het faillissement voorafgaat' uit artikel 

XX. 110, § 1 van het Wetboek van economisch recht. 

29. In de Memorie van Toelichting stelde de wetgever over het toenmalig 

artikel XX.112 (thans XX.110) van het Wetboek van economisch recht uit-

drukkelijk het volgende: 

"Dit artikel is gegrond op het vroegere artikel 16 van de Faillissementswet 

maar bevat enkele belangrijke wijzigingen. De belangrijkste, die aansluit 

op het tweede-kansen-beleid, beperkt de samenstelling van de boedel. Waar 

vroeger alle goederen die de gefailleerde mocht verkrijgen tijdens het fail-

lissement deel uitmaken van de boedel, geldt dit slechts voor goederen die 

verkregen zijn krachtens een oorzaak die voor het faillissement bestond. Zo 

maken bijvoorbeeld opbrengsten van arbeidsprestaties geleverd na opening 

van het faillissement of erfenissen verkregen ingevolge een overlijden dat 

na het openen gebeurt of dito giften, geen deel uit van de boedel."   

De wetgever bepaalde dus dat loon voor arbeidsprestaties geleverd na de 

faillissementsdatum niet toevallen aan de boedel, ongeacht of deze arbeids-

prestaties geleverd werden in het kader van een arbeidsovereenkomst geslo-

ten vóór, dan wel na het faillissement. 

30. Ook gezaghebbende rechtsleer, die Het hof onderschrijft, houdt te-

recht voor dat het uitgekeerd loon, als tegenprestatie voor werk geleverd 

door een werknemer of zelfstandige na de faillietverklaring, niet het voor-

werp van de buitenbezitstelling vormt.  

31. Omwille van de duidelijke wil van de wetgever is er geen nood om qua 

interpretatie terug te vallen op het onderscheid tussen "opeisbaarheid" en 

''oorzaak" of op gemeenrechtelijke bepalingen. 

32. De bovenstaande motivering brengt met zich dat alle overige (des-

gevallend ondergeschikte) middelen als ongegrond of irrelevant verworpen 
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moeten worden. Zo moet niet dieper ingegaan worden op de al dan niet ge-

trouwe weergave van feiten in het proces-verbaal van inventaris, de be-

weerde rol van Dyzo vzw of op de ontwerpen van Europese richtlijnen.” 

(bestreden arrest, blz. 9-11)  

  

 

Grieven 

 

Overeenkomstig artikel XX.110, §1 van het Wetboek van Economisch Recht 

verliest de gefailleerde te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, 

van rechtswege het beheer over al zijn goederen evenals over de goederen die hij 

tijdens de procedure verkrijgt op grond van een oorzaak die het faillissement voor-

afgaat. 

 

Overeenkomstig artikel XX.110, §3, eerste lid van het Wetboek van Econo-

misch Recht worden uit het actief van het faillissement gesloten de goederen be-

doeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de goe-

deren die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van 

dit artikel. Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden uit het actief 

van de faillissement eveneens uitgesloten de goederen, bedragen, sommen en uit-

keringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van een 

oorzaak die dateert van na het faillissement. 

 

Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de oorzaak van een door de gefail-

leerde ontvangen vergoeding dateert van voor het faillissement, deze vergoeding 

behoort tot het actief van het faillissement. Wanneer daarentegen de oorzaak van de 

vergoeding dateert van na het faillissement, wordt deze vergoeding uit het actief 

van het faillissement gesloten. 

 

Het oorzaakbegrip zoals bepaald in artikel XX.110, §3, tweede lid WER is 

een begrip dat autonoom geïnterpreteerd dient te worden. Oorzaak van de vergoe-

ding die de gefailleerde ontvangt is het rechtsfeit of de rechtshandeling die aan de 

vergoeding ten grondslag ligt.  

 

In zoverre artikel XX.110, §3, tweede lid WER verwijst naar het oorzaakbe-

grip uit de artikelen 1108 en 1131 van het oud Burgerlijk Wetboek, bestaat, in een 

wederkerige overeenkomst, de oorzaak van de verbintenissen van een der partijen 

niet uitsluitend in het geheel van de verbintenissen van de andere partij, maar in het 

geheel van de beweegredenen die de schuldenaar ervan hebben beïnvloed en hem 

ertoe hebben aangezet te contracteren. 
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De oorzaak van de betaling van het loon is niet louter het verrichten van 

arbeidsprestaties, maar eveneens en noodzakelijk de onderliggende arbeidsovereen-

komst. Zonder het bestaan van een arbeidsovereenkomst, kan er immers geen 

sprake zijn van betaling van loon. In zoverre derhalve de arbeidsovereenkomst werd 

gesloten vóór de faillissementsdatum, kan er wat betreft de inkomsten uit de ar-

beidsprestaties geleverd na de faillissementsdatum geen sprake zijn van een uit-

sluiting uit het actief van het faillissement in de zin van artikel XX.110, §3, tweede 

lid WER. 

 

Uit de vaststellingen van de appelrechter blijkt dat er tussen de gefailleerde 

en een derde een arbeidsovereenkomst werd gesloten vóór het faillissement. De 

appelrechter beslist dat het loon voor arbeidsprestaties geleverd na de faillisse-

mentsdatum niet toevallen aan de boedel, ongeacht of deze arbeidsprestaties gele-

verd werden in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten vóór, dan wel na 

het faillissement. 

  

Door te beslissen dat het loon als tegenprestatie voor werk geleverd door een 

werknemer na de faillietverklaring niet het voorwerp van de buitenbezitstelling 

vormt, zelfs indien de arbeidsprestaties werden geleverd en het loon werd betaald 

op grond van een arbeidsovereenkomst die dateert van vóór het faillissement, en de 

betaling van het loon derhalve plaats vindt op grond van een oorzaak die de faillis-

sementsdatum voorafgaat, schendt de appelrechter artikel XX.110, §§1 en 3, tweede 

lid WER en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1108 en 1131 van het oud Burgerlijk 

Wetboek. 

 

 

TOELICHTING 

 

 

Overeenkomstig artikel XX.110, §1 van het Wetboek van Economisch Recht 

verliest de gefailleerde te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, 

van rechtswege het beheer over al zijn goederen evenals over de goederen die hij 

tijdens de procedure verkrijgt op grond van een oorzaak die het faillissement voor-

afgaat. 

 

Overeenkomstig artikel XX.110, §3, eerste lid van het Wetboek van Econo-

misch Recht worden uit het actief van het faillissement gesloten de goederen be-

doeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de goe-

deren die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van 

dit artikel. Overeenkomstig het tweede lid van deze bepaling worden uit het actief 
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van de faillissement eveneens uitgesloten de goederen, bedragen, sommen en uit-

keringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van een 

oorzaak die dateert van na het faillissement. 

 

De appelrechter stelt vast dat de gefailleerde een arbeidsovereenkomst heeft 

gesloten vóór het faillissement en arbeidsprestaties heeft geleverd na de faillisse-

mentsdatum. De appelrechter stelt vast dat het klaarblijkelijk de bedoeling was van 

de wetgever om het loon voor arbeidsprestaties geleverd na de faillissementsdatum 

niet te laten toevallen aan de boedel, ongeacht of deze arbeidsprestaties geleverd 

werden in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten vóór, dan wel na het 

faillissement. 

 

De appelrechter verwijst daarbij naar de Memorie van Toelichting waarin 

het volgende werd opgenomen : 

 

“Dit artikel is gegrond op het vroegere artikel 16 van de Faillissementswet 

maar bevat enkele belangrijke wijzigingen. De belangrijkste, die aansluit 

op het tweede-kansen-beleid, beperkt de samenstelling van de boedel. Waar 

vroeger alle goederen die de gefailleerde mocht verkrijgen tijdens het fail-

lissement deel uitmaken van de boedel, geldt dit slechts voor goederen die 

verkregen zijn krachtens een oorzaak die voor het faillissement bestond. Zo 

maken bijvoorbeeld opbrengsten van arbeidsprestaties geleverd na opening 

van het faillissement of erfenissen verkregen ingevolge een overlijden dat 

na het openen gebeurt of dito giften, geen deel uit van de boedel.” 

(Parl. St. Kamer, Doc 54 2407/001, 83) 

 

Vooreerst moet worden opgemerkt dat de Memorie van Toelichting niet uit-

drukkelijk heeft bepaald dat de vergoeding voor arbeidsprestaties geleverd na de 

faillissementsdatum, maar op grond van een arbeidsovereenkomst gesloten voor de 

faillissementsdatum niet toevalt aan de boedel. 

 

Bovendien kan de Memorie van Toelichting de draagwijdte van de wet niet 

bepalen. Integendeel moet de draagwijdte ervan bepaald worden op grond van de 

tekst van de wet zelf. 

 

De tekst van de wet is duidelijk. Worden enkel uit het actief van het faillis-

sement gesloten, de goederen, de bedragen, sommen en uitkeringen die de gefail-

leerde ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van een oorzaak die dateert van 

na het faillissement. 
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In de rechtsleer wordt de oorzaak terecht omschreven als het rechtsfeit, de 

rechtshandeling (overeenkomst of eenzijdige handeling) of de toestand die recht-

streeks aan de vordering ten grondslag ligt. Telkens de rechtsverhouding waaruit de 

vordering voortvloeit bestaat, bestaat de vordering ook reeds, tenminste in de kiem 

(D. Demarez en C. Stragier, Boek XX, Brugge, die Keure, 2018, 259-260).  

 

Het oorzaakbegrip uit artikel XX.110 WER is inderdaad een autonoom be-

grip dat niet gelijkgesteld kan worden met het oorzaakbegrip uit de artikelen 1108 

en 1131 van het oud Burgerlijk Wetboek, dat door uw Hof als volgt gedefinieerd 

werd : “In een wederkerige overeenkomst bestaat de oorzaak van een van de ver-

bintenissen van een van de partijen niet uitsluitend in het geheel van de verbinte-

nissen van de andere partij, maar in het geheel van de beweegredenen die de schul-

denaar ervan hoofdzakelijk hebben beïnvloed en hem ertoe hebben aangezet te con-

tracteren” (Cass. 14 maart 2008, Arr. Cass. 2008, 737). Dit houdt in eerste instantie 

in dat de verbintenis van de andere partij de oorzaak is van de verbintenis van de 

ene partij, maar ruimer ook de beweegredenen die de partijen ertoe aangezet hebben 

om te contracteren. Toegepast op deze zaak zou dit betekenen dat de oorzaak van 

de verbintenis tot betalen van de werkgever gelegen is in de prestaties van de werk-

nemer, maar ook ruimer in alle doorslaggevende beweegredenen bij de partijen voor 

het aangaan van de overeenkomst. Het komt mij voor dat de wetgever bij het op-

maken van artikel XX.110 WER dit ruimer oorzaakbegrip niet voor ogen gehad kan 

hebben. Het kan immers niet de bedoeling geweest zijn van de wetgever om bij de 

beoordeling of vergoedingen al dan niet in de boedel vallen te gaan nagaan of de 

doorslaggevende beweegredenen van partijen bij het aangaan van de overeenkomst 

al dan niet het faillissement voorafgaan.  

 

Zowel in het geval het oorzaakbegrip uit artikel XX.110 WER een autonoom 

begrip is, dan wel verwijst naar het oorzaakbegrip uit de artikelen 1108 en 1131 van 

het oud Burgerlijk Wetboek, kan er geen twijfel over bestaan dat de oorzaak van de 

uitkering van loon de arbeidsovereenkomst zelf is. Zonder arbeidsovereenkomst 

kan er immers geen sprake zijn van uitbetaling van het loon. Het enkele feit dat er 

arbeidsprestaties geleverd worden, geeft geen recht op betaling van loon. Hiertoe is 

immers het bestaan van een arbeidsovereenkomst vereist (Zie bijv. W. Van Eeck-

houtte, Arbeidsrecht, Band 1, Sociaal Compendium, 603 die schrijft dat er voor het 

bestaan van een arbeidsovereenkomst vier elementen aanwezig dienen te zijn, met 

name een overeenkomst, arbeid, loon en gezag of ondergeschiktheid). 

 

Derhalve dateert de oorzaak van de betaling van loon voor arbeidsprestaties 

geleverd na de faillissementsdatum maar op grond van een arbeidsovereenkomst 

die werd gesloten vóór de faillissementsdatum, van voor de faillissementsdatum en 

kan de uitsluiting uit het actief van het faillissement zoals bepaald in artikel XX.110, 

§3, tweede lid geen toepassing vinden. 
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* 

*          * 
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Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij het 

Hof van Cassatie voor eiseres dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge be-

hagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen naar 

een ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

 

 

 

Antwerpen, 15 april 2021 

 

 

 

 

Beatrix Vanlerberghe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

 

het exploot van betekening van deze voorziening aan de verwerende partij 
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 31 MAART 2022 C.21.0330.N-C.21.0344.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

I 

Nr. C.21.0330.N 

1. K. B.,  

2. N. B., 

eisers, 

vertegenwoordigd door mr. Martin Lebbe, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 1060 Brussel, Jourdanstraat 31, waar de eisers woonplaats kiezen, 

tegen 

1. N. R.,  

2. P. B.,  

verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerders 

woonplaats kiezen. 
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II 

Nr. C.21.0344.N 

VERZEKERINGEN VAN HET NOTARIAAT cv, met zetel te 1000 Brussel, 

Bergstraat 34, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0403.249.982, 

eiseres, 

vertegenwoordigd door mr. Michèle Grégoire, advocaat bij het Hof van Cassatie, 

met kantoor te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 4, waar de eiseres woonplaats 

kiest, 

tegen 

1. N. R.,  

2. P. B.,  

verweerders, 

vertegenwoordigd door mr. Beatrix Vanlerberghe, advocaat bij het Hof van Cassa-

tie, met kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de verweerders 

woonplaats kiezen, 

mede inzake 

1. K. B.,  

2. N. B.,  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel 

van 13 april 2021. 

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 
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II. CASSATIEMIDDELEN 

In de zaak C.21.0330.N voeren de eisers in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan.  

In de zaak C.21.0344.N voert de eiseres in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is 

gehecht, drie middelen aan.  

III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

A. Voeging 

1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. 

Zij dienen te worden gevoegd.  

B. Zaak C.21.0330.N 

Eerste onderdeel 

2. Krachtens artikel 1577, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, kunnen vanaf de 

dag van de overschrijving van het beslag of van het bevel, de handelingen van ver-

vreemding of van vestiging van een hypotheek, verricht door de schuldenaar op de 

onroerende goederen waarop beslag is gelegd of die in het bevel zijn aangeduid, 

niet worden ingeroepen tegen de in artikel 1575 bedoelde derden.  

3. De niet-tegenwerpelijkheid heeft tot gevolg dat de beslagleggende schuldei-

ser, ten belope van het bedrag van zijn schuldvordering, de uitwinning kan vervol-

gen op het onroerend goed in handen van de persoon aan wie het goed werd over-

gedragen in weerwil van het overgeschreven bevel of beslag. 

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de beslagleggende schuldeiser, met toepassing 

van artikel 1577, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, slechts kan overgaan tot uitwin-

ning ten belope van het bedrag dat de schuldeiser zou hebben gekregen, indien de 

handeling van vervreemding niet zou zijn gesteld, faalt naar recht. 

M&D Seminars 324



 31 MAART 2022 C.21.0330.N-C.21.0344.N/4 

(…) 

Dictum 

Het Hof, 

Voegt de zaken C.21.0330.N en C.21.0344.N. 

Verwerpt de cassatieberoepen.  

Veroordeelt de eisers tot de kosten.  

Bepaalt de kosten voor de eisers in de zaak C.21.0330.N op 518,23 euro en op de 

som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Bepaalt de kosten voor de eiseres in de zaak C.21.0344.N op 642,57 euro en op de 

som van 650 euro rolrecht verschuldigd aan de Belgische Staat. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mest-

dagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en 

in openbare rechtszitting van 31 maart 2022 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van 

griffier Vanity Vanden Hende. 

 

V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

 

VOOR: 1. de heer K. B.,  

                        2.mevrouw N. B.,  

 

eisers in cassatie 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr Martin Lebbe, ad-

vocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdend te 1060 

Brussel, Jourdanstraat 31, waar keuze van woonplaats wordt 

gedaan. 

 

 

TEGEN: 1. de heer N. R.,  

                        2. mevrouw P. B.,  

 

 verweerders in cassatie. 

 

* 
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*                 * 

 

 

              Aan de Eerste Voorzitter, de Voorzitter en de Raadsheren, leden van het 

Hof van Cassatie. 

 

              Hooggeachte Dames en Heren, 

 

 Eisers hebben de eer aan Uw toezicht te onderwerpen een arrest van de 17e 

kamer van het Hof van beroep te Brussel dd. 13 april 2021 (A.R. nrs. 2020/AR/383 

- 2020/AR/722). 

 

 

 

 Voor de voorziening van belang zijnde feiten en procedurevoorgaanden 

 

 

Bij notariële akte van 19 februari 2014, verleden voor notaris Christian 

Huylebrouck, hebben eisers een onroerend goed, gelegen te …, aangekocht van K.-

V. voor de prijs van € 450.000 en dit “vrij en onbelast van alle schulden en hypo-

thecaire of bevoorrechte kosten”.  

 

             Evenwel werd aan K.-V. door verweerders een bevel voorafgaand aan een 

uitvoerend onroerend beslag, onder meer op vermeld onroerend goed, betekend en 

werd dit bevel op 14 februari 2014 overgeschreven op het kantoor van de hypo-

theekbewaarder.  

 

 Op het ogenblik van die overschrijving rustte op het betrokken onroerend 
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goed en twee andere onroerende goederen van K.-V. een hypothecaire inschrijving 

in het voordeel van de nv Record Bank ten belope van een som van € 1.650.000.  

 

  De notaris, voor wie de notariële akte van 19 februari 2014 werd verleden, 

had op 3 februari 2014 een geactualiseerd hypothecair getuigschrift opgevraagd. 

Het afgeleverd hypothecaire getuigschrift van 4 februari 2014 maakt geen melding 

van nieuwe over- en inschrijvingen genomen op het betrokken onroerend goed.  

 

  De opbrengst van de verkoop aan eisers werd integraal overgemaakt aan 

de nv Record Bank, die ingevolge die betaling de hypotheek op het betrokken on-

roerend goed heeft gelicht. 

 

Verweerders hebben op 16 april 2014 op het betrokken onroerend goed 

uitvoerend beslag gelegd met betekening van het beslagexploot aan K.-V. Dit on-

roerend beslag blijkt te zijn hernieuwd op 12 april 2017 en vervolgens op 10 april 

2020.  

 

Op 21 december 2017 ontvingen eisers een brief van notaris De 

Landtsheer, die op verzoek van verweerders door de beslagrechter werd aangesteld 

om over te gaan tot de veiling van het betrokken onroerend goed, met de medede-

ling dat de verkoop van het goed gepland staat op 26 december 2017. Die veiling is 

niet doorgegaan. Eisers hebben toen uitleg gevraagd aan de notaris Christian Huyle-

brouck die de notariële verkoopakte van 19 februari 2014 had verleden. Deze deelde 

mee dat hij niet op de hoogte was van het bestaan van het bevel tot betaling op het 

ogenblik van het verlijden van de notariële verkoopakte. 

 

Eind augustus 2019 hebben verweerders opnieuw een initiatief genomen 

om het betrokken onroerend goed te laten verkopen, mits het bekomen van een 

nieuwe aanstelling van notaris De Landtsheer en nadien van een verlenging van de 

termijn van zes maanden binnen dewelke die notaris beschikte om over te gaan tot 

de veiling van het betrokken onroerend goed 
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Eisers hebben in september 2019 voor de beslagrechter bij de Nederlands-

talige rechtbank van eerste aanleg Brussel, een vordering ingesteld tegen verweer-

ders, waarin zij onder meer de opheffing van het beslag vorderen wegens rechts-

misbruik langs de zijde van verweerders. Op de inleidingszitting is de Verzekering 

van het notariaat, beroepsverzekeraar van notaris Christian Huylebrouck, vrijwillig 

tussengekomen teneinde bepaalde standpunten van eisers te ondersteunen.  

 

Bij beschikking van 7 februari 2020 werden de vordering van eisers ont-

vankelijk maar ongegrond verklaard. 

 

Tegen die beschikking hebben eisers, alsmede de Verzekering van het no-

tariaat, hoger beroep ingesteld. 

 

Het bestreden arrest wijst de beide hoger beroepen af als ongegrond.  

 

Tegen dit arrest menen eisers gerechtigd te zijn volgend cassatiemiddel te 

formuleren. 

 

 

  

 

     ENIG  MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

 Geschonden wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel 

 

- artikel 1577 Gerechtelijk Wetboek; 
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- het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt en artikelen 

1382 en 1383 Oud Burgerlijk Wetboek.  

 

 Bestreden beslissing 

 

Om de in hoger beroep door eisers gevorderde opheffing van het uitvoe-

rend beslag wegens rechtsmisbruik langs de zijde van verweerders (zie hun middel 

6.1.2.- Rechtsmisbruik op pp. 22-31 van hun aanvullende en synthesebesluiten van 

8 januari 2021) te verwerpen, oordeelt het bestreden arrest als volgt: 

 

“8. Rechtsmisbruik/wettig belang 

 

Zowel appellanten B. als de verzekeraar werpen op dat de partij R. zich schuldig 

maakt aan rechtsmisbruik en kampt met een gebrek aan wettig belang. 

 

De eerste rechter heeft dit middel terecht op gemotiveerde wijze afgewezen. 

 

Het hof volgt de zienswijze van de eerste rechter en verwijst tot ondersteuning van 

zijn standpunt naar de door partij R. ontwikkelde redenering en maakte de navol-

gende passages tot de zijne: 

‘De bescherming van de beslagleggende schuldeisers voorzien in artikel 1577 

Ger.W. verandert niet in functie van de zogenaamde finaliteit van het beslagrecht. 

Immers de overdracht van het onroerend goed vanaf de overschrijving van het be-

vel wordt onmiskenbaar gesanctioneerd door de niet-tegenwerpelijkheid van deze 

overdracht aan de beslagleggende schuldeiser. Deze eigendomsoverdracht op zich 

leidt tot krenking van de rechten van de beslagleggende schuldeiser. De eventuele 

vaststelling dat de verkoopprijs ingevolge deze eigendomsoverdracht volledig be-

taald werd aan de hypothecaire schuldeiser en de beslagleggende schuldeiser er 

geen aanspraak op had kunnen maken, doet hier geen afbreuk aan, zoals Verzeke-

ringen van het Notariaat ten onrechte probeert voor te houden. De verhaalsrechten 

van concluanten worden door het enkele feit van de (niet-toegestane) eigendoms-

overdracht geschaad. 

Enkel de schuldeiser wiens bevel of beslag overschreven is voorafgaand aan de 

eigendomsoverdracht, mag er krachtens artikel 1577 Ger.W. vanuit gaan dat het 
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goed nog steeds in het vermogen van zijn schuldenaar zit en kan om die reden de 

uitwinning vervolgen, zelfs in handen van de derde-verkrijger (dit kadert net in het 

doel van het beslagrecht dat ertoe strekt de schuldeiser toe te laten zijn titel uit te 

winnen op het vermogen van zijn schuldenaar). Door zich op de niet-tegenstelbaar-

heid van de verkoop te beroepen, maken concluanten geen abnormaal gebruik van 

hun rechten noch gebruiken zij dit recht voor andere doelen dan die welke de wet 

beoogde te beschermen, wel integendeel.’ 

 

Terecht refereert de partij R. in dit verband naar het arrest van het hof van beroep 

te Antwerpen van 14 oktober 2019, P&B 2020,139 e.v. (…) dat in een vergelijkbare 

casus het ingeroepen rechtsmisbruik afwijst op grond van volgende motivering: 

’18. Rechtsmisbruik is de uitoefening van een recht op een manier die klaarblijkelijk 

de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een nor-

maal, voorzichtig, bedachtzaam persoon. 

Uit het feit dat JSCTBank intussen ingevolge de verzwijging door de verkopers en 

de ouderdom van de hypothecaire informatie, een betere positie zou bekomen dan 

voorheen wanneer de verkoop als niet tegenwerpbaar zou worden aangemerkt, dit 

omdat de hypothecaire schuldeiser KBC Bank intussen betaald werd, leidde de eer-

ste rechter rechtsmisbruik af. 

Het hof is het daar niet mee eens. Het ontwaart in de aanspraak van JSCTBank om 

de wet behoorlijk toegepast te zien geen enkel misbruik, doch ziet hierin niets meer 

dan een volkomen normale rechtsuitoefening. Niets wijst erop dat JSCTBank de 

rechten die haar bij toepassing van art. 1444 Ger. W. en art. 1577 Ger. W. toeko-

men (zie ook Cass. 7.11.2005, RW 2005-2006, 1662) uitoefent op een wijze die 

klaarblijkelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht 

door een normaal, voorzichtig, bedachtzaam persoon. 

Door de bij wet toegekende rechten uit te oefenen, wordt de verkrijger, die de uit-

winning kan verhinderen door toepassing te maken van art. 1578 Ger. W. en die 

over aansprakelijkheidsvorderingen beschikt lastens diegenen die foutief zouden 

hebben gehandeld, geen nadeel toegebracht dat kennelijk in wanverhouding staat 

tot het voordeel dat de schuldeiser beoogt door tenuitvoerlegging van de hem toe-

gekende titel op het door hem in beslag genomen onroerend goed. Dat deze 

schuldeiser ingevolge het feit dat de oorspronkelijke hypothecaire schuldeiser be-

taald werd een grotere kans heeft op een nuttige positie bij de rangregeling, is een 

door de wetgever in acht genomen gevolg dat met de niet tegenwerpbaarheid van 

de eigendomsoverdracht gepaard kan gaan, en geen kennelijk buitensporig voor-

deel dat rechtsmisbruik uitmaakt. (eigen onderlijning). 

De fouten die tot het ongelukkig voorval hebben geleid zijn geenszins aan de zijde 

van JSCTBank gemaakt. Deze laatste kan niet van de door o.m., de artikelen 1444, 
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1577 en 1578 Ger. W. toegekende rechten beroofd worden louter op grond van de 

goede trouw van de kopers T.S.-N.A., die zich mogelijkerwijze succesvol hadden 

kunnen richten tegen de verkoper, de notaris die de verkoopakte heeft verleden, de 

hypotheekbewaarder, diens opvolger of de overheid, en die de verdere uitwinning 

hadden kunnen verhinderen bij toepassing van art. 1578 Ger. W. (…)’ 

 

Het hof maakt deze motivering tot de zijne. 

 

Uit hun aard hebben middelen van tenuitvoerlegging de werking van een drukkings-

middel dat ertoe strekt de executieplichtige tot het nakomen van zijn verplichtingen 

tot de betaling van de schuld te dwingen. 

 

De toetsing van de abusieve uitoefening van het recht op algehele regeling door de 

schuldeiser die over een deugdelijke uitvoerbare titel beschikt, moet beoordeeld 

worden met grote terughoudendheid. 

 

De schuldeiser heeft principieel het recht om zijn schuldvordering te innen. Het feit 

dat zij bij de uitoefening van het recht de wettelijke mechanismen van het executie-

recht aanwendt heeft in de regel niets onrechtmatigs. 

 

Dat hij dit doet zonder duidelijk vooraf te kunnen inschatten in welke mate hij ge-

noegdoening zal halen uit zijn actie, verleent hieraan geen onrechtmatig karakter. 

 

Er hoeft geen verband te bestaan tussen de omvang van de schuldvordering en de 

waarde van het in beslag genomen goed en evenmin tussen de omvang van de 

schuldvordering en de graad van zekerheid dat zijn actie hem voordeel oplevert. 

 

Het feit dat de uitoefening van het executierecht door de schuldeiser overeenkom-

stig de toepasselijke regelgeving kwellend is voor een - buiten de wil van de 

schuldeiser - hierbij betrokken derde, wijst niet op rechtsmisbruik in hoofde van de 

schuldeiser. 

 

De partij R. maakt gebruik van haar recht op een wijze die strookt met wat zij in de 

gegeven omstandigheden mocht ondernemen om de invordering van haar schuld-

vordering te doen slagen. 
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Er wordt voorgehouden, maar niet aangetoond en ook niet geloofwaardig gemaakt, 

dat de partij R. bij de uitoefening van haar recht de grenzen van wat normaal van 

een onbetaald gebleven schuldeiser die jarenlang ongewild geconfronteerd wordt 

met door de schuldenaars uitgevoerde dilatoire manoeuvres, met procedures erop 

gericht hun legitieme aanspraken gebaseerd op een regelmatige uitvoerbare titel te 

dwarsbomen niet zou hebben gehandeld zoals zou handelen een normale, voorzich-

tige schuldeiser geplaatst in dezelfde omstandigheden die betaling wenst te beko-

men van wat hem toekomt en die - gelet op de vaststaande onwil en obstructie van 

zijn debiteurs - geen andere mogelijkheid heeft dan ondanks de ermee gepaard 

gaande zware inspanning, kosten en zorgen over te gaan tot uitvoerend onroerend 

beslag op de onroerende goederen van zijn schuldenaar. 

 

Dat de partij R. te goeder trouw heeft gehandeld wordt door geen enkel stuk of 

gegeven waarover het hof beschikt, tegengesproken. 

 

Zij is het slachtoffer van haar debiteurs en het is door hun toedoen - geenszins door 

de handelswijze van de partij R. - dat appellanten B. op hun beurt het slachtoffer 

zijn van dezelfde debiteurs, die het kwestieuze goed onterecht met miskenning van 

de rechten van de partij R. voor vrij en onbelast aan hen verkochten. 

 

Door zich op de niet-tegenstelbaarheid van de verkoop aan appellanten B. te be-

roepen maakt de partij R. geen abnormaal gebruik van haar executierecht. 

 

Het feit dat zij door haar recht te doen gelden nog slechts maar gedeeltelijk ge-

noegdoening zou bekomen verandert hier niets aan. Zij heeft hieromtrent overigens 

geen zekerheid en kan dit ook niet hebben. 

 

Het resultaat van de openbare verkoop is onbekend. 

 

De wijze van rechtsuitoefening door partij R. is niet te vergelijken met deze van de 

schuldeiser die bewarend beslag legt. De rechtspraak die ingeval van het nemen 

van bewarende maatregelen besluit tot het bestaan van rechtsmisbruik in hoofde 

van de beslaglegger, is niet toepasbaar op deze casus waarin de schuldeisers be-

schikken over een regelmatige uitvoerbare titel. 

 

Dat de hypotheek ten voordele van Record Bank niet meer op het in beslag genomen 

goed rust ingevolge handlichting door de verkoop aan appellanten B. is een gevolg 

M&D Seminars 333



  VERZOEKSCHRIFT/9 

 

van een rechtshandeling waar de partij R. - die dit niet kon voorzien - volkomen 

vreemd aan is. 

 

Haar kan niet verweten worden dat zij hieruit - ongewild - mogelijk voordeel haalt. 

 

De verzekeraar omschrijft de betwisting als ‘de problematiek van de zogenaamde 

‘dode hoek’’. 

 

In elk geval is deze situatie niet veroorzaakt door de partij R., die niet moet instaan 

voor de gevolgen van de verkoop van haar eigen debiteurs, die hadden kunnen zijn 

voorkomen zo de instrumenterende notaris die - in tegenstelling tot appellanten B. 

- binnen het kader van zijn beroep wist of behoorde te weten dat dergelijk probleem 

zich kon stellen, voortging op onjuiste informatie inzake de hypothecaire staat van 

het goed op het ogenblik van de verkoop. 

 

Dat de notaris daarbij zelf mogelijk geen fout treft is hier niet ter discussie en hoe 

dan ook moet de partij R. niet de gevolgen dragen van de mogelijke aansprakelijk-

heid van haar eigen debiteurs en/of van de instrumenterende notaris. 

 

De partij R. heeft de door haar genomen uitvoeringsmaatregelen geenszins van hun 

doel afgewend. 

 

Zij hebben deze genomen om betaling te bekomen van hun reeds jarenlang onin-

baar gebleken schuldvordering. 

 

Zij hebben daarmee op normale wijze toepassing gemaakt van hun recht binnen 

redelijke grenzen. 

 

Het feit dat de tenuitvoerlegging aan de beslagrechters geen voorrecht verleent, 

mag hen niet beletten zich te beroepen op de niet-tegenstelbaarheid van de rechts-

handeling gesteld met miskenning van hun rechten. 

 

Dat de partij R. voordeel kan halen uit de verkoop door haar schuldenaars van het 

door haar in beslag genomen onroerend goed is niet door haar gewild. Zij heeft 
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deze situatie niet gecreëerd. Haar kan niet verweten worden dat zij mogelijk voor-

deel put uit wat door anderen werd veroorzaakt. 

 

De partij R. bevindt zich niet in de situatie van de schuldeiser die een pauliaanse 

vordering instelt. De rechtspraak die in dit verband worden aangehaald beoogt 

andere situaties. Zij heeft geen algemene draagwijdte. Zij laat in elk geval niet toe 

te besluiten dat de partij R. rechtsmisbruik heeft gepleegd. 

 

Wat betreft de door de verzekeraar ingeroepen cassatierechtspraak van 13 novem-

ber 2003 (…): Zij heeft niet de draagwijdte die de verzekeraar haar verleent. Het 

feit dat in het betreffende arrest wordt geoordeeld dat de huurder van een onroe-

rend goed het gebrek aan overschrijving van een overdracht van de eigendom door 

de verhuurder niet kan aanvoeren om de gevolgen van die overdracht tussen de 

verhuurder en de nieuwe eigenaar in de weg te staan, houdt niet in dat de partij R. 

- als vervolgende schuldeiser - de niet tegenstelbaarheid van de verkoop gereali-

seerd met miskenning van haar rechten niet zou kunnen inroepen. 

 

In het betreffende arrest wordt overwogen dat de akte van overdracht die niet werd 

overgeschreven in het daartoe bestemde register van het hypotheekkantoor tot ge-

volg heeft dat deze akte niet kan worden tegengeworpen aan een derde die zonder 

bedrog heeft gecontracteerd, maar dat dit niet geldt voor de huurder die niet kan 

worden geschaad in zijn zakelijk recht op de goederen waarop de akten betrekking 

heeft noch in zijn recht van vervolging nu hij geen recht van vervolging uitoefent. 

 

De partij R. is wel degelijk een partij die een recht op vervolging uitoefent tegen 

haar debiteurs. Zij heeft haar recht op een normale wijze uitgeoefend. De schade 

die hierdoor in hoofde van de appellanten bestaat, heeft hij niet gewild nog veroor-

zaakt. 

 

Wat betreft de tegenstelbaarheid van de hypotheek van Record Bank: Deze tegen-

stelbaarheid die niet wordt betwist doet geen afbreuk aan de bescherming van de 

niet-tegenstelbaarheid van de verkoop met miskenning van de rechten van de ver-

volgende schuldeisers. 

 

Wat betreft de gevolgtrekkingen van de verzekeraar uitgaande van het feit dat de 

verkoop niet had plaats gehad: Zij zijn gebaseerd op veronderstellingen zonder be-

wijs. 
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De openbare verkoop heeft niet plaatsgevonden en het resultaat ervan is bijgevolg 

onbekend. 

 

Bovendien waren op verzoek van de partij R. meerdere onroerende goederen tege-

lijk in beslag genomen en kon niet worden voorzien welk goed eerst zou worden 

verkocht tegen welke prijs. 

 

Uit de bijgebrachte stukken blijkt dat meerdere uitvoeringsmaatregelen werden ge-

nomen en dat de verkoopopbrengst van de onroerende goederen finaal wel kon vol-

staan om de hypothecaire schuldeiser Record Bank te voldoen (…). 

 

Aldus kan niet worden voorgehouden dat de partij R. met zekerheid niets zou heb-

ben kunnen bekomen uit de openbare verkoop en dat haar handelswijze louter scha-

deverwekkend was voor de partij B. 

 

Verder blijkt uit de stukken 25 en 26 van de partij R. dat deze laatste heeft getracht 

tot een vergelijk te komen. Zij heeft haar goede wil getoond zowel ten aanzien van 

de instrumenterende notaris bij de verkoop als ten aanzien van de kopers in de hoop 

van tot een minnelijke oplossing te komen. 

 

Aan de goede trouw van partij R. en aan de correcte uitoefening van haar recht kan 

in de gegeven omstandigheden niet worden getwijfeld. 

 

Wat betreft de beweerde louter theoretische benadering (p.40 van de conclusie van 

de verzekeraar): Hiervan is de facto geen sprake. Net zoals de eerste rechter komt 

het hof net op grond van de analyse van de concrete omstandigheden van de zaak 

tot de conclusie dat er van rechtsmisbruik geen sprake is. 

 

Wat betreft de kritiek van de verzekeraar op de beslissing van de eerste rechter in 

dit verband: Het hof beoordeelt de vorderingen van partijen opnieuw en wijst dit 

middel af op voormelde gronden. De motivering van de eerste rechter wordt hier 

niet hernomen. Op het feit dat de eerste rechter verwezen heeft naar artikel 1578 

Ger. W. terwijl dat wetsartikel door geen van de partijen was ingeroepen en der-

halve op dit punt minstens het debat had dienen te worden heropend moet hier dan 

ook niet meer worden ingegaan. 
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De motieven van de eerste rechter inzake het ingeroepen rechtsmisbruik en die door 

het Hof van beroep worden overgenomen, luiden als volgt: 

 

“Als laatste nietigheidsgrond voor het beslag beroepen de kopers rechtsmisbruik 

in. 

 

Dit rechtsmisbruik is volgens hen tweeledig. Enerzijds plegen de vervolgende 

schuldeisers rechtsmisbruik ‘door toch maar te proberen het onroerend goed van 

(de kopers) te verkopen omwille van een foutief gemeende niet-tegenstelbaarheid 

van de verkoop van 19 februari 2014’. Anderzijds plegen ze rechtsmisbruik ‘door 

de openbare verkoop te vorderen van het onroerend goed van (de kopers) die zelf 

geen schuldenaar zijn van (hen) om niets te krijgen van de verkoopprijs’. 

 

Vooreerst, de wetgever sanctioneert een eventueel misbruik van beslagrecht niet 

met een nietigheid. Zonder uitdrukkelijke wettekst kan de beslagrechter op die 

grond het beslag dus onmogelijk nietig verklaren. Een bewezen misbruik tast enkel 

de rechtmatigheid van het beslag aan. 

 

Vervolgens herhalen de kopers met hun eerste reden voor rechtsmisbruik hun eerste 

hoofdmiddel dat de vervolgende schuldeisers hun voorafgaandelijk bevel niet ‘naar 

behoren’ hebben laten overschrijven en zich de verkoop van 19 februari 2014 dus 

moeten laten tegenwerpen. 

 

Dit middel is reeds beantwoord en verworpen. 

 

Ten slotte is het, in tegenstelling tot wat de kopers met hun tweede reden beweren, 

geenszins uitgesloten dat de vervolgende schuldeisers, ingeval van openbare ver-

koop van het in beslag genomen onroerend goed, zullen delen in de verkoopop-

brengst. Dit zal blijken op het ogenblik van de rangregeling. Op heden argumente-

ren de vervolgende schuldeisers althans dat de hypotheek van ING, die ook dateert 

van na de overschrijving van hun voorafgaandelijk bevel, hen niet-tegenstelbaar is. 

 

De kopers verliezen ook uit het oog dat de rechterlijke toetsing van de wijze waarop 

een schuldeiser zijn beslagrecht uitoefent enkel ‘marginaal’ kan zijn. Deze uitoefe-
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ningswijze zal dus slechts als abusief kunnen worden aangemerkt, wanneer hier-

over tussen redelijke mensen geen betwisting kan bestaan. 

 

In huidige zaak bestaat er veel betwisting tussen partijen. 

 

Terecht vergelijken de vervolgende schuldeisers ook de situatie tussen het niet en 

het wel uitoefenen van hun executierechten en kan niet ontkend worden dat het niet 

uitoefenen van hun executierechten hen niets zal opleveren. 

 

In toepassing van de artikelen 1575 en 1577 Ger. W. genieten zij van de wettelijke 

bescherming van de niet-tegenstelbaarheid van de verkoop tot dewelke hun schul-

denaren, met miskenning van voormeld artikel 1577 Ger. W., zijn overgegaan. Deze 

niet-tegenstelbaarheid geeft tot gevolg dat de beslagleggende schuldeisers de uit-

winning kunnen vervolgen van het in beslag genomen onroerend goed.” (pp.10-11 

van het eerste vonnis). 

 

 

 

  Grieven 

 

 In hoger beroep hebben eisers de opheffing (en niet meer de nietigheid) 

van het uitvoerend beslag gevorderd omdat dit beslag rechtsmisbruik uitmaakt 

langs de zijde van verweerders (zie hun middel 6.1.2.- Rechtsmisbruik op pp. 22-

31 van hun aanvullende en synthesebesluiten van 8 januari 2021). In essentie voer-

den eisers als rechtsmisbruik aan dat op het ogenblik dat verweerders het bevel 

hadden overgeschreven, er op het betrokken onroerend goed (en twee andere on-

roerende goederen van de schuldenaars van verweerders) een hypotheek ten gunste 

van Record Bank rustte die verweerders niet toeliet uit de gedwongen verkoop van 

dit goed iets te ontvangen. De volledige opbrengst van de verkoop aan eisers van 

dit goed werd aan de hypothecaire schuldeiser overgemaakt en de hypotheek op het 

goed werd daarom gelicht. Verweerders wensen nu het betrokken goed te doen ver-

kopen met de bedoeling de mogelijkheid te verkrijgen om volledig betaling te be-

komen van hun schuldvordering op K.-V. gezien de hypotheek ten voordele van 
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Record Bank verdwenen is. Verweerders pogen aldus een voordeel (winst) te be-

komen die zij niet zouden hebben gehad indien de verkoop van het goed, welke zij 

aanvechten als een aan hen niet tegenstelbare handeling, niet was verricht.  

 

Eerste onderdeel 

 

1. Artikel 1577, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat vanaf 

de dag van de overschrijving van het beslag of van het bevel, de handelingen van 

vervreemding of van vestiging van een hypotheek, verricht door de schuldenaar op 

de onroerende goederen waarop beslag is gelegd of die in het bevel zijn aangeduid, 

niet ingeroepen kunnen worden tegen de in artikel 1575 bedoelde derden. Onder 

die derden vallen de schuldeisers die de in het artikel 1565 bedoelde overschrijving 

hebben gedaan. 

 

Artikel 1577 Gerechtelijk Wetboek heeft echter niet tot doel de positie van 

die derden voordeliger te maken dan hun positie indien deze handelingen niet waren 

verricht. 

 

2. Ten deze waren, zoals blijkt uit de aanvullende synthesebesluiten van 

eisers en niet tegengesproken door het bestreden arrest, de op het ogenblik van de 

overschrijving van het bevel bestaande executiemogelijkheden van verweerders be-

perkt omwille van de hypotheek op dit onroerend goed (en twee andere onroerende 

goederen van hun schuldenaars)  gevestigd ten voordele van de nv Record Bank 

voordat verweerders het bevel hadden doen overschrijven op het hypotheekkantoor 

en tevens door het feit dat zij geen preferente schuldeiser zijn. 

 

3. Door zich de door verweerders ontwikkelde redenering  en de motieven 

van het arrest van het hof van beroep te Antwerpen dd. 14 november 2019 eigen te 

maken en aldus aan te nemen dat verweerders met hun beroep op artikel 1577 Ge-

rechtelijk Wetboek en hun executiemogelijkheden een mogelijk voordeel mogen 

halen uit de verkoop door hun schuldenaars van het betrokken onroerend goed aan 
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eisers doordat de volledige verkoopopbrengst aan de hypothecaire schuldeiser (de 

nv Record Bank) betaald werd en daardoor de hypotheek op het betrokken onroe-

rend goed werd gelicht en verweerders aldus in een betere positie komen om hun 

schuldvordering te innen, daarbij aannemend dat dit een door de wetgever in acht 

genomen gevolg is dat met de niet-tegenstelbaarheid van de eigendomsoverdracht 

gepaard kan gaan, schendt het bestreden arrest artikel 1577, eerste lid, van het Ge-

rechtelijk Wetboek dat tot doel heeft de voor het tijdstip van de vervreemding be-

staande executiemogelijkheden van de betrokken derden te beschermen, maar niet 

tot doel hen mogelijks voordeel of winst te bezorgen die zij niet zouden hebben 

gehad indien de vervreemding niet was gebeurd. 

 

(…) 

 

                                          TOELICHTING 

 

Het middel tot cassatie vergt geen nadere toelichting, tenzij de bemerking 

dat dit middel enigszins aansluit bij de rechtspraak van uw Hof inzake de pauliaanse 

vordering, volgens dewelke deze vordering voor de agerende schuldeiser geen bron 

van winst mag zijn, waardoor zijn positie voordeliger wordt dan indien de aange-

vochten handeling niet was verricht (Cass., 15 mei 1992, R.W. 1992-93, 330, met 

noot van E. Dirix “De vergoedende functie van de actio pauliana”). 

 

Ook kan voor het middel een aansluiting gevonden worden in de recht-

spraak van uw Hof betreffende artikel 1 van de Hypotheekwet. 

 

Krachtens dit artikel heeft het gebrek aan overschrijving in het daartoe be-

stemde register op het kantoor van bewaring der hypotheken (thans het kantoor van 

de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie) van akten onder de 

levenden tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan 

voorrechten en hypotheken, tot gevolg dat deze akten niet kunnen worden tegenge-

worpen aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd. 
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Uw Hof voegt daaraan toe dat zodanige akten niet kunnen worden tegen-

geworpen aan derden, in de mate dat zij kunnen schaden hetzij aan de zakelijke 

rechten welke die derden bezitten op de goederen waarop bedoelde akten betrek-

king hebben, hetzij aan de rechten welke die derden op de goederen hebben ver-

volgd tegen hun schuldenaar (dus de persoonlijke rechten, welke ingevolge de op 

een onroerend goed gestelde uitvoeringshandelingen een zakelijk karakter hebben 

verkregen) (zie Cass. 8 april 1957, A.C.,1957, 671; Cass. 13 november 2003, A.C., 

2003, nr. 571 met conclusie van advocaat-generaal Dubrulle). 

 

Het gebrek aan overschrijving van een akte heeft derhalve tot gevolg dat 

die akte niet kan worden tegengeworpen aan een derde (te goeder trouw) in zoverre 

die akte die derde kan schaden.  

 

Die regel kan toegepast worden in het kader van de regeling vervat in ar-

tikel 1577 van het Gerechtelijk Wetboek. Concreet in onderhavige zaak, is de han-

deling van vervreemding verricht door K.-V. na de overschrijving van het bevel, 

niet tegenstelbaar aan verweerders in de mate die handeling die laatsten kan scha-

den. De handeling van vervreemding, verricht door K.-V., heeft evenwel als gevolg 

gehad dat de hypotheek die op het betrokken onroerend goed rustte, werd gelicht 

ingevolge de betaling van de hypothecaire schuldeiser met de opbrengst van de ver-

vreemding. Dit gevolg, waardoor verweerders in een voordelige positie komen om 

volledig uitbetaald te worden bij een uitvoerend beslag, is wel tegenstelbaar aan 

verweerders.  

 

 

 

BIJ DEZE BESCHOUWINGEN 
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Besluit ondergetekende advocaat bij het Hof van Cassatie dat het U behage, 

Hooggeachte Dames en Heren, het bestreden arrest te vernietigen en de zaak en 

partijen te verwijzen naar een ander Hof van beroep, kosten als naar recht. 

 

 

      Brussel, 28 juli 2021 

 

 

    Martin Lebbe 
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 31 MAART 2022 C.21.0336.N/1 

Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. C.21.0336.N 

VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie op-

treedt de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erf-

goed, met kantoor te 9300 Aalst, Vaartstraat 16, 

eiser, 

vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met 

kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302, waar de eiser woonplaats kiest, 

tegen 

1. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door minister van Financiën, met 

kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de algemene admi-

nistratie van Inning en Invordering, vertegenwoordigd door de Ontvanger van 

Team Invordering Natuurlijke Personen Geel, met kantoor te 2440 Geel, Werft 

65,  

2. P. W.,  
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3. Jos MOMBAERS, advocaat, met kantoor te 3300 Tienen, Veldbornstraat 5 en 

Steven VERBEKE, advocaat, met kantoor te 3300 Tienen, O.L.V.-Broeders-

straat 3, in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement van I. M.,  

4. CREDIMO nv, met zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-8-10, ingeschreven bij 

de KBO onder het nummer 0407.226.685, 

5. VERENIGING GENEESHEREN-SPECIALISTEN VAN IMELDAZIE-

KENHUIS, met zetel te 2820 Bonheiden, Imeldalaan 9, ingeschreven bij de 

KBO onder het nummer 0455.933.355, 

6. Steven HEYLEN, advocaat, met kantoor te 2270 Herenthout, Vlakke Velden 

1, in zijn hoedanigheid van vereffenaar van het faillissement van IMACO bv, 

met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 120, ingeschreven bij de KBO onder 

het nummer 0476.540.412, 

verweerders, 

mede inzake 

7. Vonnicq VERMEULEN, notaris, met kantoor te 2235 Hulshout, Grote Baan 

356, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0811.234.556, 

tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen 

van 17 mei 2021.  

Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal Els Herregodts heeft geconcludeerd. 

II. CASSATIEMIDDEL 

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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III. BESLISSING VAN HET HOF 

Beoordeling  

1. Krachtens artikel 1577 Gerechtelijk Wetboek kunnen vanaf de dag van de 

overschrijving van het beslag of van het bevel, de handelingen van vervreemding 

of van vestiging van een hypotheek, verricht door de schuldenaar op de onroerende 

goederen waarop beslag is gelegd of die in het bevel zijn aangeduid, niet ingeroepen 

worden tegen de in artikel 1575 bedoelde derden. Dit geldt eveneens voor de ver-

vreemdingen of vestigingen van een hypotheek verricht vóór de overschrijving van 

het beslag of van het bevel, maar op dat ogenblik nog niet overgeschreven of inge-

schreven. 

De niet-tegenwerpelijkheid heeft een relatieve werking en strekt slechts in het voor-

deel dan de betrokken schuldeiser. Bijgevolg is een hypotheek ingeschreven na de 

overschrijving van een bevel of beslag, maar vóór het faillissement, tegenwerpelijk 

aan de curator van het latere faillissement van de schuldenaar, maar niet aan de 

schuldeiser die voordien zijn bevel of beslag heeft overgeschreven. 

2. Krachtens artikel 1639 Gerechtelijk Wetboek, in zijn toepasselijke versie, 

gaan de rechten van de ingeschreven schuldeisers ingevolge de toewijzing van het 

onroerend goed over op de prijs. 

Artikel 1643, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de benoemde notaris bin-

nen een maand het proces-verbaal opmaakt van verdeling van de opbrengst van de 

verkoop of, indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling van voorrechten en 

hypotheken. 

3. Krachtens artikel 16, eerste lid, Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals 

van toepassing, verliest de gefailleerde, te rekenen van de dag van het vonnis van 

faillietverklaring van rechtswege het beheer over al zijn goederen en kunnen alle 

betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde vanaf de dag van het 

vonnis, niet aan de boedel worden tegengeworpen. 

Krachtens artikel 91 van deze wet treden wanneer de prijs van de onroerende goe-

deren vroeger dan of tegelijk met die van de roerende goederen verdeeld wordt, de 

bevoorrechte of de hypothecaire schuldeisers die niet geheel voldaan zijn uit de 
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prijs van de onroerende goederen, naar evenredigheid van hetgeen hun nog ver-

schuldigd is, samen met de gewone schuldeisers op ten aanzien van de gelden die 

aan de chirografaire boedel toekomen, mits hun schuldvorderingen bevestigd en 

geverifieerd zijn met inachtneming van de voorgeschreven vormen. 

4. Uit deze bepalingen volgt dat de verkoopgelden voortkomend uit de uitwin-

ning van onroerende goederen slechts in de faillissementsboedel vallen nadat de 

hypothecaire schuldeisers werden voldaan. 

5. Uit het bestreden arrest en het tussenarrest van 27 januari 2020 blijkt dat: 

- de vierde verweerster als eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser op 28 de-

cember 2010 uitvoerend beslag heeft gelegd op het onroerend goed van P. W. en 

I. M. die op 25 januari 2018 werd failliet verklaard en waarvoor de derde en 

vierde verweerders optreden; 

- dit uitvoerend beslag op 30 december 2010 werd overgeschreven; 

- op 6 mei 2011 de eiser en de eerste verweerder een inschrijving namen van hun 

wettelijke hypotheek; 

- bij beschikking van de beslagrechter van 2 augustus 2011 een notaris werd aan-

gesteld voor de verkoop en de rangregeling; 

- op het ogenblik van de faillietverklaring het uitvoerend beslag reeds was afge-

wikkeld en een deel van de verkoopopbrengst zich nog op de rubriekrekening 

van de notaris bevond; 

- na tegenspraak over de rangregeling de eerste rechter beslist dat de resterende 

gelden na voldoening van de vierde verweerster dienen te worden overgemaakt 

aan de curatoren, de derde verweerders. 

6. De appelrechters die oordelen dat de curatoren terecht aanspraak op de uitbe-

taling van het saldo van de verkoopopbrengst en aldus de rechten van de eiseres en 

de eerste verweerder als hypothecaire schuldeisers miskennen, verantwoorden hun 

beslissing niet naar recht.  

Het middel is gegrond. 
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Dictum 

Het Hof, 

Vernietigt het bestreden arrest. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde 

arrest. 

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over. 

Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel. 

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samenge-

steld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, de sectievoorzitters Koen Mest-

dagh en Geert Jocqué, en de raadsheren Koenraad Moens en Sven Mosselmans, en 

in openbare rechtszitting van 31 maart 2022 uitgesproken door sectievoorzitter Eric 

Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal Els Herregodts, met bijstand van 

griffier Vanity Vanden Hende. 

 

V. Vanden Hende S. Mosselmans K. Moens 

G. Jocqué K. Mestdagh E. Dirix 
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VOORZIENING IN CASSATIE 

 

 

VOOR: het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse 

Regering in de persoon van de heer …, Vlaams minister van Finan-

ciën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed, voor wat betreft 

de administratieve afhandeling woonst kiezende bij de Vlaamse 

Belastingdienst, met kantoren te 9300 Aalst, Vaartstraat 16, met 

ondernemingsnummer 0220.819.807; 

 

  eiser tot cassatie, 

 

bijgestaan en vertegenwoordigd door ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie Johan Verbist, kantoor houdend te 2000 

ANTWERPEN 1, Amerikalei 187/302, alwaar keuze van woonst 

wordt gedaan. 

 

 

 

TEGEN: 1. de BELGISCHE STAAT, FOD FINANCIËN, Algemene 

Administratie van Inning en Invordering, vertegenwoordigd door 

de Ontvanger van Team Invordering Natuurlijke Personen Geel, 

met kantoren te 2440 Geel, Werft, 65; 

 

2. de heer W. P.,  

 

3. mr. MOMBAERS Jos en mr. VERBEKE Steven, advocaten te 

3300 Tienen, O.L.V.-Broedersstraat 3, in hun hoedanigheid van cu-

ratoren van het faillissement M. I.,  
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4. NV CREDIMO, met maatschappelijk zetel te 1730 Asse, We-

versstraat 6- 

10, met ondernemingsnummer 0407.226.685; 

 

5. VZW VERENIGING VAN GENEESHEREN-SPEIALIS-

TEN IMELDA-ZIEKENHUIS, met maatschappelijke zetel te 

2820 Bonheiden, Imeldalaan 9, met ondernemingsnummer 

0455.933.355; 

 

6. mr. HEYLEN Steven, advocaat te 2270 Herenthout, Vlakke 

Velden 1, in zijn hoedanigheid van vereffenaar over het faillisse-

ment van de BVBA IMACO, met maatschappelijke zetel te 2235 

Hulshout, Grote Baan 120, met ondernemingsnummer 

0476.540.412, hiertoe aangesteld bij vonnis van de rechtbank van 

koophandel Turnhout van 16.6.2009; 

 

verweerders in cassatie, 

 

 

 

MEDE INZAKE: de heer VERMEULEN Vonnicq, notaris, met studie te 

2235 Hulshout, Grote Baan 356; 

 

 in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij 

 

 

 

* 

* * 

 

 

Aan mevrouw de Eerste Voorzitter en de heer Voorzitter van het Hof van 

Cassatie, 
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Aan de Dames en Heren Raadsheren in het Hof van Cassatie, 

 

Hooggeachte Heren en Dames, 

 

 

Eiser heeft de eer een arrest aan uw beoordeling voor te leggen dat op 17 

mei 2021 op tegenspraak tussen de partijen werd gewezen door de B4M kamer 

van het hof van beroep te Antwerpen (2018/AR/1439). 
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FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

 

 

 Op 28 december 2010 heeft vierde verweerster als hypothecair schuldeiser 

in eerste, tweede en derde rang uitvoerend beslag laten leggen op een onroerend 

goed van tweede en derde verweerder. Dit beslag werd op 30 december 2010 

overgeschreven. 

 

Op 6 mei 2011, 1 februari 2012 en 29 januari 2013 werden wettelijke in-

schrijvingen genomen ten gunste van eiser en eerste verweerder, in respectievelijk 

vierde, vijfde en zevende rang. 

 

Op 5 februari 2013 ging de door de beslagrechter aangestelde notaris (in 

gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij) over tot openbare verkoop van het 

onroerend goed. Op 27 augustus 2014 maakte hij een rangregeling op volgens de-

welke de netto-opbrengst ten bedrage van 301.638,53 euro volledig aan de vierde 

verweerster toekwam.  

 

Op 10 oktober 2014 heeft eerste verweerder tegenspraak geformuleerd. 

 

Op 31 maart 2017 heeft de notaris een aangepaste rangregeling opge-

maakt. Ondertussen was reeds 250.000 betaald aan vierde verweerster. 

 

Op 14 april 2017 heeft eerste verweerder opnieuw tegenspraak geformu-

leerd tegen de aangepaste rangregeling krachtens dewelke nog een saldo van 

39.430,96 euro zou worden uitgekeerd aan vierde verweerster als hypothecair 

schuldeiser, en het resterende saldo van 12.543,49 euro zou worden verdeeld tus-

sen vijf schuldeisers, hetzij eiser en eerste, vierde, vijfde en zesde verweerster. 

 

Op 4 mei 2017 stelde de notaris, die vaststelde dat geen minnelijke rege-

ling mogelijk was, een proces-verbaal op dat werd neergelegd ter griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.  

 

Bij vonnis van 25 september 2017 werd de zaak verwezen naar de afdeling 

Turnhout. 

M&D Seminars 351



  VERZOEKSCHRIFT/5 

 

 

Bij vonnis van 25 januari 2018 werd derde verweerster in staat van faillis-

sement verklaard. 

 

Bij vonnis van 26 juni 2018 werd de tegenspraak ontvankelijk verklaard en 

werd bepaald dat de resterende gelden na uitbetaling van vierde verweerster als 

hypothecaire schuldeiser, hetzij 12.543,49 euro, meer de daarop gelopen interes-

ten, volledig moeten worden overgemaakt aan de curatoren van derde verweerster.  

 

Op 26 juli 2018 heeft eiser hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis. Ook 

eerste verweerder heeft hoger beroep ingesteld. 

 

Bij tussenarrest van 27 januari 2020 werd het hoger beroep ontvankelijk 

verklaard en werd de persoonlijke verschijning bevolen van de vereffenaar van 

zesde verweerster. 

 

In het bestreden arrest worden de hogere beroepen ongegrond verklaard en 

wordt het bestreden vonnis integraal in zijn beschikkend gedeelte bevestigd. 

 

 

Tegen dit arrest wenst eiser op te komen met het volgende middel tot cas-

satie. 

 

 

ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

 

 

Geschonden wetsbepalingen 

 

 De artikelen 8 en 41 van de Hypotheekwet; 

 De artikelen 16, eerste lid en 91 van de Faillissementswet van 8 augus-

tus 1997, steeds zoals van toepassing voor de opheffing van deze wet 

bij Wet van 11 augustus 2017; 
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 De artikelen 1577, 1639 (zoals van toepassing voor de wijziging bij Wet 

van 11 augustus 2017) en 1643 van het Gerechtelijk Wetboek. 

 

 

Aangevochten beslissing 

 

 De appelrechters oordelen dat de curatoren over het faillissement van derde 

verweerster terecht aanspraak maken op uitbetaling van het resterende saldo van 

de verkoopopbrengst, op grond van volgende motieven: 

 

“17. 

[Eiser en eerste verweerder] steunen het door hen ingeroepen statuut van 

separatistische schuldeisers die buiten het faillissement zouden blijven, op 

hun wettelijke hypothecaire inschrijving. 

 

Uitgangspunt is art. 41 Hyp.W. Een hypotheek is een zakelijk recht op on-

roerende goederen die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis. 

Zij is uit haar aard ondeelbaar en blijft voor het geheel bestaan op al de 

verbonden onroerende goederen, op elk van die goederen en op ieder ge-

deelte ervan. Bij toepassing van lid 3 van dat artikel, volgt zij die goe-

deren, in welke handen ze zich ook bevinden. 

 

Bij toepassing van het temporeel toepasselijke art. 1639 Ger.W. gaan de 

rechten van de ingeschreven schuldeisers over op de prijs. 

 

Vast staat dat het saldo waarop de huidige betwisting betrekking heeft, het 

gedeelte van de hypothecaire schuldvordering van [vierde verweerster] 

overschreed. Op het te verdelen saldo, kan [vierde verweerster] enkel nog 

als chirografair schuldeiser aanspraken doen gelden. 

 

18. 

Partijen zijn het niet eens over de tegenstelbaarheid van de wettelijke hy-

pothecaire inschrijvingen vanwege [eerste verweerder] en [eiser]. 
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Voor wat het uitvoerend beslag van [vierde verweerster] zelf betreft, nl. 

het uitvoerend beslag dat aanleiding heeft gegeven tot de thans in het ge-

ding zijnde rangregeling, geldt art. 1577 Ger.W. 

 

Vanaf de overschrijving van het beslag (30.12.2010), konden die hypo-

theekvestigingen niet worden tegengeworpen aan [vierde verweerster] die 

het anterieur beslag had gelegd, zelfs voor het gedeelte van haar schuld-

vordering met een louter chirografair karakter. Bij anterieur uitvoerend 

beslag op onroerend goed, is zelfs de wettelijke hypotheek ten voordele 

van de directe belastingen niet tegenwerpelijk aan de schuldeiser/beslag-

legger (zie ook Cass. 9.6.1961, Pas., 1961, l, 1102). 

 

[Vierde verweerster] werpt dan ook terecht op dat de wettelijke inschrij-

vingen van [eerste verweerder] en [eiser] haar niet konden worden tegen-

geworpen. 

 

19. 

De toepassing van art. 25 Faill.W. zou volgens [eiser] en [eerste verweer-

der] impliceren dat alle beslagen (waaronder het uitvoerend beslag op on-

roerend goed dat aanleiding heeft gegeven tot de thans in het geding 

zijnde rangregeling), door het faillissement ophouden te bestaan, wat zou 

betekenen dat alle beslagleggers, waaronder [vierde verweerster], de 

voorrang die zij opzichtens [eiser] en [eerste verweerder] genoten bij toe-

passing van art. 1444 (of 1577) Ger.W., definitief zouden verloren hebben 

ingevolge het faillissement. De toepassing van art. 25 Faill.W. zou volgens 

hen art. 1444 Ger.W. (en impliciet maar zeker ook art. 1577 Ger.W.) bui-

ten werking stellen, maar geen gevolgen hebben ten aanzien van de hypo-

thecaire schuldvorderingen van [eiser] en [eerste verweerder]. 

 

Dat standpunt berust op een verkeerde lezing van de feiten en een ver-

keerde rechtsopvatting. Het beslag dat uitgemond is in de rangregeling die 

voorwerp is van het huidige geschil, was een uitvoerend beslag op verzoek 

van een hypothecair schuldeiser in eerste rang; dat uitvoerend beslag was 

geen "beslag gelegd ten verzoeke van de gewone en algemeen bevoor-

rechte schuldeisers" in de zin van art. 25 Faill.W. 
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Op de datum van het faillissement van [derde verweerder] was het uitvoe-

rend beslag op onroerend goed reeds gerealiseerd, en bevond zich nog een 

deel van de verkoopopbrengst op de rubriekrekening van de notaris. 

 

Het gegeven dat [derde verweerster] op 25.1.2018 in staat van faillisse-

ment werd verklaard, wist de rechtsgevolgen die het uitvoerend beslag van 

28.12.2010 en de rechtmatig overgeschreven bewarende beslagen op dat 

moment reeds teweeg gebracht hadden, niet retroactief uit. 

 

Evenwel kan [vierde verweerster], wier rechten als hypothecair schuldei-

ser uitgeput zijn, op het resterend saldo enkel nog rechten doen gelden als 

chirografair schuldeiser. 

 

[Vierde verweerster], [eerste verweerder] en [eiser] hebben ook aangifte 

gedaan van hun respectieve schuldvorderingen in het faillissement (stuk 1 

[derde verweerster]). 

 

De curatoren over het faillissement van [derde verweerster] maken met 

verwijzing naar Cass. 23.4.2010 (RW 2010-11, 935) terecht aanspraak op 

uitbetaling van het saldo van de verkoopopbrengst aan hen, waarna zij, en 

zo nodig de faillissementsrechter, zich zullen uitspreken over de rechten 

van de schuldeisers, die in casu de door hen ingeroepen voorrechten en 

hypothecaire rechten kunnen doen gelden in het faillissement waarin zij 

hun schuldvordering hebben ingediend. 

 

De hogere beroepen van [eiser] en [eerste verweerder] zijn dus onge-

grond” (bestreden arrest, p. 11-13) 

 

 

Grieven 

 

Krachtens artikel 8 van de Hypotheekwet strekken de goederen van de 

schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs 

ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er 

tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan. 
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Krachtens artikel 41 van de Hypotheekwet is hypotheek een zakelijk recht 

op onroerende goederen, die verbonden zijn ter voldoening van een verbintenis. 

Zij is uit haar aard ondeelbaar en blijft voor het geheel bestaan op al de verbonden 

onroerende goederen, op elk van die goederen en op ieder gedeelte ervan. Zij 

volgt die goederen, in welke handen zij ook overgaan. 

 

Krachtens artikel 1577 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen vanaf de dag 

van de overschrijving van het beslag of van het bevel, de handelingen van ver-

vreemding of van vestiging van een hypotheek, verricht door de schuldenaar op 

de onroerende goederen waarop beslag is gelegd of die in het bevel zijn aange-

duid, niet ingeroepen worden tegen de in artikel 1575 bedoelde derden. Dit geldt 

eveneens voor de vervreemdingen of vestigingen van een hypotheek verricht vóór 

de overschrijving van het beslag of van het bevel, maar op dat ogenblik nog niet 

overgeschreven of ingeschreven. 

 

Krachtens artikel 1639 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing 

voor de wijziging bij Wet van 11 augustus 2017, gaan de rechten van de inge-

schreven schuldeisers ten gevolge van de toewijzing van het onroerend goed over 

op de prijs. 

 

Krachtens artikel 1643, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek maakt de 

benoemde notaris binnen een maand het proces-verbaal op van verdeling van de 

opbrengst van de verkoop of, indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling 

van voorrechten en hypotheken. 

 

Krachtens artikel 16, eerste lid van de Faillissementswet verliest de gefail-

leerde, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring, van rechts-

wege het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht ver-

krijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrich-

tingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde 

gedaan vanaf de dag van het vonnis, kunnen niet aan de boedel worden tegenge-

worpen. 

 

Wanneer de prijs van de onroerende goederen vroeger dan of tegelijk met 

die van de roerende goederen verdeeld wordt, treden de bevoorrechte of de hypo-

thecaire schuldeisers die niet geheel voldaan zijn uit de prijs van de onroerende 

goederen, krachtens artikel 91 van de Faillissementswet naar evenredigheid van 
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hetgeen hun nog verschuldigd is, samen met de gewone schuldeisers op ten aan-

zien van de gelden die aan de chirografaire boedel toekomen, mits hun schuldvor-

deringen bevestigd en geverifieerd zijn met inachtneming van de hierboven voor-

geschreven vormen. 

 

Uit al deze bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, volgt dat de 

hypothecaire inschrijving die wordt genomen na het uitvoerend beslag doch vóór 

het faillissementsvonnis, weliswaar niet tegenwerpelijk is aan de beslagleggende 

schuldeiser, maar wel aan alle andere schuldeisers, met inbegrip van de faillisse-

mentscurator. Ten aanzien van de boedel moet deze hypothecaire schuldeiser dus 

beschouwd worden als een separatist die bij voorrang aanspraak kan maken op de 

opbrengst van het onroerend goed. 

 

Dit impliceert dat de boedel slechts aanspraak kan maken op de verkoopgelden 

die overblijven nadat de separatisten, zoals alle hypothecaire schuldeisers zijn vol-

daan, met inbegrip van de hypothecaire inschrijvingen die dateren van na de be-

slaglegging doch vóór het faillissement, nu deze hypothecaire inschrijvingen wel-

iswaar niet tegenstelbaar zijn aan de beslagleggende schuldeiser doch wel aan de 

boedel. 

 

 

De goederen die bestemd zijn ter voldoening van separatisten zoals hypo-

thecaire schuldeisers, of de opbrengsten uit de verkoop van deze goederen, beho-

ren inderdaad niet tot de faillissementsboedel. Enkel het saldo van de verkoopop-

brengst van deze goederen dat overblijft na voldoening van deze schuldeisers valt 

in de boedel. 

 

Uit de feiten zoals zij in het bestreden arrest zijn vastgesteld, blijkt het vol-

gende: 

- Op 30 december 2010 wordt het uitvoerend beslag gelegd door vierde 

verweerster, in haar hoedanigheid van hypothecair schuldeiser, op een 

onroerend goed dat in eigendom toekwam aan tweede en derde verweer-

der overgeschreven; 

- Op 6 mei 2011, 1 februari 2012 en 29 januari 2013 worden wettelijke 

hypothecaire inschrijvingen genomen ten gunste van eiser en eerste ver-

weerder; 

- Op 25 januari 2018 wordt derde verweerster in staat van faillissement 

verklaard; 
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- Vierde verweerster werd reeds uitbetaald ten belope van haar hypothe-

caire inschrijving; de resterende gelden bedragen 12.543,49 euro. Ten 

aanzien van deze gelden is vierde verweerster slechts een chirografaire 

schuldeiser. 

 

 

Eiser heeft aangevoerd dat op het onroerend goed nog hypothecaire in-

schrijvingen rusten ten gunste van eiser en eerste verweerster. Het is de taak van 

de notaris om rekening te houden met de hypotheken in de rangregeling omdat 

door de toewijzing van het onroerend goed de rechten van de ingeschreven 

schuldeisers zijn overgegaan op de prijs.  

 

De appelrechters oordelen evenwel dat de faillissementscuratoren “terecht 

aanspraak [maken] op uitbetaling van het saldo van de verkoopopbrengst aan 

hen, waarna zij, en zo nodig de faillissementsrechter, zich zullen uitspreken over 

de rechten van de schuldeisers, die in casu de door hen ingeroepen voorrechten 

en hypothecaire rechten kunnen doen gelden in het faillissement waarin zij hun 

schuldvordering hebben ingediend”. 

 

Door zo te oordelen en derhalve het saldo van 12.543,49 euro integraal aan 

de curatoren te laten toekomen, hoewel de hypothecaire inschrijvingen die dateren 

van na het uitvoerend beslag doch voor het faillissement wel degelijk tegenstel-

baar zijn aan de boedel, zodat (ook) die hypothecaire schuldeisers als separatist 

moeten worden beschouwd derwijze dat hun hypothecaire aanspraken op het ver-

koopsaldo eerst moeten worden voldaan alvorens de resterende gelden aan de cu-

ratoren kunnen worden overgemaakt, schenden de appelrechters alle in het middel 

aangehaalde wetsbepalingen. 

 

 

 

TOELICHTING 

 

 

 Eiser verwijst naar E. DIRIX, “Art. 8 Hyp.W.”, Comm.Voor. 2017, losbl., 

46, randnr. 40: 

“Indien de verdelingsprocedure de rechten van de schuldeisers nog niet de-

finitief heeft vastgelegd, dient de gerechtsdeurwaarder of de notaris enkel 
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dit gedeelte aan de curator af te dragen dat toekomt aan de chirografaire 

schuldeisers en deze met een algemeen voorrecht. Hiervan dienen dan ver-

der de kosten van beslag, verkoop en verdeling vooraf worden genomen. De 

goederen die bestemd zijn ter voldoening van zgn. ‘separatisten’ zoals hy-

pothecaire schuldeisers en pandhouders behoren immers niet tot de faillis-

sementsboedel. Enkel het saldo van de verkoopopbrengst van deze goederen 

dat overblijft na voldoening van deze schuldeisers valt in de boedel. Het is 

slechts voor dit gedeelte dat de curator van de gerechtsdeurwaarder of de 

notaris de afgifte kan vragen van het provenu van het beslag” 

 

Zie gelijkluidend B. VANDER MEULEN, Praktische gids voor Faillisse-

mentscuratoren, Mechelen, Kluwer, 2021, 154, nr. 195, die twee situaties onder-

scheidt: 

 

“– ofwel dienen zich enkel gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers 

aan bij de verdeling van de opbrengst van de verkoop. In dat geval kan de 

curator volstrekt geldig de afgifte eisen van de opbrengst van de verkoop, 

aangezien de curator de belangen behartigt van deze schuldeisers; 

– ofwel dient zich (minstens één) bijzonder bevoorrecht schuldeisers aan. In 

dat geval dient de deurwaarder zijn staat van vereffening op te maken en de 

fondsen die toekomen aan de bijzonder bevoorrechte schuldeiser recht-

streeks aan de begunstigde bijzonder bevoorrechte schuldeiser over te ma-

ken en dan wordt enkel het saldo overgemaakt aan de curator” 

 

Welnu, de schuldeiser die een hypothecaire inschrijving neemt na het uit-

voerend beslag, doch vóór het faillissement, is een separatist ten aanzien van de 

boedel, nu de inschrijving tegenwerpelijk is aan de boedel. Zie E. DIRIX, Beslag, 

in APR, Mechelen, Kluwer, 2018, 538, nr. 820:  

“Wanneer tussen het beslag en de faillietverklaring een hypotheek werd in-

geschreven, dan is deze hypotheek tegenwerpelijk aan de boedel, maar niet 

aan de schuldeiser die voor het tijdstip van de inschrijving beslag heeft ge-

legd” (eigen nadruk) 

 

Het uitvoerend beslag zorgt inderdaad slechts voor een relatieve onbeschik-

baarheid. Tot aan de overschrijving van de definitieve toewijzing bevindt het goed 

zich immers nog in het vermogen van de beslagene, zodat schuldeisers nog steeds 

een hypothecaire inschrijving kunnen nemen. Deze laattijdige inschrijvingen zijn 

weliswaar niet tegenwerpelijk aan de beslaglegger, maar wel aan de overige 
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schuldeisers, en ook aan de boedel. De wet maakt daarbij geen onderscheid tussen 

wettelijke of conventionele hypotheken (E. DIRIX, o.c., 536-537, nr.818). 

 

Zie ook Cass. 4 mei 2000, Arr.Cass. 2000, 842: het arrest dat oordeelt dat 

de Schatkist, die voor het faillissement zijn hypotheek had kunnen inschrijven maar 

die kans liet liggen, geen hypothecaire schuldeiser was en geen rechten als separa-

tist kon laten gelden, verantwoordt zijn beslissing naar recht. A contrario volgt hier-

uit dat de schuldeiser die voor het faillissement zijn hypotheek wél laat inschrijven, 

ten aanzien van de boedel beschouwd moet worden als hypothecair schuldeiser en 

(dus) separatist. Bovendien is voor eiser artikel XX.113 van het Wetboek van Eco-

nomisch Recht niet van toepassing op de wettelijke hypotheek voor de belastingen 

die opgenomen zijn in kohieren die vóór het vonnis van faillietverklaring uitvoer-

baar zijn verklaard (artikel 3.10.5.3.3, derde lid, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit), 

waardoor het mogelijk is dat eiser ook voor een inschrijving van de hypotheek na 

het vonnis van faillietverklaring als hypothecaire schuldeiser en (dus) separatist ten 

aanzien van de boedel moet worden beschouwd. 

 

Dat betekent dus in casu dat de curator enkel aanspraak kan maken op het 

saldo van de verkoopopbrengst van het onroerend goed dat overblijft na voldoening 

van niet alleen de beslagleggende hypothecaire schuldeiser, maar ook de hypothe-

caire schuldeisers die een inschrijving hebben genomen tussen het beslag en de fail-

lietverklaring. Ten aanzien van de boedel zijn zij allen evenzeer separatist. 

 

 Het arrest waarnaar de appelrechters verwijzen (Cass. 23 april 2010, RW 

2010-11, afl. 22, 935, kritische noot R. JANSEN), doet aan het voorgaande geen 

afbreuk. Dit arrest, dat overigens in de rechtsleer wordt bekritiseerd, sprak zich uit 

over het tijdstip waarop de verdeling van de verkoopgelden geacht wordt te zijn 

voltooid, derwijze dat de curator er geen aanspraak meer op kan maken. In casu is 

de (voorafgaande) vraag aan de orde op welke gelden de curator überhaupt aan-

spraak kan maken, nog los van het tijdstip van definitieve verdeling. Het antwoord 

daarop is: de gelden die overblijven nadat alle separatisten hun aanspraken op de 

som hebben kunnen doen gelden. 

 

Op deze gronden en overwegingen besluit ondergetekende advocaat bij 

het Hof van Cassatie voor eiser dat het U, Hooggeachte Dames en Heren, moge 

behagen het bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te verwijzen 

naar een ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 
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Antwerpen, 22 juli 2021 

 

 

 

 

 

Johan Verbist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de indiening ter griffie wordt bij deze voorziening het exploot van betekening 

van deze voorziening aan de verwerende en de in gemeenverklaring van arrest ge-

daagde partijen gevoegd.  
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C.21.0049.F 

Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : 

[…] 

Quant à la deuxième branche :  

Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel de la 

défenderesse recevable, alors que le litige était indivisible et que le curateur à la faillite de la 

SPRL Menuiserie Evrard Marcel n’avait pas été appelé à la cause, au plus tard avant la clôture 

des débats. Cette exception aurait dû être soulevée d’office par le juge.  

L'article 1053 du Code judiciaire dispose que « Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit 

être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. 

Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant la clôture 

des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. 

En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas admis. 

La décision est opposable à toutes les parties en cause. »  

Selon l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens des articles 735, § 5, 

747, § 2, alinéa 7, 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions 

distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible.  

Selon la doctrine, cette condition est de stricte interprétation1. Le critère de l'indivisibilité doit 

être recherché, non point dans la nature de la contestation mais bien dans son point 

d'aboutissement. Le juge doit donc « examiner si la décision à intervenir pourrait être 

contraire à la décision déjà rendue et si de cette contrariété pourrait résulter une impossibilité 

matérielle absolue d'exécuter conjointement les deux décisions à l'égard de toutes les 

parties2». 

En l'espèce, il ne serait pas impossible matériellement d’exécuter chacune des décisions 

distinctes, étant, d’une part, la décision qui condamne le débiteur cédé, soit le demandeur, à 

payer le montant de la créance cédée sur base de la cession de créance et, d’autre part, celle 

qui condamne la SPRL Menuiserie Evrard Marcel, c’est-à-dire le cédant, au paiement de ce 

même montant, sur base de sa responsabilité contractuelle. La circonstance que la coexistence 

de ces deux décisions judiciaires aboutisse à ce que la défenderesse bénéficie de deux 

débiteurs est sans doute inéquitable, mais sur le plan de l’exécution des décisions, qui est le 

seul critère de l’indivisibilité, il n’y a aucune impossibilité matérielle d’exécution. La 

circonstance que le cédant est en état de faillite ne rend pas non plus le litige indivisible. 

Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur le soutènement contraire, manque en droit. 

[…] 

                                                 
1 M. GRÉGOIRE et V. DE FRANQUEN, « Réflexions sur l'indivisibilité de recours », in Mélanges Philippe Gérard, 

Bruylant, 2002, p. 400. 
2 Rapport VAN REEPINGHEN, Code judiciaire et son annexe – La loi du 10 octobre 1967 et ses travaux 

préparatoires, Bruxelles, Bruylant 1968, p. 326 ; Cass. 22 février 1973, Pas. 1973, I, 591. 
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C.21.0006.F 

Conclusions de Monsieur l’avocat général de Koster :  

I. Faits de la cause et antécédents de la procédure 

Monsieur R. était le gérant d'une s.p.r.l. La-Technic-D, société immobilière dont il percevait 

les loyers. Par ordonnance du juge de paix de Seneffe du 18 juillet 2019, il fut placé sous 

administration de sa personne et de ses biens et la demanderesse désignée en qualité de 

d'administrateur provisoire. 

Le 17 novembre 2019, la demanderesse, agissant qualitate qua, a déposé un aveu de faillite 

pour la société LA TECHNIC-D et pour Monsieur R. dans le registre REGSOL, se fondant 

pour ce dernier sur sa qualité de gérant et les articles du livre XX du Code de droit 

économique. 

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de l'entreprise du Hainaut a prononcé la 

faillite de la s.p.r.l. La-Technic-D. Par jugement du 19 décembre 2019, le même tribunal a dit 

n'y avoir pas lieu de prononcer la faillite de M. Di Rupo au motif que celui-ci n'est pas une 

entreprise. 

La demanderesse, qualitate qua, a interjeté appel de cette décision. L’arrêt attaqué a dit 

l'appel recevable mais non fondé et délaisse à l'administrateur provisoire ses frais et dépens. 

II. Examen du pourvoi  

Le moyen présenté reproche à l’arrêt attaqué qui a décidé que Monsieur R. n’est pas une 

entreprise d’avoir opéré une confusion entre l'activité économique de la société et l'activité 

professionnelle du mandataire consistant en la prestation de services pour ladite société, en 

sorte que ce prestataire est une entreprise au sens de l'article I.1, 1°, a), et I.22, 7°/1 du CDE 

et peut être déclaré en faillite en vertu des articles I.22.8° et XX.99 dudit code. 

La question de savoir si l’administrateur ou le gérant d’une société est une entreprise au sens 

de l’article I.1,1°, a), du Code de droit économique déchire la doctrine et la jurisprudence. 

Selon la doctrine et la jurisprudence majoritaires1, il semble acquis que le gérant ou 

l’administrateur puisse être assimilé à une entreprise s’il est satisfait à deux conditions 

prévues, à savoir l’exercice d’une activité professionnelle et ce à titre indépendant. 

 
1 Voir notamment Z. PLETINCKX, « Le champ d’application des procédures, in La réforme du droit de 

l’insolvabilité et ses conséquences (sur les avocats) : une (r)évolution ? », Larcier 2017, p. 21 ; M. VANMEENEN 

et I. VAN DE PLAS, « Het toepassingsgebied van Boek XX Wer : hoe meer zielen, hoe meer vreugd ? », RDC 

2018, p. 214 ; Ph. MOINEAU et F. ERNOTTE, « Les gérants et administrateurs personnes physiques face au 

nouveau droit de la faillite », JLMB 2019, p. 697 et s. ; M. OOSTERLINCKX, « Het nieuwe ondernemingsrecht, p. 

61 ; A. VAN HOE et N. APPERMONT, « Iedereen onderneming : wat met vennootschapsbestuurders ? », RDC 

2019, p. 494 et s. ; I. VANANROYE et R. VERHEYDEN, « Het personneel toepassingsgebied van het 

insolventierecht », 2.A-8 ; N. OUCHINSKY, « L’insolvabilité des dirigeants d’entreprise, Droit du Financement 

de l’Economie », 2020, p. 3 et s ; N. THIRION et P. MOINEAU, « L’entreprise en droit économique belge : je est 

un autre ? », J.T. 2022, p. 2 ; Bruxelles (francophone), 21 décembre 2018, JLMB 2019, p. 676 ; Bruxelles 

(néerlandophone) 25 juin 2019, TIBR 2020, RS-144 ; Bruxelles (néerlandophone) 28 octobre 2019, TIBR 2020, 

RS-118 ; Liège, 2 avril 2019, RDC 2019, 578. 
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Faut-il, outre les deux conditions mentionnées, que la personne physique constitue une 

organisation ou bien l’exercice d’une activité professionnelle implique-t-il la constitution 

d’une organisation ? Telle me semble être l’enjeu de la controverse qui subsiste.  

J’estime qu’il convient qu’il faut que la personne physique constitue une organisation. 

L’article I.1, 1°, du Code de droit économique identifie l’entreprise à « chacune des 

organisations suivantes : a) toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à 

titre indépendant ». Un tel libellé met en exergue l’importance de « l’organisation » au regard 

de la notion d’ « entreprise ».  

La nécessité pour la personne physique de constituer une organisation me semble 

correspondre aussi à la volonté du législateur exprimée dans les travaux préparatoires. La loi 

du 11 août 2017 portant insertion du livre XX ‘insolvabilité des entreprises’ dans le Code de 

droit économique et portant insertion des définitions propres au livre XX et des dispositions 

d’application au livre XX dans le livre I du Code de droit économique2, a remplacé la notion 

de commerçant par celle d’entreprise et prévu, à l’article XX.1, § 1er, qu’est une entreprise 

« toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle », cette 

définition étant donc propre au droit de l’insolvabilité. 

Dans les travaux préparatoires, le législateur met déjà en exergue que cette nouvelle 

définition « implique une extension de la portée de la réglementation de l’insolvabilité ; celle-

ci ne concerne plus les ‘commerçants’ et les ‘sociétés commerciales’, mais vise à comprendre 

toutes les formes d’organisation afin de leur permettre de bénéficier des possibilités de 

réorganisation et de les soumettre le cas échéant à une liquidation sous forme de faillite »3. 

Le Conseil d’Etat avait attiré l’attention du législateur sur le fait que, par cette définition, il 

« soumet aux procédures d’insolvabilité toute personne physique qui exerce une ‘profession’ 

en dehors d’un lien de subordination (ex : l’administrateur ou le gérant d’une société) » et 

que, dès lors, « l’usage de l’adjectif ‘économique’, plutôt que ‘professionnel’, pour définir 

l’activité exercée pourrait contribuer à restreindre le champ d’application »4. Suite à cette 

observation, le législateur a considéré qu’ « un critère matériel (‘poursuivre un but 

économique’) […] conduit à l’insécurité juridique » et, « par ailleurs, le caractère pertinent de 

ce critère matériel n’est pas toujours évident pour des dispositions telles que le droit 

d’insolvabilité […] C’est pourquoi la nouvelle définition utilise autant que possible des 

critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique et qui ont une portée 

plus large que les secteurs économiques »5. 

La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises vise à faire de la définition de 

l’entreprise, propre au droit de l’insolvabilité, la définition générale et a modifié à cet effet les 

articles I.1er et XX.1 du Code de droit économique aboutissant à l’insertion des termes 

« chacune des organisations suivantes » en tête de l’article I.1, 1°,CDE sans, cependant, que 

cet ajout soit explicité dans les travaux préparatoires lesquels reprennent ceux de la loi du 11 

août 2017, en mettant en exergue que « le but est de conférer un vaste contenu à la notion 

d’entreprise de manière à couvrir tous les acteurs actifs sur le plan économique ; à cet égard, 

la nouvelle définition utilisera des critères formels au lieu de critères matériels »6. 

 
2 Moniteur belge du 11 septembre 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2018. 
3 Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 2016-2017 54 2407/001, p. 24. 
4 Avis du Conseil d’Etat, Doc. Parl. 54 2407/001, p. 285. 
5 Exposé des motifs, Doc. Parl. Chambre 54 2407/001, p. 27. 
6 Doc. Parl. Chambre 54 2828/001, p. 5-6. 
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Monsieur I. Verougstraete affirme également la volonté du législateur d’identifier l’entreprise 

à une organisation7. Néanmoins, je partage le sentiment que l’entreprise reste un concept 

incertain sans que l’on puisse dire ce qu’elle est dès lors qu’elle présente des aspects 

multiples et changeants8 mais en tout cas constitue une organisation impliquant la définition 

d’un but, la détermination de moyens et de règles propres. 

Monsieur C. Alter observe également, à juste titre, qu’il y a aussi quelque chose d’artificiel à 

considérer que le fait de gérer une entreprise puisse dans tous les cas constituer ou être 

assimilé à une profession9. 

Il me paraît donc qu’une personne physique n’est une entreprise, au sens de l’article I.1, 1°, 

du Code de droit économique que lorsqu’elle constitue une organisation consistant en un 

agencement de moyens matériels, financiers ou humains en vue de l’exercice d’une activité 

professionnelle à titre indépendant. Dès lors, le gérant ou l’administrateur d’une société, qui 

exerce son mandat en dehors de toute organisation propre extérieure à la société) ne peut pas 

être considérée comme une entreprise. 

En l’espèce, l’arrêt attaqué relève que l’administré de la demanderesse « était gérant d’une 

[…] société immobilière », qu’en cette qualité, « sa rémunération paraissait des plus 

modiques » alors qu’ « il est indiqué qu’il tirait l’essentiel de ses ressources en percevant les 

loyers », qu’ « aucune structure n’était mise en place, aucune pièce comptable ou aucun 

engagement personnel n’est produit » et que la demanderesse n’établit pas « qu’il y aurait eu 

[…] une organisation propre mise en place par [son administré] pour exercer une activité 

professionnelle ». Par ces énonciations, l’arrêt me semble justifier légalement sa décision que 

l’administré de la demanderesse « n’est pas une entreprise et ne peut dès lors pas être déclaré 

en faillite ». Le moyen ne peut être accueilli. 

III. Conclusion : rejet du pourvoi. 

 
7 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de l’insolvabilité, Kluwer, 2019, p. 39 et s. 
8 V. TEXIER, MURIEL, « La désorganisation : Contribution à l’élaboration d’une théorie de la désorganisation 

en droit de l’entreprise, Presses universitaires de Perpignan, 2006, p. 49 et les références citées. 
9 C. ALTER, Le gérant d’entreprise est-il une entreprise, Liber Amicorum OECB, Anthémis, 2019, p. 187 ; v. 

aussi BRULOOT, D., STEENNOT, R. et VANDENBOSSCHE, G., « Het faillissement van bestuurders van 

rechtspersonenen onbeperkt aansprakelijke vennoten: licht aan het einde van de tunnel », TIBR 2/2021, p. 19 et 

suivantes. 
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ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.057 

 
Grondwettelijk Hof 

 

 

Arrest nr. 57/2022 

van 21 april 2022 
Rolnummer : 7615 

 

 

 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 82 van de faillissementswet van 

8 augustus 1997, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.-P. Moerman, 

Y. Kherbache, T. Detienne en S. de Bethune, en, overeenkomstig artikel 60bis van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus rechter R. Leysen, 

bijgestaan door de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen, 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

 

  I.  Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging 

 

 Bij arrest van 29 juni 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 

19 juli 2021, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële vraag gesteld : 

 

 « Schendt artikel 82 van de Faillissementswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al 

dan niet in samenhang met artikel 1 van het eerste aanvullend protocol van het EVRM, in 

zoverre het de rechter niet toelaat om een verschoonbaar verklaarde gefailleerde, die na zijn 

verschoonbaarverklaring strafrechtelijk veroordeeld werd voor feiten die dateren van vóór de 

verschoonbaarverklaring, uit hoofde van artikel 44 van het Strafwetboek te veroordelen tot 

teruggave (bij equivalent) van gelden die de gefailleerde door het misdrijf heeft verkregen, 

terwijl de verschoonbaarverklaring niet verhindert dat de gefailleerde wordt aangesproken voor 

onderhoudsschulden en voor schadevergoeding voor het overlijden of voor de aantasting van 

de fysieke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde - ook zonder opzet - schuld 

heeft ? ». 

 

 

 Memories zijn ingediend door : 

 

 -  Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello, bijgestaan en vertegenwoordigd door 

Mr. B. Bekkers, advocaat bij de balie van Limburg; 
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 -  Rudi Savelkoul, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Piscione, advocaat bij de 

balie van Limburg; 

 

 -  de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Ronse en Mr. G. Vyncke, 

advocaten bij de balie van West-Vlaanderen. 

 

 Memories van antwoord zijn ingediend door : 

 

 -  Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello; 

 

 -  Rudi Savelkoul. 

 

 Bij beschikking van 16 februari 2022 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers R. Leysen 

en T. Detienne te hebben gehoord, beslist dat de zaak in staat van wijzen is, dat geen 

terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de 

kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, 

behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 9 maart 2022 en de zaak 

in beraad zal worden genomen. 

 

 Aangezien geen enkel verzoek tot terechtzitting werd ingediend, is de zaak op 9 maart 2022 

in beraad genomen. 

 

 De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met 

betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil 

 

 In maart 2013 sluiten Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello een overeenkomst af met 

Rudi Savelkoul voor de levering en plaatsing van ramen in hun woning. Francesco Marmo en Maria-

Lorenza Pascariello betalen voorschotten voor een totaal bedrag van 22 832,09 euro. De werken worden niet 

uitgevoerd.  

 

 Bij vonnis van 22 september 2014 spreekt de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, 

de faillietverklaring uit van Rudi Savelkoul. Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello leggen een aangifte 

van schuldvordering neer voor een bedrag van 22 832,09 euro. Op 21 juni 2016 wordt het faillissement gesloten 

en wordt Rudi Savelkoul verschoonbaar verklaard. Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello tekenen geen 

derdenverzet aan. Er vindt aan hen geen uitdeling plaats. 

 

 Bij vonnis van 14 november 2017 wordt Rudi Savelkoul strafrechtelijk veroordeeld door de Rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren, voor de tenlastelegging van misbruik van vertrouwen ten nadele van 

Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello, overeenkomstig de artikelen 491 en volgende van het 

Strafwetboek. Hetzelfde vonnis veroordeelt Rudi Savelkoul tot het betalen van een schadevergoeding van 

22 832,09 euro aan Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello, die zich burgerlijke partij hebben gesteld.  

 

 Tegen het vonnis van 14 november 2017 wordt hoger beroep ingesteld bij het verwijzende rechtscollege door 

zowel Rudi Savelkoul als Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello. Het hoger beroep heeft enkel 

betrekking op de burgerlijke vordering. Bij arrest van 29 juni 2021 heeft het verwijzende rechtscollege de hiervoor 

weergegeven prejudiciële vraag gesteld aan het Hof. 
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  III.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.1.  De Ministerraad is van mening dat noch de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, noch artikel 1 van 

het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens zijn geschonden. De 

prejudiciële vraag dient bijgevolg ontkennend te worden beantwoord.  

 

 A.1.2.  Volgens de Ministerraad bestaat de doelstelling van de verschoonbaarverklaring erin de gefailleerde 

een nieuwe kans te geven, zonder de lasten van het verleden te moeten blijven meedragen. De wetgever heeft 

daarbij een evenwicht nagestreefd tussen de belangen van de schuldeisers en die van de gefailleerde. Er werden 

slechts twee uitzonderingen gecreëerd op het beginsel dat de verschoonbaar verklaarde gefailleerde niet langer kan 

worden aangesproken door zijn schuldeisers. Meer bepaald heeft de verschoonbaarheid, overeenkomstig 

artikel 82, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997, geen gevolgen voor de onderhoudsschulden 

en evenmin voor de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld 

heeft.  

 

 A.1.3.  De Ministerraad verwijst naar het arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008, waarbij het Hof heeft 

geoordeeld dat de beperking van de uitsluiting van de verschoonbaarheid tot de voormelde schulden past in het 

billijk evenwicht dat de wetgever tot stand heeft willen brengen tussen de belangen van de schuldenaar en die van 

de schuldeisers. In het licht van die rechtspraak is het redelijk verantwoord dat een strafgerecht de verschoonbaar 

verklaarde gefailleerde niet kan veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan een burgerlijke partij.  

 

 De prejudiciële vraag bevestigend beantwoorden zou bovendien een nieuwe ongelijkheid creëren, aldus de 

Ministerraad. De burgerlijke vordering beoogt uitsluitend de vergoeding van de schade en niet de bestraffing van 

de dader. Die vordering wordt beheerst door het gemene aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder artikel 1382 van 

het oud Burgerlijk Wetboek, en kan eveneens worden ingesteld voor de burgerlijke rechter in plaats van voor de 

strafrechter. Bij de burgerlijke rechter zou de verschoonbaarheid wel kunnen worden aangevoerd, terwijl zulks 

niet mogelijk zou zijn bij de strafrechter.  

 

 A.2.1.  Rudi Savelkoul meent eveneens dat de prejudiciële vraag ontkennend dient te worden beantwoord. 

Het in de prejudiciële vraag vermelde verschil in behandeling streeft een wettige doelstelling na, te weten, 

enerzijds, de gefailleerde toelaten zijn activiteiten te hervatten en, anderzijds, bepaalde personen beschermen die 

prima facie kwetsbaarder zijn dan andere schuldeisers. Volgens Rudi Savelkoul berust het verschil in behandeling 

op een objectief criterium, dat pertinent is om de voormelde doelstelling te bereiken. Het uitsluiten van de 

onderhoudsschulden en de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit, beschermt immers de meest kwetsbare schuldeisers, 

zoals het Hof heeft bevestigd in het voormelde arrest nr. 9/2008.  

 

 A.2.2.  Volgens Rudi Savelkoul veroorzaakt het in het geding zijnde verschil in behandeling, gelet op de 

voormelde rechtspraak van het Hof, geen onevenredige gevolgen voor de schuldeisers van wie de gelden 

bedrieglijk werden verduisterd of verspild in de zin van artikel 491 van het Strafwetboek. Overeenkomstig 

artikel 80, tweede lid, van de faillissementswet, beschikken zulke schuldeisers bovendien over de mogelijkheid 

om derdenverzet aan te tekenen tegen de verschoonbaarverklaring.  

 

 A.3.1.  Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello zijn van mening dat de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet zijn geschonden voor zover de strafrechter de verschoonbaar verklaarde gefailleerde niet kan 

veroordelen tot de teruggave van de gelden die de gefailleerde door een opzettelijk misdrijf heeft verkregen. 

Daardoor ontstaat een verschil in behandeling tussen, enerzijds, personen die het slachtoffer zijn van een 

opzettelijk misdrijf begaan door de gefailleerde en, anderzijds, personen die ten aanzien van de gefailleerde een 

recht kunnen doen gelden op onderhoudsgelden of een vergoeding voor een overlijden of een lichamelijk letsel. 

De beide categorieën van personen beschikken over een in geld waardeerbare vordering ten aanzien van de 

gefailleerde en zijn derhalve vergelijkbaar. 

 

 A.3.2.  Volgens Francesco Marmo en Maria-Lorenza Pascariello wordt er eveneens een verschil in 

behandeling gecreëerd tussen verschoonbaar verklaarde gefailleerden die een misdrijf hebben gepleegd en de  
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overige daders van een misdrijf. Het kan niet de bedoeling zijn om immuniteit te verlenen aan de eerstgenoemde 

categorie van personen, wat de schade betreft die ingevolge het misdrijf werd berokkend aan derden. Het strafrecht 

raakt de openbare orde. 
 

 

- B - 

 

 B.1.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel 82 van de faillissementswet van 

8 augustus 1997 bestaanbaar is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in 

samenhang gelezen met artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag 

voor de rechten van de mens, in zoverre het de rechter niet toelaat een verschoonbaar verklaarde 

gefailleerde die na zijn verschoonbaarverklaring strafrechtelijk veroordeeld werd voor feiten 

die dateren van vóór het faillissementsvonnis, uit hoofde van artikel 44 van het Strafwetboek te 

veroordelen tot teruggave (bij equivalent) van gelden die de gefailleerde door het misdrijf heeft 

verkregen, terwijl de verschoonbaarverklaring niet verhindert dat de gefailleerde wordt 

aangesproken voor onderhoudsschulden en voor schadevergoeding verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de fysieke integriteit van een persoon waaraan de 

gefailleerde schuld heeft. 

 

 B.2.  Artikel 82 van de faillissementswet bepaalt :  

 

 « Indien de gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, kan hij 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 

zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge 

de verschoonbaarheid van die verplichting bevrijd. 

 

 De verschoonbaarheid heeft noch gevolgen voor de onderhoudsschulden, noch voor de 

schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de 

gefailleerde schuld heeft ». 

 

 Bij artikel 70, eerste lid, van de wet van 11 augustus 2017 « houdende invoeging van het 

Boek XX ‘ Insolventie van ondernemingen ’, in het Wetboek van economisch recht, en 

houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XX en van de 

rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XX in het Boek I van het Wetboek van 

economisch recht » werd de faillissementswet opgeheven, onder voorbehoud van de toepassing 
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ervan op de faillissementsprocedures die liepen op 1 mei 2018. Die opheffing heeft geen 

weerslag op het onderzoek van de prejudiciële vraag. 

 

 B.3.1.  Krachtens artikel 82, eerste lid, van de faillissementswet geldt de 

verschoonbaarheid voor alle schulden van de gefailleerde ontstaan vóór het 

faillissementsvonnis, en dus ook voor schulden voortvloeiend uit een misdrijf of een 

onrechtmatige daad. Overeenkomstig het derde lid van die bepaling, heeft de 

verschoonbaarheid evenwel geen gevolgen voor de onderhoudsschulden en voor de schulden 

die voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of 

aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld 

heeft.  

 

 Zoals de verwijzende rechter vaststelt, leidt artikel 82 van de faillissementswet ertoe dat 

een verschoonbaar verklaarde gefailleerde die strafrechtelijk wordt veroordeeld voor feiten die 

dateren van vóór het faillissement, niet is gehouden tot de terugbetaling aan de burgerlijke partij 

van bedragen die hij door het misdrijf heeft verkregen, omdat dergelijke schulden zijn ontstaan 

vóór het faillissementsvonnis en bijgevolg de gevolgen van de verschoonbaarheid dienen te 

ondergaan, ook al dateren de kwalificatie door de strafrechter van de feiten als een misdrijf en 

de veroordeling van de gefailleerde tot het betalen van een schadevergoeding aan de burgerlijke 

partij van na de verschoonbaarverklaring.  

 

 B.3.2.  In de prejudiciële vraag wordt in het bijzonder verwezen naar de veroordeling « uit 

hoofde van artikel 44 van het Strafwetboek […] tot teruggave (bij equivalent) van gelden die 

de gefailleerde door het misdrijf heeft verkregen ».  

 

 Overeenkomstig artikel 44 van het Strafwetboek « [wordt] de veroordeling tot de bij de 

wet gestelde straffen […] altijd uitgesproken, onverminderd de teruggave en de 

schadevergoeding die aan partijen mochten zijn verschuldigd ». Volgens het Hof van Cassatie 

« [is] de aldus bedoelde teruggave […] een burgerrechtelijke maatregel met zakenrechtelijke 

werking die de rechter in geval van veroordeling verplicht dient te bevelen. Deze maatregel, 

die in de regel terugwerkende kracht heeft, vereist dat de terug te geven zaken aan de eigenaar 

zijn ontnomen, ter beschikking staan van het gerecht en nog in natura aanwezig zijn ». Het Hof 

van Cassatie vervolgt dat « die teruggave [daarnaast] ook elke maatregel [inhoudt] die beoogt 

de materiële gevolgen van het bewezen verklaarde misdrijf teniet te doen teneinde de feitelijke 
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toestand te herstellen zoals die bestond vóór het plegen van het bewezen verklaarde misdrijf. 

Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat de rechter enkel de teruggave van een zaak die 

voldoet aan de hiervoor vermelde voorwaarden aan het slachtoffer van het misdrijf kan bevelen. 

De rechter die het slachtoffer schadevergoeding zou toekennen door hem een zaak terug te 

geven die niet aan deze voorwaarden voldoet, zou immers aan zijn schuldvordering op de dader 

een zakenrechtelijke werking verlenen die in strijd is met de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet » 

(Cass., 27 februari 2018, P.17.0284.N). 

 

 B.3.3.  In de verwijzingsbeslissing wordt geoordeeld dat in het bodemgeschil niet de 

maatregel van de teruggave met zakenrechtelijke werking kan worden bevolen, omdat niet is 

voldaan aan de voorwaarde dat de aan de eigenaar terug te geven zaak nog in natura aanwezig 

dient te zijn. De voorschotten die door de burgerlijke partijen aan de gefailleerde werden betaald 

voor de niet-uitgevoerde werken in hun woning en die door die laatste bedrieglijk werden 

verduisterd of verspild in de zin van artikel 491 van het Strafwetboek, zijn na de vereffening 

van de failliete boedel niet meer aanwezig. 

 

 Uit de bij het Hof ingediende memories en de stukken van het dossier kan daarnaast worden 

afgeleid dat de burgerlijke partijen in het bodemgeschil het herstel beogen van de toestand zoals 

die bestond vóór het plegen van het misdrijf, door een schadevergoeding te vorderen 

overeenkomstig het gemeen recht, ter waarde van de voormelde voorschotten. De burgerlijke 

partijen hebben daarvoor tevens een aangifte van schuldvordering gedaan in het kader van de 

faillissementsprocedure. Zij hebben evenwel geen derdenverzet aangetekend tegen het vonnis 

van verschoonbaarverklaring. Bij de sluiting van het faillissement werden er aan hen geen 

bedragen uitgedeeld. 

 

 B.3.4.  Het Hof moet bijgevolg het verschil in behandeling beoordelen van de schuldeisers 

van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde, al naargelang hun schuldvordering betrekking 

heeft op, enerzijds, schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade die het 

gevolg is van een misdrijf dat wordt begaan door de gefailleerde vóór het faillissement, maar 

waarvoor hij na de verschoonbaarverklaring wordt veroordeeld, en, anderzijds, de schulden 

bedoeld in artikel 82, derde lid, van de faillissementswet. Uitsluitend de laatstgenoemde 

categorie van schuldeisers kan de gefailleerde nog vervolgen.  
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 B.4.1.  Het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie sluit niet uit dat een verschil in 

behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een 

objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 

 

 Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend 

met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende 

beginselen; het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie is geschonden wanneer vaststaat 

dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het 

beoogde doel. 

 

 B.4.2.  Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor de 

rechten van de mens bepaalt : 

 

 « Alle natuurlijke of rechtspersonen hebben recht op het ongestoord genot van hun 

eigendom. Niemand zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en 

met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van 

het internationaal recht. 

 

 De voorgaande bepalingen zullen echter op geen enkele wijze het recht aantasten dat een 

Staat heeft om die wetten toe te passen welke hij noodzakelijk oordeelt om toezicht uit te 

oefenen op het gebruik van eigendom in overeenstemming met het algemeen belang of om de 

betaling van belastingen of andere heffingen en boeten te verzekeren ». 

 

 B.5.  De in het geding zijnde bepaling maakt deel uit van de faillissementswetgeving, die 

in essentie ertoe strekt een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de 

schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. 

 

 De verklaring van verschoonbaarheid vormt voor de gefailleerde een gunstmaatregel die 

hem in staat stelt zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en zulks niet alleen 

in zijn belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers of sommigen onder hen die belang 

erbij kunnen hebben dat hun schuldenaar zijn activiteiten op een dergelijke basis hervat, waarbij 

het voortzetten van een handels- of industriële activiteit bovendien het algemeen belang kan 

dienen (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/1, pp. 35 en 36). 

 

 De wetgever, die van oordeel is dat « de mogelijkheid tot herstel […] utopisch [blijft] 

indien [de gefailleerde] de last van het passief moet blijven dragen », heeft gemeend dat « het 

[…] immers niet te verantwoorden [is] dat het in gebreke blijven van de schuldenaar als gevolg 
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van omstandigheden waarvan hij het slachtoffer is, hem verhindert andere activiteiten te 

verrichten » (Parl. St., Kamer, 1991-1992, nr. 631/13, p. 50). 

 

 Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de wetgever « op een evenwichtige wijze 

rekening [heeft willen] houden met de gecombineerde belangen van de gefailleerde zelf, van 

de schuldeisers, de werknemers en de economie in zijn geheel » en voor een menselijke regeling 

heeft willen zorgen die de rechten van alle betrokken partijen in acht neemt (Parl. St., Kamer, 

1991-1992, nr. 631/13, p. 29). 

 

 B.6.  De wet van 4 september 2002 heeft met name twee schulden uitgesloten van de 

verschoonbaarheid : de onderhoudsschulden en de schulden voortvloeiend uit de verplichting 

tot herstel van de schade verbonden aan het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke 

integriteit van een persoon waaraan de gefailleerde schuld heeft. 

 

 Het verwijzende rechtscollege wenst van het Hof te vernemen of het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie wordt geschonden doordat de schulden voortvloeiend uit de 

verplichting tot herstel van de schade die het gevolg is van een misdrijf dat wordt begaan door 

de gefailleerde vóór het faillissementsvonnis, de gevolgen van de verschoonbaarheid wel 

dienen te ondergaan, ook wanneer het bestaan van het misdrijf door de strafrechter wordt 

vastgesteld na de verschoonbaarverklaring. 

 

 B.7.  Wanneer de wetgever, in het bijzonder in economische aangelegenheden, oordeelt het 

belang van de schuldeisers te moeten opofferen in het voordeel van bepaalde categorieën van 

schuldenaars, past die maatregel in het geheel van het economisch en sociaal beleid dat hij wil 

voeren. Het Hof zou de verschillen in behandeling die het gevolg zijn van de beleidskeuzen die 

hij heeft gemaakt, alleen kunnen afkeuren indien die beleidskeuzen klaarblijkelijk onredelijk 

zouden zijn. 

 

 B.8.  Zoals het Hof heeft geoordeeld bij zijn arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008, past de 

uitsluiting van de verschoonbaarheid van bepaalde categorieën van schulden in het billijk 

evenwicht dat de wetgever heeft beoogd tot stand te brengen tussen de belangen van de 

schuldenaar en de belangen van de schuldeisers. Met de in het geding zijnde bepaling heeft hij 

ervoor gezorgd dat de schuldeisers ten aanzien van wie de gefailleerde een onderhoudsschuld 

heeft of die recht hebben op de vergoeding van lichamelijke schade, veroorzaakt door de 
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gefailleerde, niet door diens verschoonbaarheid worden gehinderd bij de afdwinging van hun 

schuldvordering. Hij heeft daarmee een categorie van personen willen beschermen die hij prima 

facie kwetsbaarder acht dan andere schuldeisers. 

 

 B.9.1.  Teneinde het doel van de verschoonbaarheid niet in het gedrang te brengen, 

vermocht de wetgever de uitsluiting tot bepaalde behartigenswaardige categorieën van schulden 

te beperken. Het blijkt niet dat hij een onredelijke keuze heeft gemaakt of op buitensporige 

wijze afbreuk heeft gedaan aan de rechten van de schuldeisers door de schuldvorderingen voor 

de vergoeding op burgerrechtelijk vlak van de schade die het gevolg is van een misdrijf dat 

werd begaan door de gefailleerde, niet eveneens van de verschoonbaarheid uit te sluiten. De 

omstandigheid dat de schade in kwestie voortvloeit uit feiten die aanleiding geven tot een 

strafrechtelijke veroordeling, die dateert van na de verschoonbaarverklaring, neemt niet weg 

dat, zoals de verwijzende rechter vaststelt, de schuld reeds bestond vóór het 

faillissementsvonnis en niet door de beslissing van de strafrechter is ontstaan. Overigens 

worden ook schulden waarvan geen aangifte werd gedaan in het faillissement getroffen door de 

verschoonbaarheid om te vermijden dat de schuldeisers bewust geen aangifte zouden doen 

teneinde aan de verschoonbaarheid te ontsnappen en de schuldenaar na afwikkeling van het 

faillissement alsnog zouden aanspreken. 

 

 B.9.2.  Bovendien kan, overeenkomstig artikel 80, tweede lid, van de faillissementswet, de 

gefailleerde enkel verschoonbaar worden verklaard wanneer hij ongelukkig en te goeder trouw 

is. Volgens de parlementaire voorbereiding van die bepaling moet « het begrip ‘ te goeder trouw 

handelen ’ […] worden verstaan als correct handelen voor en tijdens het faillissement. Hierbij 

wordt inzonderheid de handelaar bedoeld die tijdens zijn handelsactiviteiten op een eerlijke 

wijze en met voorzichtigheid en voorzorg winst heeft nagestreefd en die de onrechtmatig 

nadelige gevolgen die daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien voor anderen, 

zelfs concurrenten, niet heeft miskend » (Parl. St., Kamer, 2000-2001, DOC 50-1132/001, 

pp. 13-14). Zelfs wanneer de gefailleerde aan die voorwaarden voldoet, kan hem de 

verschoonbaarheid door de rechtbank nog steeds worden geweigerd in geval van « gewichtige 

omstandigheden, met bijzondere redenen omkleed ».  

 

 Voor zover de individuele schuldeisers van mening zijn dat er aldus redenen zijn om de 

verschoonbaarheid niet toe te kennen, bijvoorbeeld wegens bedrieglijk handelen van de 
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gefailleerde, verleent diezelfde bepaling hun het recht om derdenverzet aan te tekenen tegen de 

beslissing over de verschoonbaarheid.  

 

 B.10.  Overigens doet artikel 82 van de faillissementswet geen afbreuk aan de 

mogelijkheid voor het verwijzende rechtscollege om de vordering van de burgerlijke partij te 

beoordelen en daarbij de hoegrootheid vast te stellen van de schade die het gevolg is van het 

door de gefailleerde begane misdrijf. De verschoonbaarheid heeft immers niet het tenietgaan 

tot gevolg van de schulden van de gefailleerde, maar leidt er slechts toe dat de verschoonbaar 

gefailleerde daarvoor niet kan worden vervolgd door zijn schuldeisers (Cass., 16 november 

2001, C.00.0430.F).  

 

 B.11.  Artikel 82 van de faillissementswet is bijgevolg niet onbestaanbaar met de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat de schulden 

voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade die het gevolg is van een misdrijf dat 

wordt begaan door de gefailleerde vóór het faillissementsvonnis, de gevolgen van de 

verschoonbaarheid dienen te ondergaan, ook al dateert de beslissing van de strafrechter waarbij 

het misdrijf wordt vastgesteld van na de verschoonbaarverklaring. 

 

 De toetsing aan artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag voor 

de rechten van de mens leidt niet tot een andere conclusie. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 zegt voor recht : 

 

 Artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 schendt de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet niet, in zoverre die bepaling ertoe leidt dat de schulden voortvloeiend uit de 

verplichting tot herstel van de schade die het gevolg is van een misdrijf dat wordt begaan door 

de gefailleerde vóór het faillissementsvonnis, de gevolgen van de verschoonbaarheid dienen te 

ondergaan, ook al dateert de beslissing van de strafrechter waarbij het misdrijf wordt vastgesteld 

van na de verschoonbaarverklaring.  

 

 Aldus gewezen in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 21 april 2022. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut L. Lavrysen 
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Rolnummer 7603 

 

 

Arrest nr. 151/2021 

van 21 oktober 2021 

 

 

 

A R R E S T 

__________ 

 

 

 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van 

economisch recht, ingesteld door Marianne De Fre. 

 

 

 Het Grondwettelijk Hof, 

 

 samengesteld uit de voorzitters L. Lavrysen en P. Nihoul, de rechters J.-P. Moerman, 

R. Leysen, J. Moerman en Y. Kherbache, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere 

wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter F. Daoût, bijgestaan door 

de griffier F. Meersschaut, onder voorzitterschap van voorzitter L. Lavrysen, 

 

 

 wijst na beraad het volgende arrest : 

 

* 

*       * 
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  I.  Onderwerp van het beroep en rechtspleging 

 

 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2021 ter post aangetekende 

brief en ter griffie is ingekomen op 16 juni 2021, heeft Marianne De Fre, bijgestaan en 

vertegenwoordigd door Mr. D. Vantomme, advocaat bij de balie van West-Vlaanderen, beroep 

tot vernietiging ingesteld van artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht. 

 

 

 Op 30 juni 2021 hebben de rechters-verslaggevers J. Moerman en J.-P. Moerman, met 

toepassing van artikel 72, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof, het Hof ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden 

gebracht voor te stellen het onderzoek van de zaak af te doen met een arrest gewezen op 

voorafgaande rechtspleging. 

 

 De Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. A. Wirtgen en Mr. T. Moonen, 

advocaten bij de balie te Brussel, heeft een memorie met verantwoording ingediend. 

 

 De bepalingen van voormelde bijzondere wet van 6 januari 1989 met betrekking tot de 

rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. 

 

 

  II.  In rechte 

 

- A - 

 

 A.1.  Met toepassing van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 

Grondwettelijk Hof vordert de verzoekende partij de vernietiging van artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van 

economisch recht. 

 

 Ter ondersteuning van haar beroep tot vernietiging verwijst de verzoekende partij naar het arrest van het Hof 

nr. 62/2021 van 22 april 2021, waarbij het heeft geoordeeld dat de voormelde bepaling de artikelen 10 en 11 van de 

Grondwet schendt in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie maanden 

na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van restschulden indient, het 

recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest. 

 

 A.2.  Tot staving van haar belang voert de verzoekende partij aan dat de Ondernemingsrechtbank te Gent, 

afdeling Kortrijk, bij vonnis van 17 maart 2020 haar verzoek tot kwijtschelding niet-ontvankelijk verklaarde op grond 

van de bestreden bepaling. 

 

 A.3.  Het enige middel is afgeleid uit een schending, door de bestreden bepaling, van de artikelen 10 en 11 van 

de Grondwet, om de redenen uiteengezet in het voormelde arrest nr. 62/2021. 

 

 A.4.  De Ministerraad diende een memorie met verantwoording in en verklaart zich te gedragen naar de wijsheid 

van het Hof.  
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- B - 

 

 B.1.  De verzoekende partij vordert de vernietiging van artikel XX.173, § 2, van het Wetboek 

van economisch recht. 

 

 Het beroep tot vernietiging wordt ingesteld op grond van artikel 4, tweede lid, van de 

bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, dat bepaalt dat voor onder meer 

iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die doet blijken van een belang, een nieuwe termijn 

van zes maanden openstaat voor het instellen van een beroep tot vernietiging tegen een wet, een 

decreet of een ordonnantie wanneer het Hof, uitspraak doende op een prejudiciële vraag, heeft 

verklaard dat die wet, dat decreet of die ordonnantie een van de in artikel 1 bedoelde regels of 

artikelen van de Grondwet schendt. 

 

 B.2.  Bij zijn arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021 heeft het Hof voor recht gezegd : 

 

 « Artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht schendt de artikelen 10 en 

11 van de Grondwet in zoverre de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de 

vervaltermijn van drie maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek 

tot kwijtschelding van restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk 

verliest ». 

 

 De verzoekende partij is een natuurlijke persoon. Opdat haar beroep tot vernietiging dat is 

ingesteld op grond van artikel 4, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 ontvankelijk 

zou zijn, is vereist dat zij doet blijken van een belang. 

 

 De verzoekende partij voert aan dat de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk, bij 

vonnis van 17 maart 2020 haar verzoek tot kwijtschelding niet-ontvankelijk verklaarde op grond 

van de bestreden bepaling. Zij doet aldus blijken van een belang bij de vernietiging van de 

bestreden bepaling.  

 

 B.3.  Het enige middel is afgeleid uit de schending, door de bestreden bepaling, van de 

artikelen 10 en 11 van de Grondwet.  

 

 Bij zijn arrest nr. 62/2021 heeft het Hof geoordeeld : 
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 « B.1.2.  De kwijtschelding van restschulden wordt geregeld in artikel XX.173 van het 

Wetboek van economisch recht, dat bepaalt :  

 

 ‘ § 1.  Indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de schuldeisers 

worden bevrijd van de restschulden, onverminderd de zakelijke zekerheden gesteld door de 

schuldenaar of derden.  

 

 De kwijtschelding heeft gevolgen voor de onderhoudsschulden van de gefailleerde noch voor 

de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan het 

overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon waaraan de 

gefailleerde schuld heeft.  

 

 § 2.  De kwijtschelding wordt enkel toegekend door de rechtbank op verzoek van de 

gefailleerde, welk verzoekschrift hij dient te voegen bij zijn aangifte van het faillissement of dient 

neer te leggen in het register uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van het 

faillissementsvonnis, zelfs indien het faillissement is afgesloten voor het verstrijken van die 

termijn. Het verzoekschrift wordt door de griffier ter kennis gebracht van de curator. Deze legt 

uiterlijk na één maand een verslag neer in het register over omstandigheden die kunnen aanleiding 

geven tot de vaststelling van kennelijk grove fouten, bedoeld in § 3. 

 

 Zonder de sluiting van het faillissement af te wachten en van zodra de termijn van zes 

maanden is verstreken, kan de gefailleerde de rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de 

kwijtschelding. Op verzoek van de gefailleerde deelt de rechtbank aan deze laatste, via het register, 

binnen een termijn van een jaar vanaf de opening van het faillissement, de redenen mee die 

rechtvaardigen waarom ze zich niet over de kwijtschelding heeft uitgesproken zonder dat deze 

mededeling vooruitloopt op de latere beslissing inzake de kwijtschelding. 

 

 De rechtbank spreekt zich uit over het verzoek tot kwijtschelding uiterlijk bij de sluiting van 

het faillissement of, indien het verzoek bedoeld in het eerste lid nog niet is ingediend op het 

ogenblik van sluiting, binnen een maand na het verzoek. 

 

 Het vonnis dat de kwijtschelding van de schuldenaar beveelt wordt door de griffier ter kennis 

gebracht van de curator en in het register neergelegd. Het wordt door de curator bij uittreksel 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

 

 § 3.  Elke belanghebbende met inbegrip van de curator en het openbaar ministerie kan, bij 

verzoekschrift waarvan door de griffier wordt kennis gegeven aan de gefailleerde, vanaf de 

bekendmaking van het faillissementsvonnis vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een deel 

wordt toegekend of volledig geweigerd bij gemotiveerde beslissing, indien de gefailleerde 

kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben bijgedragen tot het faillissement. Dezelfde 

vordering kan worden ingesteld bij wijze van derdenverzet bij verzoekschrift uiterlijk drie 

maanden na de publicatie van het vonnis van kwijtschelding. 

 

 Wanneer de gefailleerde beoefenaar is van een vrij beroep, dan stelt de griffier diens orde of 

instituut in kennis door een kopie te sturen van het vonnis waarin de kwijtschelding voor een deel 

wordt toegekend of volledig geweigerd ’. 

 

 […] 
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 B.2.1.  De verwijzende rechter vraagt het Hof of artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van 

economisch recht, in de interpretatie dat de termijn van drie maanden vanaf de bekendmaking 

van het faillissementsvonnis om een verzoek tot kwijtschelding in te dienen, een vervaltermijn 

is, bestaanbaar is met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre een 

gefailleerde natuurlijke persoon die binnen die termijn geen verzoek tot kwijtschelding van 

restschulden indient, zijn recht op kwijtschelding onherroepelijk verliest, terwijl een 

gefailleerde natuurlijke persoon die wel binnen die termijn een verzoek tot kwijtschelding 

indient, er nagenoeg zeker van kan zijn dat zijn restschulden zullen worden kwijtgescholden. 

 

 […] 

 

 B.3.  In de interpretatie die de verwijzende rechter eraan geeft, voorziet artikel XX.173, 

§ 2, van het Wetboek van economisch recht in een vervaltermijn van drie maanden om een 

verzoek tot kwijtschelding in te dienen. 

 

 Het staat in de regel aan de verwijzende rechter om de bepalingen die hij van toepassing 

acht te interpreteren, onder voorbehoud van een kennelijk verkeerde lezing van de in het geding 

zijnde bepaling, wat te dezen niet het geval is. Hoewel de in het geding zijnde bepaling dit niet 

uitdrukkelijk vermeldt, dient de termijn van drie maanden na de bekendmaking van het 

faillissementsvonnis om de kwijtschelding van restschulden te vorderen, als een vervaltermijn 

te worden beschouwd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt immers dat ‘ als zij niet 

gevraagd is bij de aangifte van faillissement of binnen een zekere tijd erna, […] de schuldenaar 

elk recht daarop [heeft] verloren ’ (ibid., p. 89). 

 

 Het Hof onderzoekt de in het geding zijnde bepaling bijgevolg in de interpretatie die de 

verwijzende rechter heeft voorgelegd. 

 

 B.4.1.  Het recht op toegang tot de rechter, dat een onderdeel is van het recht op een eerlijk 

proces, kan eveneens worden onderworpen aan ontvankelijkheidsvoorwaarden, met name wat 

betreft het instellen van een rechtsmiddel. Die voorwaarden mogen echter niet ertoe leiden dat 

het recht op zodanige wijze wordt beperkt dat de kern ervan wordt aangetast. Dat zou het geval 

zijn wanneer de beperkingen geen wettig doel nastreven en indien er geen redelijk verband van 

evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel. De 

verenigbaarheid van die beperkingen met het recht op toegang tot een rechterlijke instantie 

hangt af van de bijzonderheden van de in het geding zijnde procedure en wordt beoordeeld in 

het licht van het proces in zijn geheel (EHRM, 24 februari 2009, L’Érablière t. België, § 36; 

29 maart 2011, RTBF t. België, § 69; 18 oktober 2016, Miessen t. België, § 64; 17 juli 2018, 

Ronald Vermeulen t. België, § 43). 

 

 Meer in het bijzonder zijn de regels betreffende de vormvoorschriften en termijnen om 

beroep in te stellen gericht op een goede rechtsbedeling en het weren van de risico’s van 

rechtsonzekerheid. Die regels mogen de rechtzoekenden echter niet verhinderen de beschikbare 

rechtsmiddelen te doen gelden. 

 

 Bovendien ‘ dienen de rechtbanken, bij het toepassen van de procedureregels, zowel een 

overdreven formalisme dat afbreuk zou doen aan het eerlijke karakter van de procedure, als een 

buitensporige soepelheid die zou leiden tot het afschaffen van de bij de wet vastgestelde 

procedurele vereisten, te vermijden ’ (EHRM, 26 juli 2007, Walchli t. Frankrijk, § 29; 25 mei 

2004, Kadlec en anderen t. Tsjechische Republiek, § 26). ‘ Het recht op toegang tot een rechter 

wordt immers aangetast wanneer de reglementering ervan niet langer de doelstellingen van de 
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rechtszekerheid en de goede rechtsbedeling dient en een soort van hinderpaal vormt die de 

rechtzoekende verhindert zijn geschil ten gronde door het bevoegde rechtscollege beslecht te 

zien ’ (EHRM, 24 mei 2011, Sabri Güneş t. Turkije, § 58; 13 januari 2011, Evaggelou 

t. Griekenland, § 19; 18 oktober 2016, Miessen t. België, § 66). 

 

 B.4.2.  Inzake vervaltermijnen moet de wetgever over een ruime beoordelingsbevoegdheid 

kunnen beschikken. Het verschil in behandeling tussen personen die hun rechten binnen de 

toepasselijke vervaltermijn uitoefenen en personen die dat niet doen, houdt op zich geen 

discriminatie in. Van discriminatie zou slechts sprake zijn indien de toepassing van de 

vervaltermijn een onevenredige beperking van de rechten van de daarbij betrokken personen 

met zich zou meebrengen. 

 

 B.5.1.  Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niet waarom de wetgever ervoor heeft 

gekozen de uitspraak over de kwijtschelding van restschulden afhankelijk te maken van een 

uitdrukkelijk verzoek van de gefailleerde, noch waarom hij dat verzoek aan een vervaltermijn 

onderwerpt. Overigens houdt de wetgever er geen rekening mee dat de noodzaak van de 

kwijtschelding pas later tot uiting zou kunnen komen. 

 

 B.5.2.  Niettegenstaande de laagdrempelige manier waarop de kwijtschelding van 

restschulden door de gefailleerde kan worden gevraagd, legt de in het geding zijnde bepaling 

een vormvereiste op waaraan hij dient te voldoen, op straffe van verval, om voor die 

kwijtschelding in aanmerking te komen. Daaruit volgt dat, wanneer de gefailleerde nalaat tijdig 

een kwijtschelding van restschulden te vragen, de door de wetgever nagestreefde doelstelling 

het tweedekansondernemerschap te bevorderen, die als essentieel wordt beschouwd, in het 

gedrang komt als gevolg van de in het geding zijnde bepaling.  

 

 B.5.3.  Het tijdstip waarop de gefailleerde om die kwijtschelding verzoekt, heeft geen 

invloed op het beheer van de boedel, op de aangifte en de verificatie van de schuldvorderingen 

of op de vereffening van het faillissement. 

 

 Ook het tijdstip waarop de schuldeisers, het openbaar ministerie of de curator krachtens 

artikel XX.173, § 3, van het Wetboek van economisch recht vorderen dat de kwijtschelding 

slechts voor een deel wordt toegekend of volledig wordt geweigerd, heeft daarop geen invloed. 

Die bepaling laat hun overigens toe die vordering al in te stellen vanaf de bekendmaking van 

het faillissementsvonnis, zelfs indien de gefailleerde op dat ogenblik nog niet om 

kwijtschelding heeft verzocht. Die bepaling onderwerpt hun vordering tijdens de 

faillissementsprocedure overigens niet aan enige vervaltermijn en laat hun zelfs toe haar bij 

wijze van derdenverzet in te stellen uiterlijk drie maanden na de bekendmaking van het vonnis 

van kwijtschelding.  

 

 Hoewel het verzoek tot kwijtschelding krachtens de in het geding zijnde bepaling uitgaat 

van de gefailleerde, rust de bewijslast van de kennelijk grove fouten die hebben bijgedragen tot 

het faillissement overigens bij de partijen die zich tegen de volledige kwijtschelding verzetten. 

 

 In die omstandigheden kan de in het geding zijnde vervaltermijn niet als een pertinente 

maatregel voor de spoedige afwikkeling van het faillissement worden beschouwd. 

 

 B.5.4.  Bovendien heeft het overschrijden van de in het geding zijnde vervaltermijn 

onevenredige gevolgen voor de gefailleerde natuurlijke persoon, die daardoor elke 

mogelijkheid verliest om een rechter over de kwijtschelding van zijn restschulden te laten 
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oordelen en bijgevolg onherroepelijk met zijn ganse vermogen moet blijven instaan voor de 

schulden die niet zijn afgelost door de vereffening van de boedel. 

 

 B.5.5.  De in het geding zijnde bepaling heeft eveneens onevenredige gevolgen voor de 

echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk samenwonende of gewezen wettelijk 

samenwonende partner van de gefailleerde die persoonlijk verbonden is voor de schuld die de 

gefailleerde tijdens de duur van het huwelijk of de duur van de wettelijke samenwoning was 

aangegaan. 

 

 B.6.  De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord ». 

 

 B.4.  Om redenen die identiek zijn aan die welke vervat zijn in het voormelde arrest 

nr. 62/2021, is het enige middel gegrond. 
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 Om die redenen, 

 

 het Hof 

 

 vernietigt artikel XX.173, § 2, van het Wetboek van economisch recht in zoverre het 

bepaalt dat de gefailleerde natuurlijke persoon die niet binnen de vervaltermijn van drie 

maanden na de bekendmaking van het faillissementsvonnis een verzoek tot kwijtschelding van 

restschulden indient, het recht op die kwijtschelding onherroepelijk verliest. 

 

 Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van 

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 21 oktober 2021. 

 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

F. Meersschaut L. Lavrysen 
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ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

13 januari 2022 (*)

„Prejudiciële verwijzing – Vrijheid van vestiging – Vrij verrichten van diensten – Verzekerings- en 
herverzekeringsbedrijf – Richtlijn 2009/138/EG – Liquidatie van verzekeringsondernemingen –

Artikel 292 – Gevolgen van de liquidatieprocedure voor aanhangige rechtsgedingen – Uitzondering 
op de toepassing van de lex concursus – Lex processus”

In zaak C-724/20,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door 
de Cour de cassation (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Frankrijk) bij beslissing van 
17 december 2020, ingekomen bij het Hof op 28 december 2020, in de procedure

Paget Approbois SAS,

tegen

Depeyre entreprises SARL,

Alpha Insurance A/S,

wijst

HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Prechal, president van de Tweede kamer, waarnemend voor de president 
van de Derde kamer, J. Passer, F. Biltgen, L. S. Rossi (rapporteur) en N. Wahl, rechters,

advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

–        Alpha Insurance A/S, vertegenwoordigd door F. Rocheteau, avocat,

–        de Franse regering, vertegenwoordigd door E. Leclerc en A.-L. Desjonquères als 
gemachtigden,

–        de Europese Commissie, vertegenwoordigd door D. Triantafyllou en H. Tserepa-Lacombe als 
gemachtigden,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

Arrest

1        Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 292 van richtlijn 
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de 
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toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 
(PB 2009, L 335, blz. 1).

2        Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Paget Approbois (hierna: 
„Paget”) en anderzijds Depeyre entreprises SARL (hierna: „Depeyre”) en Alpha Insurance A/S 
betreffende de betaling van een verzekeringsvergoeding vanwege schade die Paget heeft geleden.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

Richtlijn 2009/138

3        De overwegingen 3, 117, 123 tot en met 125 en 130 van richtlijn 2009/138 luiden als volgt:

„(3)      Voor de goede werking van de interne markt is het dienstig dat gecoördineerde voorschriften 
voor het toezicht op verzekeringsgroepen en, met het oog op de bescherming van 
schuldeisers, voor de saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures ten aanzien van 
verzekeringsondernemingen worden vastgesteld.

[...]

(117)      Aangezien de nationale wetgeving betreffende saneringsmaatregelen en 
liquidatieprocedures nog niet is geharmoniseerd, dienen in het kader van de interne markt de 
wederzijdse erkenning van in de lidstaten geldende saneringsmaatregelen en 
liquidatieprocedures ten aanzien van verzekeringsondernemingen en de noodzakelijke 
samenwerking te worden gewaarborgd, waarbij rekening wordt gehouden met de voor 
dergelijke maatregelen geldende beginselen van eenheid, universaliteit, coördinatie en 
openbaarmaking, en met de gelijke behandeling en bescherming van 
verzekeringsschuldeisers.

[...]

(123)      De bevoegde instanties van de lidstaat van herkomst dienen als enige gemachtigd te zijn 
om beslissingen inzake een liquidatieprocedure ten aanzien van een 
verzekeringsonderneming te nemen. Deze beslissingen dienen in heel de Gemeenschap 
effect te sorteren en door alle lidstaten te worden erkend. De beslissingen dienen 
overeenkomstig de in de lidstaat van herkomst geldende procedures te worden 
bekendgemaakt, alsook in het Publicatieblad van de Europese Unie. De informatie dient ook 
beschikbaar te worden gesteld aan bekende, in de Gemeenschap gevestigde schuldeisers, 
die het recht moeten hebben vorderingen of opmerkingen in te dienen.

(124)      In een liquidatieprocedure dienen alle activa en passiva van de verzekeringsonderneming 
in aanmerking te worden genomen.

(125)      Alle voorwaarden voor het openen, het verloop en het beëindigen van een 
liquidatieprocedure dienen te worden beheerst door het recht van de lidstaat van herkomst.

[...]

(130)      Ter bescherming van het gewettigd vertrouwen en van de rechtszekerheid van bepaalde 
handelingen in andere lidstaten dan de lidstaat van herkomst dient het recht te worden 
bepaald dat toepasselijk is op de gevolgen van de saneringsmaatregelen en 
liquidatieprocedures voor aanhangige rechtsgedingen en voor de afzonderlijke 
executiemaatregelen die uit deze rechtsgedingen voortkomen.”

4        Titel IV van richtlijn 2009/138, met als opschrift „Sanering en liquidatie van 
verzekeringsondernemingen”, omvat de artikelen 267 tot en met 296.

5        Artikel 268 van deze richtlijn, met het opschrift „Definities”, bepaalt:
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„1.      Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

a)      ‚bevoegde instanties’: de administratieve of rechterlijke instanties van de lidstaten die bevoegd 
zijn ter zake van saneringsmaatregelen of liquidatieprocedures;

[...]

c)      ,saneringsmaatregelen’: maatregelen die enigerlei optreden van de bevoegde instanties 
behelzen en bestemd zijn om de financiële positie van een verzekeringsonderneming in stand 
te houden of te herstellen, en van dien aard zijn dat ze de bestaande rechten van andere 
partijen dan de verzekeringsonderneming zelf aantasten; daartoe behoren onder meer doch 
niet uitsluitend maatregelen die opschorting van de betalingen, opschorting van 
executiemaatregelen of verlaging van de schuldvorderingen kunnen behelzen;

d)      ,liquidatieprocedure’: een collectieve procedure die het te gelde maken van de activa van een 
verzekeringsonderneming en het op toepasselijke wijze verdelen van de opbrengst onder de 
schuldeisers, aandeelhouders of leden behelst, en die noodzakelijkerwijs een optreden van 
de bevoegde instanties behelst, ook wanneer de collectieve procedure wordt afgesloten met 
een gerechtelijk akkoord of een andere maatregel van dezelfde strekking, ongeacht of de 
procedure op insolventie berust en of de procedure vrijwillig dan wel verplicht is;

[...]”

6        Artikel 273 van richtlijn 2009/138 draagt het opschrift „Opening van een liquidatieprocedure –
Kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteiten”. Lid 2 ervan bepaalt het volgende:

„Een overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van herkomst genomen beslissing tot opening 
van een liquidatieprocedure ten aanzien van een verzekeringsonderneming, met inbegrip van haar 
bijkantoren in andere lidstaten, wordt zonder verdere formaliteiten in de gehele Gemeenschap erkend 
en heeft aldaar rechtswerking zodra zij die heeft in de lidstaat waar de procedure wordt geopend.”

7        Artikel 274 van deze richtlijn, met het opschrift „Toepasselijk recht”, luidt als volgt:

„1.      Tenzij in de artikelen 285 tot en met 292 anders is bepaald, is ten aanzien van de beslissing 
tot liquidatie van een verzekeringsonderneming, de liquidatieprocedure en de rechtsgevolgen het 
recht van de lidstaat van herkomst van toepassing.

2.      Het recht van de lidstaat van herkomst bepaalt ten minste het volgende:

a)      welke goederen tot de boedel behoren en de status van goederen die na de opening van de 
liquidatieprocedure zijn verkregen;

b)      de respectieve bevoegdheden van de verzekeringsonderneming en de liquidateur;

c)      de voorwaarden waaronder een verrekening kan worden tegengeworpen;

d)      de gevolgen van de liquidatieprocedure voor lopende overeenkomsten waarbij de 
verzekeringsonderneming partij is;

e)      de gevolgen van de liquidatieprocedure voor individuele vervolgingen, met uitzondering van 
aanhangige rechtsgedingen als bedoeld in artikel 292;

f)      welke vorderingen te verhalen zijn op het vermogen van de verzekeringsonderneming en de 
status van vorderingen die na de opening van de liquidatieprocedure zijn ontstaan;

g)      de regels betreffende indiening, verificatie en toelating van de vorderingen;

h)      de regels betreffende de verdeling van de opbrengst van de te gelde gemaakte goederen, de 
rangindeling van de vorderingen, en de rechten van schuldeisers die na de opening van de 
liquidatieprocedure gedeeltelijk zijn voldaan op grond van een zakelijk recht of ingevolge 
verrekening;
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i)      de voorwaarden voor en de gevolgen van de beëindiging van de liquidatieprocedure, met name 
door een gerechtelijk akkoord;

j)      de rechten van de schuldeisers nadat de liquidatieprocedure beëindigd is;

k)      de partij voor wier rekening de kosten en uitgaven van de liquidatieprocedure zijn; en

l)      de regels betreffende nietigheid, vernietigbaarheid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor het 
geheel van schuldeisers nadelige rechtshandelingen.”

8        Artikel 280 van de richtlijn, met als opschrift „Bekendmaking van beslissingen tot opening van 
liquidatieprocedures”, bepaalt in lid 1, eerste alinea:

„De bevoegde instantie, de liquidateur of iedere door de bevoegde instantie daartoe aangewezen 
persoon draagt zorg voor de openbaarmaking van de beslissing tot opening van de 
liquidatieprocedure overeenkomstig de in de lidstaat van herkomst geldende 
bekendmakingsprocedures alsmede voor de opneming van een uittreksel uit die beslissing in 
het Publicatieblad van de Europese Unie.”

9        Artikel 282, lid 1, van de richtlijn bepaalt:

„Schuldeisers, met inbegrip van overheidsinstanties van de lidstaten, met gewone verblijfplaats, 
woonplaats of hoofdkantoor in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, hebben het recht 
vorderingen of schriftelijke opmerkingen betreffende hun vorderingen in te dienen.”

10      Artikel 292 van richtlijn 2009/138, met als opschrift „Aanhangige rechtsgedingen”, luidt:

„De gevolgen van de saneringsmaatregelen of de liquidatieprocedure voor aanhangige 
rechtsgedingen betreffende een goed of recht waarover de verzekeringsonderneming het beheer en 
de beschikking heeft verloren, worden uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar het
rechtsgeding aanhangig is.”

Verordening nr. 1346/2000

11      Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures 
(PB 2000, L 160, blz. 1), die is ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2015/848 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PB 2015, 
L 141, blz. 19), bepaalde in artikel 4, met het opschrift „Toepasselijk recht”, het volgende:

„1.      Tenzij deze verordening iets anders bepaalt, worden de insolventieprocedure en de gevolgen 
daarvan beheerst door het recht van de lidstaat op het grondgebied waarvan de insolventieprocedure 
wordt geopend, hierna te noemen ,lidstaat waar de procedure wordt geopend’.

2.      Het recht van de lidstaat waar de procedure wordt geopend, bepaalt onder welke voorwaarden 
deze procedure wordt geopend, verloopt en wordt beëindigd. Het bepaalt met name:

[...]

f)      de gevolgen van de insolventieprocedure voor individuele vervolgingen met uitzondering van 
lopende rechtsvorderingen;

[...]”

12      Artikel 15 van verordening nr. 1346/2000 luidde:

„De gevolgen van de insolventieprocedure voor een lopende rechtsvordering betreffende een goed 
of recht waarover de schuldenaar het beheer en de beschikking heeft verloren, worden uitsluitend
beheerst door het recht van de lidstaat waar deze rechtsvordering aanhangig is.”

Richtlijn 2001/24
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13      Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de 
sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PB 2001, L 125, blz. 15), bepaalde in artikel 32, met 
het opschrift: „Aanhangige rechtsgedingen”:

„De gevolgen van saneringsmaatregelen of liquidatieprocedures voor een aanhangig rechtsgeding 
betreffende een goed of recht waarover de kredietinstelling het beheer en de beschikking heeft 
verloren, worden uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig 
is.”

Frans recht

Code des assurances

14      Artikel L. 326-20, eerste en tweede alinea, van de code des assurances (verzekeringswetboek) luidt:

„Onverminderd de bepalingen van de artikelen L. 326-21 tot en met L. 326-29, hebben de 
saneringsmaatregelen van artikel L. 323-8 en de beslissingen tot opening van een 
liquidatieprocedure van door de bevoegde instanties van een andere lidstaat van de Europese Unie 
dan Frankrijk, ten aanzien van een verzekeringsonderneming met statutaire zetel op het grondgebied 
van die lidstaat, zodra zij in die staat van kracht worden, zonder verdere formaliteit volledige 
rechtswerking op het grondgebied van de Franse Republiek, ook jegens derden. Deze bepalingen 
zijn eveneens van toepassing wanneer saneringsmaatregelen of beslissingen tot opening van een 
liquidatieprocedure worden genomen ten aanzien van een bijkantoor van een 
verzekeringsonderneming met statutaire zetel buiten de Europese Unie.

Datzelfde geldt voor beslissingen in een andere lidstaat dan Frankrijk in het kader van een vrijwillige 
liquidatie van een verzekeringsonderneming die een administratieve of gerechtelijke tussenkomst 
vereist.”

15      Artikel L. 326-28 van dit wetboek bepaalt het volgende:

„De gevolgen van de saneringsmaatregel of van de opening van een liquidatieprocedure voor een in 
Frankrijk aanhangig rechtsgeding betreffende een goed of recht waarover de 
verzekeringsonderneming het beheer en de beschikking heeft verloren, worden uitsluitend beheerst 
door de bepalingen van de code de procédure civile [(wetboek van burgerlijke rechtsvordering)].”

Code de procédure civile

16      Artikel 369 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bepaalt:

„Het geding wordt geschorst door:

[...]

–        een vonnis waarbij de vrijwaring, gerechtelijke sanering of gerechtelijke liquidatie wordt 
uitgesproken ingeval dit vonnis bijstand of afstand van bevoegdheid ten aanzien van de 
schuldenaar meebrengt;

[...]”

17      Artikel 371 van dit wetboek luidt:

„Het geding wordt niet geschorst als de gebeurtenis zich na de opening van de mondelinge 
behandeling voordoet of ter kennis wordt gebracht.”

18      Artikel 372 van het wetboek bepaalt:

„De na de schorsing verrichte handelingen en verkregen rechterlijke beslissingen worden, zelfs indien 
zij in kracht van gewijsde zijn gegaan, nietig geacht, tenzij zij uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn bevestigd 
door de partij in wier voordeel de schorsing is voorzien.”
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Code de commerce

19      Artikel L. 622-22, eerste alinea, van de code de commerce (wetboek van koophandel) bepaalt het 
volgende:

„Onverminderd de bepalingen van artikel L. 625-3 worden aanhangige rechtsgedingen geschorst 
totdat de schuldeiser zijn schuldvordering heeft ingediend. Zij worden dan van rechtswege hervat, 
waarbij de gerechtelijk vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, de bewindvoerder [...] naar 
behoren worden opgeroepen, maar zij hebben uitsluitend tot doel de schuldvorderingen vast te 
stellen en het bedrag ervan te bepalen.”

20      Artikel L. 641-3, eerste alinea, van dit wetboek luidt:

„Het vonnis waarbij de gerechtelijke liquidatie wordt geopend heeft dezelfde werking als de werking 
die in geval van vrijwaring is bepaald door punt I, eerste en derde alinea, en punt III van 
artikel L. 622-7, de artikelen L. 622-21 en L. 622-22, artikel L. 622-28, eerste volzin, en 
artikel L. 622-30.”

21      Artikel R. 622-20, eerste alinea, van het wetboek bepaalt:

„Het op grond van artikel L. 622-22 geschorste rechtsgeding wordt op initiatief van de schuldeiser-
verzoeker hervat, zodra deze aan het gerecht waarbij het geding aanhangig is gemaakt, een afschrift 
heeft overgelegd van de indiening van zijn vordering of enig ander element dat de vermelding van 
zijn vordering op de in artikel L. 624-1 bepaalde lijst rechtvaardigt, en de gerechtelijk 
vertegenwoordiger, alsmede, in voorkomend geval, de bewindvoerder – wanneer deze tot taak heeft 
de schuldenaar of de commissaris voor de uitvoering van het plan bij te staan – in het geding heeft 
opgeroepen.”

22      Artikel R. 641-23 van het wetboek bepaalt het volgende:

„De artikelen R. 622-19 en R. 622-20 zijn van toepassing op de procedure van gerechtelijke 
liquidatie.”

Hoofdgeding en prejudiciële vragen

23      Op 1 juli 2011 heeft Paget met ingang van die datum een „industriële multiriskverzekering” afgesloten 
via verzekeringsmakelaar Depeyre. De polis bevatte de vermelding „Maatschappij: Alpha Insurance”.

24      Op 20 mei 2012 zijn twee door Paget geëxploiteerde locaties getroffen door hagel. Paget heeft de 
volgende dag een schademelding gedaan bij Depeyre.

25      Om de materiële schade als gevolg van het voorval te beoordelen, is een buitengerechtelijke taxatie 
uitgevoerd.

26      Bij brief van 7 januari 2013 heeft Depeyre aan Paget meegedeeld dat zij verzekerd was via de 
tussenpersoon Albic, een vennootschap naar Belgisch recht, dat haar verzekeraars vanaf 1 januari 
2012 de Britse vennootschap United en de Roemeense vennootschap Euroins waren en dat die 
vennootschappen hun vergunning aan de vennootschap Albic per 1 januari 2013 hadden 
ingetrokken.

27      Paget heeft Depeyre gedagvaard wegens aansprakelijkheid en tot schadevergoeding. Depeyre heeft 
op haar beurt Alpha Insurance, een vennootschap naar Deens recht die door de makelaar was 
aangewezen als de werkelijke verzekeraar op de datum van het schadevoorval, in vrijwaring 
opgeroepen. Bij de cour d’appel de Besançon (rechter in tweede aanleg Besançon, Frankrijk) heeft 
Paget gevorderd om Depeyre en Alpha Insurance hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een 
bedrag van 335 080,79 EUR ter vergoeding van haar materiële schade.

28      Tijdens de pleitzitting van 16 oktober 2018 heeft de vertegenwoordiger van Alpha Insurance de cour 
d’appel laten weten dat de Sø- og Handelsret i København (rechter in eerste aanleg voor maritieme 
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en handelszaken Kopenhagen, Denemarken) deze onderneming per 8 mei 2018 failliet had 
verklaard. Ten bewijze van het faillissement heeft hij tijdens die zitting het desbetreffende vonnis 
overgelegd. Hij heeft met name verzocht om vast te stellen dat de opening van de Deense 
faillissementsprocedure van rechtswege de schorsing van de procedure tot gevolg had.

29      Bij arrest van 20 november 2018 heeft de cour d’appel de Besançon Alpha Insurance op grond van 
de verzekeringsovereenkomst onder meer veroordeeld tot betaling van een bepaald bedrag aan 
Paget voor haar materiële schade van 20 mei 2012.

30      De cour d’appel de Besançon heeft in dat verband geoordeeld dat Alpha Insurance niet had 
aangetoond dat de Deense faillissementsprocedure voor de voortzetting van het geding en voor de 
ontvankelijkheid van de tegen haar ingestelde vorderingen dezelfde gevolgen had als een 
faillissementsprocedure naar Frans recht, en hieruit afgeleid dat deze procedure niet relevant was 
voor de behandeling ter terechtzitting.

31      Paget en Alpha Insurance hebben cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de cour d’appel de 
Besançon.

32      Volgens de Cour de cassation moet voor de beoordeling van de cassatieberoepen worden bepaald 
welk recht van toepassing is op de gevolgen van het in Denemarken uitgesproken faillissement van 
Alpha Insurance voor het bij de Franse rechter aanhangige geding. De Cour de cassation benadrukt 
dat het antwoord op deze vraag niet voor de hand ligt.

33      In die omstandigheden heeft de Cour de cassation de behandeling van de zaak geschorst en het Hof 
verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

„1)      Moet artikel 292 van richtlijn [2009/138] aldus worden uitgelegd dat het door de schuldeiser 
van een schadeverzekeringsvordering bij de rechter van een lidstaat aanhangig gemaakt
rechtsgeding ter verkrijging van betaling van die vordering door een verzekeringsonderneming 
waartegen in een andere lidstaat een liquidatieprocedure is ingeleid, betrekking heeft op een 
goed of recht waarover die onderneming het beheer en de beschikking heeft verloren in de 
zin van die bepaling?

2)      Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, beheerst dan het recht van de lidstaat 
waar het rechtsgeding aanhangig is alle gevolgen van de liquidatieprocedure voor dat 
rechtsgeding?

Moet dit recht in het bijzonder zo worden toegepast dat:

–        de opening van een dergelijke procedure de schorsing van het aanhangige 
rechtsgeding tot gevolg heeft,

–        als voorwaarde voor de hervatting van het geding geldt dat de schuldeiser zijn 
schadeverzekeringsvordering op de verzekeringsonderneming heeft ingediend, en de 
organen die het beheer over de liquidatieprocedure moeten voeren, in het geding 
worden opgeroepen, en

–        geen veroordeling tot betaling van schadevergoeding kan plaatsvinden, maar 
uitsluitend nog het bestaan en het bedrag ervan kunnen worden vastgesteld?”

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Eerste vraag

34      Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 292 van richtlijn 
2009/138 aldus moet worden uitgelegd dat het begrip „aanhangige rechtsgedingen betreffende een 
goed of recht waarover de verzekeringsonderneming het beheer en de beschikking heeft verloren” 
een aanhangig rechtsgeding omvat waarin een verzekeringnemer vergoeding van in een lidstaat 
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geleden schade vordert van een verzekeringsonderneming waartegen in een andere lidstaat een 
liquidatieprocedure is ingeleid.

35      Vooraf moet worden opgemerkt dat richtlijn 2009/138, zoals blijkt uit de overwegingen 117 en 123 
ervan, met name is gegrond op de vereisten van eenheid en universaliteit en op het beginsel van 
wederzijdse erkenning van liquidatieprocedures en saneringsmaatregelen van 
verzekeringsondernemingen, alsook van de gevolgen ervan.

36      Artikel 273, lid 2, van deze richtlijn bepaalt dat een overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van 
herkomst genomen beslissing tot opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van een 
verzekeringsonderneming, zonder verdere formaliteiten in de gehele Unie wordt erkend en aldaar 
rechtswerking heeft zodra zij die heeft in de lidstaat waar de procedure wordt geopend.

37      Artikel 274 van richtlijn 2009/138 bepaalt in lid 1 dat in beginsel het recht van de lidstaat van herkomst 
van toepassing is op de beslissing tot liquidatie van een verzekeringsonderneming, de 
liquidatieprocedure en de rechtsgevolgen daarvan. In lid 2, onder e), van dat artikel wordt 
verduidelijkt dat dit recht met name van toepassing is op de gevolgen van de liquidatieprocedure voor 
individuele vervolgingen door schuldeisers, waartoe deze wederzijdse erkenning zich uitstrekt (zie in 
die zin arrest van 12 november 2020, Bulstrad Vienna Insurance Group, C-427/19, EU:C:2020:914, 
punt 39).

38      Uit deze bepalingen volgt dat saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures van 
verzekeringsondernemingen, en de gevolgen daarvan, in beginsel worden geregeld door de lex 
concursus.

39      Artikel 274, lid 1, van richtlijn 2009/138 somt echter een bepaald aantal bepalingen op waarbij de lex 
concursus niet wordt toegepast, waaronder artikel 292 van die richtlijn waarnaar lid 2, onder e), van 
artikel 274 verwijst: „De gevolgen van de saneringsmaatregelen of de liquidatieprocedure voor 
aanhangige rechtsgedingen betreffende een goed of recht waarover de verzekeringsonderneming 
het beheer en de beschikking heeft verloren, worden uitsluitend beheerst door het recht van de 
lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig is.”

40      Uit dit artikel 292 blijkt dat voor deze uitzondering op de toepassing van de lex concursus aan drie 
cumulatieve voorwaarden moet zijn voldaan.

41      Ten eerste moet het gaan om saneringsmaatregelen of een liquidatieprocedure in de zin van 
artikel 268, lid 1, onder c) respectievelijk onder d), van richtlijn 2009/138.

42      In dat verband verwijst het begrip „liquidatieprocedure” volgens artikel 268, lid 1, onder d), van die 
richtlijn, naar een collectieve procedure die het te gelde maken van de activa van een 
verzekeringsonderneming en het verdelen van de opbrengst onder de schuldeisers, aandeelhouders
of leden alsook noodzakelijkerwijs een optreden van de bevoegde instanties behelst. Die bevoegde 
instanties zijn volgens artikel 268, lid 1, onder a), van deze richtlijn de administratieve of rechterlijke 
instanties van de lidstaten die bevoegd zijn ter zake van onder andere liquidatieprocedures (zie in 
die zin arrest van 12 november 2020, Bulstrad Vienna Insurance Group, C-427/19, EU:C:2020:914, 
punt 29).

43      In casu lijkt aan deze eerste voorwaarde van artikel 292 van richtlijn 2009/138 te zijn voldaan. Uit de 
verwijzingsbeslissing blijkt namelijk dat in het Koninkrijk Denemarken een liquidatieprocedure is 
geopend tegen Alpha Insurance en dat die onderneming met ingang van 8 mei 2018 failliet is 
verklaard. Die omstandigheid blijkt overigens ook uit de publicatie in het Publicatieblad van de 
Europese Unie (PB 2018, C 196, blz. 28) overeenkomstig artikel 280 van die richtlijn.

44      Ten tweede veronderstelt de toepasbaarheid van artikel 292 van richtlijn 2009/138 het bestaan van 
een „aanhangig rechtsgeding”.

45      Hoewel aanhangige rechtsgedingen in de zin van artikel 292 onder individuele vervolgingen door 
schuldeisers vallen en artikel 274, lid 2, onder e), van richtlijn 2009/138 aangeeft dat de gevolgen 
van een liquidatieprocedure voor die vervolgingen in beginsel door de lex concursus worden bepaald, 
met uitzondering van die aanhangige rechtsgedingen, onderscheiden deze laatste zich van 
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afzonderlijke executiemaatregelen die uit deze rechtsgedingen voortkomen, zoals blijkt uit 
overweging 130 van deze richtlijn.

46      Daaruit volgt dat „aanhangige rechtsgedingen” in de zin van artikel 292 van richtlijn 2009/138 slaan 
op rechtsvorderingen waarbij uitsluitend de rechten en plichten van de verzekeringsonderneming in 
liquidatie worden vastgesteld zonder dat de activa te gelde worden gemaakt, en niet op individuele 
vervolgingen door schuldeisers door middel van procedures van gedwongen tenuitvoerlegging.

47      Deze uitlegging strookt met die van het Hof van het identieke begrip „lopende rechtsvordering” in 
artikel 15 van verordening nr. 1346/2000 en „aanhangig rechtsgeding” in artikel 32 van richtlijn 
2001/24. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat het begrip „aanhangige rechtsgedingen” alleen de 
bodemprocedure omvat. De door die twee artikelen bepaalde uitzondering op de lex concursus slaat 
dus alleen op die procedure en niet op afzonderlijke executiemaatregelen (zie in die zin arrest van 
6 juni 2018, Tarragó da Silveira, C-250/17, EU:C:2018:398, punten 30-33 en aldaar aangehaalde 
rechtspraak, respectievelijk 29 april 2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, 
punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

48      Ook aan deze voorwaarde lijkt in het hoofdgeding te zijn voldaan. Uit de processtukken waarover het 
Hof beschikt volgt namelijk dat het bij de Franse civiele rechter aanhangige rechtsgeding uitsluitend 
gaat om een vordering tot schadevergoeding van een verzekerde tegen zijn verzekeraar, waarbij de 
Deense autoriteiten tijdens die bodemprocedure een liquidatieprocedure tegen de verzekeraar 
hebben geopend.

49      Ten derde moet het aanhangige rechtsgeding volgens de tekst van artikel 292 van richtlijn 2009/138 
betrekking hebben op „een goed of recht waarover de verzekeringsonderneming het beheer en de 
beschikking heeft verloren”.

50      Wat de reikwijdte van deze uitdrukking betreft moet met de Franse regering en de Europese 
Commissie worden opgemerkt dat de verschillende taalversies van artikel 292 van richtlijn 2009/138 
niet eensluidend zijn.

51      Sommige suggereren namelijk dat het aanhangige rechtsgeding betrekking moet hebben op „un actif 
ou un droit” (een goed of een recht) zoals in de Franse versie, of op een goed zoals in de Spaanse 
versie („a un bien”) of de Italiaanse versie („a un bene”), maar andere versies zijn ruimer 
geformuleerd. De Portugese taalversie („bens o direitos”) verwijst namelijk naar een veelheid van 
goederen of rechten, de Finse versie („omaisuuta”) slaat op de eigendom of het vermogen van de 
betrokken entiteit en de Deense versie („eller en rettighed i massen”) en de Duitse versie („einen 
Vermögensgegenstand oder ein Recht der Masse”) verwijzen naar alle activa of rechten die deel 
uitmaken van de te liquideren boedel van de verzekeringsonderneming.

52      Aangezien de bewoordingen van artikel 292 van richtlijn 2009/138 zo uiteenlopen moet deze bepaling 
met name worden uitgelegd vanuit de context en de doelstelling van de regeling waar zij een 
onderdeel van vormt (zie in die zin arrest van 9 september 2020, TMD Friction en TMD Friction EsCo, 
C-674/18 en C-675/18, EU:C:2020:682, punt 89 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

53      Wat betreft de context van artikel 292 van richtlijn 2009/138 moet worden vastgesteld dat het goed of 
het recht waarvan sprake is, niet meer onder beheer of ter beschikking van de 
verzekeringsonderneming staat omdat de liquidatieprocedure is geopend. Overeenkomstig 
artikel 273, lid 2, van deze richtlijn wordt elke beslissing tot opening van een dergelijke 
liquidatieprocedure in alle andere lidstaten erkend zodra de beslissing rechtswerking heeft in de 
lidstaat waar de procedure is geopend. Daaruit volgt dat de begrippen „activa”, „goed” of „recht 
waarover de verzekeringsonderneming het beheer en de beschikking heeft verloren” niet alleen slaan 
op bepaalde activa, goederen of rechten van die onderneming, maar vooral op de 
vermogensbestanddelen ervan, zowel de activa als de passiva, waarop de liquidatieprocedure van 
toepassing is. Deze uitlegging wordt overigens bevestigd door overweging 124 van de richtlijn, 
volgens welke in een liquidatieprocedure alle activa en passiva van de verzekeringsonderneming in 
aanmerking moeten worden genomen.

54      Wat de doelstelling van richtlijn 2009/138 betreft, volgt uit overweging 130 ervan dat de beperking die 
artikel 292 van die richtlijn oplegt aan de toepassing van de lex concursus op de gevolgen van de 
liquidatieprocedure, bedoeld is om het gewettigd vertrouwen en de rechtszekerheid van bepaalde 
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handelingen in andere lidstaten dan de lidstaat van herkomst te beschermen. Die doelstellingen 
zouden niet volledig worden bereikt als artikel 292 niet van toepassing was op het gehele vermogen 
van de verzekeringsonderneming waarop de liquidatieprocedure van toepassing is en waarover deze 
onderneming het beheer en de beschikking heeft verloren.

55      Deze oplossing komt overigens volledig overeen met die in het arrest van 29 april 2021, Banco de 
Portugal e.a. (C-504/19, EU:C:2021:335, punt 43), waarin het Hof heeft geoordeeld dat de 
uitdrukking „een goed of recht waarover de kredietinstelling het beheer en de beschikking heeft 
verloren” in artikel 32 van richtlijn 2001/24, van toepassing is op het aanhangige rechtsgeding dat 
betrekking heeft op een of meerdere tot de activa of de passiva behorende vermogensbestanddelen 
van de kredietinstelling waarover die instelling het beheer en de beschikking heeft verloren.

56      Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat, ook volgens de belanghebbenden die aan de 
procedure bij het Hof hebben deelgenomen, de schadevergoeding die een verzekeringnemer vordert 
van zijn verzekeraar tegen wie een liquidatieprocedure aanhangig is, binnen de materiële 
werkingssfeer van artikel 292 van richtlijn 2009/138 valt.

57      Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 292 van richtlijn 2009/38 aldus moet 
worden uitgelegd dat het begrip „aanhangige rechtsgedingen betreffende een goed of recht waarover 
de verzekeringsonderneming het beheer en de beschikking heeft verloren”, een aanhangig 
rechtsgeding omvat waarin een verzekeringnemer vergoeding van in een lidstaat geleden schade 
vordert van een verzekeringsonderneming waartegen in een andere lidstaat een liquidatieprocedure 
is ingeleid.

Tweede vraag

58      Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 292 van richtlijn 
2009/138 aldus moet worden uitgelegd dat het recht van de lidstaat waar het geding aanhangig is in 
de zin van dat artikel, alle gevolgen van de liquidatieprocedure voor dat geding regelt. De verwijzende 
rechter vraagt zich in het bijzonder af of het recht van de lidstaat waar het geding aanhangig is moet 
worden toegepast wanneer, ten eerste, dat recht bepaalt dat de opening van die liquidatieprocedure 
dat geding schorst, ten tweede, dat geding pas kan worden hervat wanneer de schuldeiser zijn 
schadeverzekeringsvordering op de verzekeringsonderneming heeft ingediend en de organen die 
het beheer over de liquidatieprocedure moeten voeren, in het geding zijn opgeroepen, en, ten derde, 
dat recht bepaalt dat geen veroordeling tot betaling van schadevergoeding kan plaatsvinden, maar 
uitsluitend nog het bestaan en het bedrag ervan kunnen worden vastgesteld.

59      Uit de bewoordingen van artikel 292 van richtlijn 2009/138, gelezen in het licht van overweging 130 
ervan, blijkt dat de gevolgen van de liquidatieprocedure op een aanhangig rechtsgeding uitsluitend 
worden beheerst door het recht van de lidstaat waar dat geding aanhangig is.

60      Hieruit vloeit voort dat de Uniewetgever de toepassing van artikel 292 niet heeft willen beperken tot 
de procedurele gevolgen van een liquidatieprocedure.

61      Derhalve worden zowel de procedurele als de materiële gevolgen van een liquidatieprocedure voor 
een aanhangig rechtsgeding in de zin van artikel 292 van richtlijn 2009/138, uitsluitend bepaald door 
het recht van de lidstaat waar dat rechtsgeding aanhangig is (zie naar analogie arrest van 29 april 
2021, Banco de Portugal e.a., C-504/19, EU:C:2021:335, punt 49).

62      Zoals de Franse regering en de Commissie in hun schriftelijke opmerkingen hebben aangegeven, 
wordt de toepassing van het recht van de lidstaat waarin dat geding aanhangig is, in beginsel beperkt 
door de lex concursus, zoals blijkt uit de bepalingen van artikel 274, lid 2, van richtlijn 2009/138.

63      In het onderhavige geval lijken de drie reeksen bepalingen van het nationale recht van de lidstaat 
waar het rechtsgeding aanhangig is, zoals genoemd door de verwijzende rechter en samengevat in 
punt 58 van het onderhavige arrest, de toepassing van de lex concursus zoals bepaald in artikel 274, 
lid 2, van richtlijn 2009/138 echter niet te beperken. Het staat aan de verwijzende rechter om dit na 
te gaan.

64      Ten eerste lijkt een bepaling van nationaal recht zoals artikel 369 van het wetboek van burgerlijke 
rechtsvordering, dat bepaalt dat het aanhangige rechtsgeding wordt geschorst als gevolg van met 
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name het vonnis waarmee een liquidatieprocedure van een verzekeringsonderneming in een andere 
lidstaat is geopend, namelijk betrekking te hebben op de procedurele gevolgen van die opening op 
dat geding en valt deze dus onder de werkingssfeer van het recht dat is aangewezen door artikel 292 
van richtlijn 2009/138.

65      Ten tweede geldt in beginsel hetzelfde voor een bepaling van het recht van de lidstaat waar het 
rechtsgeding aanhangig is zoals artikel R. 622-20 van het wetboek van koophandel – dat krachtens 
artikel R. 641-23 van dat wetboek van toepassing is op de gerechtelijke liquidatieprocedure – volgens 
welke dat geding pas kan worden hervat wanneer de schuldeiser zijn schadeverzekeringsvordering 
op de verzekeringsonderneming heeft ingediend en de organen die het beheer over de 
liquidatieprocedure moeten voeren, in het geding zijn opgeroepen. Die bepaling lijkt namelijk, onder 
voorbehoud van verificatie door de verwijzende rechter, te regelen welke procedurele gevolgen de 
gebeurtenissen in het kader van de liquidatieprocedure die in een andere lidstaat is geopend, voor 
het aanhangige rechtsgeding hebben, zonder evenwel af te doen aan de bevoegdheden van de 
verzekeringsonderneming en de liquidateur, die op grond van artikel 274, lid 2, onder b), van richtlijn 
2009/138 worden bepaald door het recht van de lidstaat van herkomst.

66      Wat ten derde een nationaalrechtelijke bepaling zoals artikel L. 622-22 van het wetboek van 
koophandel betreft – dat krachtens artikel L. 641-3 van dat wetboek van toepassing is op de 
gerechtelijke liquidatieprocedure – volgens welke een voordien geschorst aanhangig rechtsgeding 
bij hervatting nog slechts betrekking kan hebben op de vaststelling van de vorderingen en de bepaling 
van het bedrag ervan, moet worden opgemerkt dat geen enkele bepaling van richtlijn 2009/138 zich 
ertegen lijkt te verzetten dat het voorwerp van het aanhangige rechtsgeding op die wijze wordt 
beperkt. In het bijzonder lijken de gevolgen van een dergelijke nationaalrechtelijke bepaling op het 
aanhangige rechtsgeding slechts de bevoegdheid van het recht van de lidstaat van herkomst te 
bevestigen, met name die genoemd in de punten g) en h) van artikel 274, lid 2, van die richtlijn om 
de regels voor de indiening, de verificatie en de toelating van vorderingen vast te stellen 
respectievelijk de regels voor, onder meer, de verdeling van de opbrengst van de te gelde gemaakte 
goederen en de rangindeling van de vorderingen, hetgeen aan de nationale rechter staat om na te 
gaan.

67      Gelet op het bovenstaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 292 van richtlijn 
2009/138 aldus moet worden uitgelegd dat het recht van de lidstaat waar het geding aanhangig is in 
de zin van dat artikel, alle gevolgen van de liquidatieprocedure voor dat geding regelt. In het bijzonder 
moeten de bepalingen van het recht van die lidstaat worden toegepast volgens welke, ten eerste, de 
opening van die liquidatieprocedure het aanhangige geding schorst, ten tweede, dat geding pas kan 
worden hervat wanneer de schuldeiser zijn schadeverzekeringsvordering op de 
verzekeringsonderneming heeft ingediend en de organen die het beheer over de liquidatieprocedure 
moeten voeren, in het geding zijn opgeroepen, en ,ten derde, geen veroordeling tot betaling van 
schadevergoeding kan plaatsvinden, maar uitsluitend nog het bestaan en het bedrag ervan kunnen 
worden vastgesteld, waar die bepalingen in beginsel geen afbreuk doen aan de bevoegdheid die 
krachtens artikel 274, lid 2, van die richtlijn is voorbehouden aan het recht van de lidstaat van 
herkomst.

Kosten

68      Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te 
beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen 
wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in 
aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

1)      Artikel 292 van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) moet aldus worden uitgelegd dat het begrip 
„aanhangige rechtsgedingen betreffende een goed of recht waarover de 
verzekeringsonderneming het beheer en de beschikking heeft verloren”, een aanhangig 
rechtsgeding omvat waarin een verzekeringnemer vergoeding van in een lidstaat geleden 
schade vordert van een verzekeringsonderneming waartegen in een andere lidstaat een 
liquidatieprocedure is ingeleid.
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2)      Artikel 292 van richtlijn 2009/138 moet aldus worden uitgelegd dat het recht van de lidstaat 
waar het geding aanhangig is in de zin van dat artikel, alle gevolgen van de 
liquidatieprocedure voor dat geding regelt. In het bijzonder moeten de bepalingen van het 
recht van die lidstaat worden toegepast volgens welke, ten eerste, de opening van die 
liquidatieprocedure het aanhangige geding schorst, ten tweede, dat geding pas kan worden 
hervat wanneer de schuldeiser zijn schadeverzekeringsvordering op de 
verzekeringsonderneming heeft ingediend en de organen die het beheer over de 
liquidatieprocedure moeten voeren, in het geding zijn opgeroepen, en, ten derde, geen 
veroordeling tot betaling van schadevergoeding kan plaatsvinden, maar uitsluitend nog het 
bestaan en het bedrag ervan kunnen worden vastgesteld, waar die bepalingen in beginsel 
geen afbreuk doen aan de bevoegdheid die krachtens artikel 274, lid 2, van die richtlijn is 
voorbehouden aan het recht van de lidstaat van herkomst.

ondertekeningen

*      Procestaal: Frans.
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JUDGMENT OF THE COURT (Fifth Chamber)

24 March 2022 (*)

(Reference for a preliminary ruling – Regulation (EU) 2015/848 – Insolvency proceedings –
Article 3(1) – International jurisdiction – Moving of the centre of a debtor’s main interests to another 

Member State after a request to open main insolvency proceedings has been lodged)

In Case C-723/20,

REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Bundesgerichtshof (Federal 
Court of Justice, Germany), made by decision of 17 December 2020, received at the Court on 
29 December 2020, in the proceedings

Galapagos BidCo. Sàrl

v

DE, in its capacity as liquidator of Galapagos SA,

Hauck Aufhäuser Fund Services SA,

Prime Capital SA,

THE COURT (Fifth Chamber),

composed of E. Regan, President of the Chamber, I. Jarukaitis (Rapporteur), M. Ilešič, D. Gratsias 
and Z. Csehi, Judges,

Advocate General: J. Richard de la Tour,

Registrar: A. Calot Escobar,

having regard to the written procedure,

after considering the observations submitted on behalf of:

–        Galapagos BidCo. Sàrl, by W. Nassall, Rechtsanwalt,

–        DE, acting as liquidator of Galapagos SA, by C. van de Sande, Rechtsanwalt,

–        Hauck Aufhäuser Fund Services SA and Prime Capital SA, by R. Hall, Rechtsanwalt,

–        the German Government, by J. Möller, M. Hellmann and U. Bartl, acting as Agents,

–        the European Commission, by S. Grünheid and S. Noë, acting as Agents,

having decided, after hearing the Advocate General, to proceed to judgment without an Opinion,

gives the following

Judgment
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1        This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 3(1) of Regulation (EU) 
2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings 
(OJ 2015 L 141, p. 19).

2        The request has been made in proceedings between Galapagos BidCo. Sàrl, on the one hand, and 
DE, in its capacity as liquidator of Galapagos SA, Hauck Aufhäuser Fund Services SA and Prime 
Capital SA, on the other, concerning a request to open insolvency proceedings in respect of 
Galapagos in Germany.

Legal context

European Union law

The Withdrawal Agreement

3        Article 67(3) of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community (OJ 2020 L 29, p. 7; 
‘the Withdrawal Agreement’) provides:

‘In the United Kingdom [of Great Britain and Northern Ireland], as well as in the Member States in 
situations involving the United Kingdom, the following provisions shall apply as follows:

…

(c)      [Regulation 2015/848] shall apply to insolvency proceedings, and actions referred to in 
Article 6(1) of that Regulation, provided that the main proceedings were opened before the 
end of the transition period;

…’

4        Article 126 of the Withdrawal Agreement provides:

‘There shall be a transition or implementation period, which shall start on the date of entry into force 
of this Agreement and end on 31 December 2020.’

Regulation (EC) No 1346/2000

5        Article 3(1) of Council Regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (OJ 
2000 L 160, p. 1), which was repealed by Regulation 2015/848, provided:

‘The courts of the Member State within the territory of which the centre of a debtor’s main interests is 
situated shall have jurisdiction to open insolvency proceedings. In the case of a company or legal 
person, the place of the registered office shall be presumed to be the centre of its main interests in 
the absence of proof to the contrary.’

Regulation 2015/848

6        Recitals 1, 3, 5, 8, 23, 27, 29, 33 and 65 of Regulation 2015/848 state:

‘(1)      On 12 December 2012, the [European] Commission adopted a report on the application of 
[Regulation No 1346/2000]. The report concluded that the Regulation is functioning well in 
general but that it would be desirable to improve the application of certain of its provisions in 
order to enhance the effective administration of cross-border insolvency proceedings. Since 
that Regulation has been amended several times and further amendments are to be made, it 
should be recast in the interest of clarity.

…
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(3)      The proper functioning of the internal market requires that cross-
border insolvency proceedings should operate efficiently and effectively. …

…

(5)      It is necessary for the proper functioning of the internal market to avoid incentives for parties 
to transfer assets or judicial proceedings from one Member State to another, seeking to obtain 
a more favourable legal position to the detriment of the general body of creditors (forum 
shopping).

…

(8)      In order to achieve the aim of improving the efficiency and effectiveness 
of insolvency proceedings having cross-border effects, it is necessary, and appropriate, that 
the provisions on jurisdiction, recognition and applicable law in this area should be contained 
in a Union measure which is binding and directly applicable in Member States.

…

(23)      This Regulation enables the main insolvency proceedings to be opened in the Member State 
where the debtor has the centre of its main interests. Those proceedings have universal scope 
and are aimed at encompassing all the debtor’s assets. …

…

(27)      Before opening insolvency proceedings, the competent court should examine of its own 
motion whether the centre of the debtor’s main interests or the debtor’s establishment is 
actually located within its jurisdiction.

…

(29)      This Regulation should contain a number of safeguards aimed at preventing fraudulent or 
abusive forum shopping.

…

(33)      In the event that the court seised of the request to open insolvency proceedings finds that the 
centre of main interests is not located on its territory, it should not open 
main insolvency proceedings.

…

(65)      This Regulation should provide for the immediate recognition of judgments concerning the 
opening, conduct and closure of insolvency proceedings which fall within its scope, and of 
judgments handed down in direct connection with such insolvency proceedings. Automatic 
recognition should therefore mean that the effects attributed to the proceedings by the law of 
the Member State in which the proceedings were opened extend to all other Member States. 
The recognition of judgments delivered by the courts of the Member States should be based 
on the principle of mutual trust. To that end, grounds for non-recognition should be reduced 
to the minimum necessary. This is also the basis on which any dispute should be resolved 
where the courts of two Member States both claim competence to open the 
main insolvency proceedings. The decision of the first court to open proceedings should be 
recognised in the other Member States without those Member States having the power to 
scrutinise that court’s decision.’

7        According to Article 2(7) of that regulation, for the purposes of that regulation, the ‘judgment 
opening insolvency proceedings’ means a judgment which includes the decision of any court to 
open insolvency proceedings or to confirm the opening of such proceedings and the decision of a 
court to appoint an insolvency practitioner.

8        Article 3 of Regulation No 1346/2000, headed ‘International jurisdiction’, provides:
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‘1.      The courts of the Member State within the territory of which the centre of the debtor’s main 
interests is situated shall have jurisdiction to open insolvency proceedings 
(“main insolvency proceedings”). The centre of main interests shall be the place where the debtor 
conducts the administration of its interests on a regular basis and which is ascertainable by third 
parties.

In the case of a company or legal person, the place of the registered office shall be presumed to be 
the centre of its main interests in the absence of proof to the contrary. …

2.      Where the centre of the debtor’s main interests is situated within the territory of a Member State, 
the courts of another Member State shall have jurisdiction to open insolvency proceedings against 
that debtor only if it possesses an establishment within the territory of that other Member State. The 
effects of those proceedings shall be restricted to the assets of the debtor situated in the territory of 
the latter Member State.

3.      Where insolvency proceedings have been opened in accordance with paragraph 1, any 
proceedings opened subsequently in accordance with paragraph 2 shall be 
secondary insolvency proceedings.

…’

9        Article 4 of that regulation, headed ‘Examination as to jurisdiction’, provides, in paragraph 1:

‘A court seised of a request to open insolvency proceedings shall of its own motion examine whether 
it has jurisdiction pursuant to Article 3. The judgment opening insolvency proceedings shall specify 
the grounds on which the jurisdiction of the court is based, and, in particular, whether jurisdiction is 
based on Article 3(1) or (2).’

10      Article 19(1) of Regulation No 2015/848 provides:

‘Any judgment opening insolvency proceedings handed down by a court of a Member State which 
has jurisdiction pursuant to Article 3 shall be recognised in all other Member States from the moment 
that it becomes effective in the State of the opening of proceedings.’

The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling

11      Galapagos is a holding company with its registered office in Luxembourg. In June 2019, it decided to 
move its central administration to Fareham (United Kingdom). On 22 August 2019, its directors, who 
had been appointed on 13 June 2019, lodged a request to open insolvency proceedings before the 
High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Business and Property 
Courts, Insolvency and Companies List), United Kingdom (‘the High Court’). However, the following 
day, those directors were removed at the instigation of a group of creditors holding a share pledge 
and were replaced by a new director. The latter set up an office in Düsseldorf (Germany) for 
Galapagos and instructed the lawyers representing Galapagos to withdraw the request to 
open insolvency proceedings. However, that withdrawal did not take place because a group of 
creditors had joined that request. The High Court was yet to deliver a decision on that request on 
17 December 2020, the date on which the request for a preliminary ruling was lodged.

12      On 23 August 2019, Galapagos lodged another request to open insolvency proceedings, this time 
before the Amtsgericht Düsseldorf (Local Court, Düsseldorf, Germany), which, by order made on the 
same day, appointed DE as the temporary insolvency administrator and ordered preservation 
measures. However, on 6 September 2019, that court, hearing an immediate appeal brought by 
creditors, revoked its order and dismissed Galapagos’s request as inadmissible on the ground that it 
lacked jurisdiction.

13      On 6 September 2019, Hauck Aufhäuser Fund Services and Prime Capital, two other companies 
which are creditors of Galapagos, lodged another request to open insolvency proceedings with the 
Amtsgericht Düsseldorf (Local Court, Düsseldorf). By order of 9 September 2019, that court again 
appointed DE as temporary insolvency administrator and issued an order for interim measures, 
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taking the view that the centre of Galapagos’s main interests was in Düsseldorf when that request 
was made.

14      Galapagos Bidco., which is both a subsidiary and a creditor of Galapagos, brought an immediate 
appeal before the Landgericht Düsseldorf (Regional Court, Düsseldorf, Germany) in its capacity as 
creditor by which it sought to have the order of 9 September 2019 set aside, arguing that the 
Amtsgericht Düsseldorf (Local Court, Düsseldorf) did not have international jurisdiction, since 
Galapagos’s central administration had been transferred to Fareham in June 2019. That appeal was 
dismissed by order of 30 October 2019, and Galapagos BidCo. then brought an appeal before the 
Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice, Germany), the referring court.

15      That court states that the appellate court concluded that the Amtsgericht Düsseldorf (Local Court, 
Düsseldorf) was correct in accepting that it had international jurisdiction, as it found that the centre of 
Galapagos’s main interests was in Germany on 9 September 2019. That appellate court also took 
the view that the request to open insolvency proceedings brought before the High Court did not 
prevent it from having such jurisdiction, since, in its opinion, the principle that the international 
jurisdiction of a court may not be avoided by transferring the centre of main interests to another 
Member State between the request to open insolvency proceedings and the opening of such 
proceedings relates only to the court originally seised continuing to have jurisdiction and has no effect 
on the jurisdiction of other courts seised subsequently.

16      The referring court states that the outcome of the appeal before it depends on the interpretation of 
Article 3(1) of Regulation 2015/848. In the first place, in its view, the appeal court erred in law in 
finding that the centre of Galapagos’s main interests was located in Germany if Article 3(1) of that 
regulation must be interpreted as meaning that a company that has its registered office in a first 
Member State must be regarded as not having the centre of its main interests in a second Member 
State within the territory of which its central administration is situated, in the case where the company 
has moved its central administration from a third Member State to the second Member State at a time 
when a request to open insolvency proceedings has been lodged previously in the third Member 
State and a decision on that request has not yet been delivered.

17      It notes, in that regard, that the second sentence of the first subparagraph of Article 3(1) of Regulation 
2015/848 states that the centre of main interests is to be the place where the debtor conducts the 
administration of its interests on a regular basis and which is ascertainable by third parties. It observes 
that, in its case-law on Regulation No 1346/2000, the Court concluded that preference should be 
given to the identifiable place of the central administration of the company concerned. Therefore, it 
takes the view that the finding of the appeal court that Galapagos had its centre of main interests in 
Germany at the beginning of September 2019 should be upheld.

18      The referring court is uncertain, however, whether, following the recast of Regulation No 1346/2000 
by Regulation No 2015/848, it is necessary, when determining the centre of main interests of a debtor 
company and in order to prevent abusive conduct in circumstances such as those of the dispute 
before it, to impose specific requirements in order to consider that the moving of the centre of main 
interests to another Member State must be taken into account.

19      In the second place, according to the referring court, the appeal court erred in law in finding that the 
international jurisdiction of the German courts stems from the fact that the centre of main interests of 
Galapagos was situated on German territory in September 2019, if Article 3(1) of Regulation 
2015/848 must be interpreted as meaning that, first, the courts of the Member State within the territory 
of which the centre of the debtor’s main interests is situated at the time when the request to 
open insolvency proceedings is lodged retain international jurisdiction to open those proceedings if 
the debtor moves the centre of its main interests to the territory of another Member State after lodging 
that request but before the decision those insolvency proceedings are opened, and, second, such 
continuing international jurisdiction of the courts of a Member State initially seised excludes the 
jurisdiction of the courts of another Member State to hear and determine further requests to open 
main insolvency proceedings.

20      In that regard, the referring court observes, first of all, that the Court, in the judgment of 17 January 
2006, Staubitz-Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39), interpreted Article 3(1) of Regulation 
No 1346/2000 as meaning that the court of the Member State within the territory of which the centre 
of the debtor’s main interests was situated at the time when the debtor lodges the request to 
open insolvency proceedings retains jurisdiction to open those proceedings if the debtor has moved 
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the centre of its main interests to the territory of another Member State after lodging that request but 
before the proceedings are opened. It is uncertain, however, whether, in view of the recast of that 
regulation by Regulation 2015/848, that case-law is still relevant.

21      Next, the referring court notes that it is apparent from Regulation 2015/848 and the case-law of the 
Court that only one set of main insolvency proceedings may be opened and that all the Member 
States are bound by the decision opening such proceedings, with the result that the international 
jurisdiction provided for in Article 3(1) of that regulation is supposed to constitute exclusive 
jurisdiction. According to that court, if the continuing jurisdiction of the court originally seised does not 
exclude the international jurisdiction of the courts of another Member State to hear and determine 
further requests to open insolvency proceedings, such a court seised at a later stage could open 
main insolvency proceedings, by a decision which would be binding on the court originally seised, 
with the result that the latter could no longer open the main insolvency proceedings, which could 
deprive of its practical effectiveness the continuing exclusive international jurisdiction resulting from 
Article 3 of Regulation 2015/848 and the case-law of the Court.

22      Finally, the referring court states that, in the context of the action before it, it must proceed on the 
assumption that, on the date on which the request to open insolvency proceedings was brought 
before the High Court, the international jurisdiction of the United Kingdom courts to open 
main insolvency proceedings was established under Article 3(1) of Regulation 2015/848, since, 
according to the facts underlying that action, the centre of Galapagos’s main interests was situated 
in the United Kingdom on that date.

23      In those circumstances, the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice) decided to stay the 
proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling:

‘1.      Is Article 3(1) of [Regulation 2015/848] to be interpreted as meaning that a debtor company 
the statutory seat of which is situated in a Member State does not have the centre of its main 
interests in a second Member State in which the place of its central administration is situated, 
as can be determined on the basis of objective factors ascertainable by third parties, in the 
case where, in circumstances such as those in the main proceedings, the debtor company 
has moved that place of central administration from a third Member State to the second 
Member State at a time when a request to have the main insolvency proceedings opened in 
respect of its assets has been lodged in the third Member State and a decision on that request 
has not yet been delivered?

2.      If Question 1 is answered in the negative: Is Article 3(1) of [Regulation 2015/848] to be 
interpreted as meaning that:

(a)      the courts of the Member State within the territory of which the centre of the debtor’s 
main interests is situated at the time when the debtor lodges the request to 
have insolvency proceedings opened retain international jurisdiction to open those 
proceedings if the debtor moves the centre of its main interests to the territory of 
another Member State after lodging the request but before the decision 
opening insolvency proceedings is delivered, and

(b)      such continuing international jurisdiction of the courts of one Member State excludes 
the jurisdiction of the courts of another Member State in respect of further requests to 
have the main insolvency proceedings opened received by a court of that other 
Member State after the debtor has moved its centre of main interests to that other 
Member State?’

Consideration of the questions referred

The second question

24      By its second question, which it is appropriate to examine first, the referring court asks, in essence, 
whether Article 3(1) of Regulation 2015/848 must be interpreted as meaning that the court of a 
Member State with which a request to open main insolvency proceedings has been lodged retains 
exclusive jurisdiction to open such proceedings where the centre of the debtor’s main interests is 
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moved to another Member State after that request has been lodged, but before that court has 
delivered a decision on it.

25     As a preliminary point, it should be noted that the Court is not asked to give a ruling on the 
characterisation or the consequences, for the purpose of applying Article 3(1) of Regulation 
2015/848, of moving the centre of the debtor’s main interests before lodging the initial request to 
open insolvency proceedings where that move takes place very shortly before the request is lodged. 
The referring court stated, as is recalled in paragraph 22 of the present judgment, that it must, in 
essence, for procedural reasons, proceed on the assumption that, on the date on which the request 
to open insolvency proceedings in respect of Galapagos was lodged before the High Court, that 
centre was located in the United Kingdom.

26      Since the referring court is uncertain, in the context of that question, specifically whether the Court’s 
case-law on the interpretation of Article 3(1) of Regulation No 1346/2000 and, in particular, the 
interpretation of that regulation given by the Court in the judgment of 17 January 2006, Staubitz-
Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39), are relevant for the purpose of interpreting Article 3(1) of 
Regulation 2015/848, it is appropriate to start by noting that, as is apparent from recital 1 thereof, that 
regulation is a recast of Regulation No 1346/2000, which had been amended a number of times. 
First, much like the latter, one of the objectives of Regulation No 2015/848 – as is apparent from 
recital 8 thereof – is to improve the efficiency and effectiveness of insolvency proceedings having 
cross-border effects as it contains, in a measure that is binding and directly applicable in all Member 
States, provisions on jurisdiction, recognition and the applicable law in that area.

27      In addition, as was the case with Regulation No 1346/2000, Regulation 2015/848 pursues, inter alia, 
the objective, set out in recital 5 thereof, of avoiding, for the proper functioning of the internal market, 
incentives for parties to transfer assets or judicial proceedings from one Member State to another, 
seeking to obtain a more favourable legal position to the detriment of the general body of creditors 
(forum shopping). To that end, it seeks in particular, as is clear from recital 29 thereof, to establish 
safeguards aimed at preventing fraudulent or abusive forum shopping.

28      Second, Article 3(1) of Regulation 2015/848 provides, like Article 3(1) of Regulation No 1346/2000, 
that the courts of the Member State within the territory of which the centre of the debtor’s main 
interests is situated are to have jurisdiction to open insolvency proceedings.

29      Consequently, the Court’s case-law on the interpretation of the rules laid down by Regulation 
No 1346/2000 on international jurisdiction remains relevant for the purpose of interpreting Article 3(1) 
of Regulation 2015/848 (see, to that effect, judgment of 16 July 2020, Novo Banco, C-253/19, 
EU:C:2020:585, paragraph 20).

30      Therefore, it is appropriate to find that Article 3(1) of Regulation 2015/848 confers exclusive 
jurisdiction to open main insolvency proceedings on the courts of the Member State within the 
territory of which the centre of the debtor’s main interests is situated (see, by analogy, judgments of 
15 December 2011, Rastelli Davide and C., C-191/10, EU:C:2011:838, paragraph 27, and of 
14 November 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, paragraph 23).

31      In addition, as the referring court notes, the Court held, in the judgment of 17 January 2006, Staubitz-
Schreiber (C-1/04, EU:C:2006:39), that the court of the Member State within the territory of which the 
centre of the debtor’s main interests is situated at the time when the debtor lodges the request to 
open insolvency proceedings retains jurisdiction to open those proceedings if the debtor moves the 
centre of his or her main interests to the territory of another Member State after lodging the request 
but before the proceedings are opened.

32      In that regard, the Court recalled, inter alia, in paragraph 25 of that judgment, that the objective of 
Regulation No 1346/2000, which is identical to that pursued now by Regulation 2015/848, is to avoid 
incentives for the parties to transfer assets or judicial proceedings from one Member State to another, 
seeking to obtain a more favourable legal position, and found that that objective would not be 
achieved if the debtor could move the centre of his or her main interests to another Member State 
between the time when the request to open insolvency proceedings was lodged and the time when 
the judgment opening the proceedings was delivered and thus determine the court having jurisdiction 
and the applicable law. The Court found, in paragraph 26 of that judgment, that such a transfer of 
jurisdiction would also be contrary to the objective, now set out in recitals 3 and 8 of Regulation 
2015/848, of efficient and effective cross-border proceedings, as it would oblige creditors to be in 
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continual pursuit of the debtor wherever he or she chose to establish himself or herself more or less 
permanently and would often mean in practice that the proceedings would be prolonged.

33      As regards the question whether the fact that the court of a Member State initially seised continues to 
have jurisdiction has the effect of excluding the jurisdiction of the courts of another Member State to 
hear new requests to open main insolvency proceedings, it must be found, first of all, that it is 
apparent from Article 3 of Regulation 2015/848 that only one set of main proceedings may be opened 
and that those proceedings have effects in all the Member States in which that regulation is applicable 
(see, by analogy, judgment of 2 May 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, EU:C:2006:281, 
paragraph 52).

34      Next, in accordance with Article 4(1) of Regulation 2015/848, read in the light of recital 27 thereof, it 
is for the court of a Member State seised of a request to open main insolvency proceedings to 
examine of its own motion whether it has jurisdiction and, for that purpose, to verify that the centre of 
the debtor’s main interests, within the meaning of Article 3 of that regulation, is situated in that 
Member State (see, by analogy, judgment of 2 May 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, EU:C:2006:281, 
paragraph 41). Recital 33 of that regulation states, moreover, that, in the event that the court seised 
of such a request finds that the centre of main interests is not located on its territory, it is not to open 
main insolvency proceedings.

35      Under Article 19(1) of Regulation 2015/848, any judgment opening insolvency proceedings handed 
down by a court of a Member State which has jurisdiction pursuant to Article 3 of that regulation is to 
be recognised in all other Member States from the moment that it becomes effective in the Member 
State of the opening of proceedings. That recognition is based, as is stated in recital 65 of that 
regulation, on the principle of mutual trust, which requires that the courts of the other Member States 
recognise the decision opening such proceedings, without being able to review the assessment made 
by the first court as to its jurisdiction (see, by analogy, judgment of 2 May 2006, Eurofood IFSC, 
C-341/04, EU:C:2006:281, paragraph 42).

36      It follows from all those findings that the court of a Member State with which a request to open 
main insolvency proceedings has been lodged retains exclusive jurisdiction to open such 
proceedings where the centre of the debtor’s main interests is moved to another Member State after 
that request is lodged, but before that court has delivered a decision on that request, and that, 
consequently, where a request is lodged subsequently for the same purpose before a court of another 
Member State, that court cannot, in principle, declare that it has jurisdiction to open such proceedings 
until the first court has delivered its decision and declined jurisdiction.

37      In the case in the main proceedings, it appears to be common ground that, before the request was 
lodged with the Amtsgericht Düsseldorf (Local Court, Düsseldorf), a request to open 
main insolvency proceedings in respect of Galapagos had been lodged before the High Court. 
Therefore, in order to assess the validity of the decision of the Amtsgericht Düsseldorf (Local Court, 
Düsseldorf) to accept that it has international jurisdiction, the referring court will have to take account 
of the effects of the lodging of that request before the High Court, in the light of the findings set out 
in the present judgment.

38      That said, account must also be taken of the fact that, under Article 67(3)(c) of the Withdrawal 
Agreement, Regulation 2015/848 is to apply in the United Kingdom, as well as in the Member States 
in situations involving the United Kingdom, to insolvency proceedings provided that the main 
proceedings were opened before the end of the transition period laid down in Article 126 of that 
agreement.

39      Consequently, if it were to be held, in the present case, that, on the date on which that transition 
period ends, namely 31 December 2020, the High Court was still yet to deliver its decision on the 
request to open main insolvency proceedings, it would follow that Regulation No 2015/848 would no 
longer require that, as a result of that request, a court of a Member State, within the territory of which 
the centre of Galapagos’s main interests was situated, refrain from declaring that it has jurisdiction to 
open such proceedings.

40      Having regard to all of those findings, the answer to the second question is that Article 3(1) of 
Regulation 2015/848 must be interpreted as meaning that the court of a Member State with which a 
request to open main insolvency proceedings has been lodged retains exclusive jurisdiction to open 
such proceedings where the centre of the debtor’s main interests is moved to another Member State 
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after that request has been lodged, but before that court has delivered a decision on it. Consequently, 
in so far as that regulation is still applicable to that request, the court of another Member State with 
which another request is lodged subsequently for the same purpose cannot, in principle, declare that 
it has jurisdiction to open main insolvency proceedings until the first court has delivered its decision 
and declined jurisdiction.

The first question

41      By its first question, the referring court asks, in essence, whether Article 3(1) of Regulation 2015/848 
must be interpreted as meaning that it can be concluded that the centre of a debtor’s main interests 
is situated in the Member State within the territory of which its central administration is situated when 
that administration was transferred from another Member State after a request to open 
main insolvency proceedings has been lodged in the latter Member State and a decision has not yet 
been delivered on that request.

42      It follows from the answer provided in response to the second question that the court of a Member 
State hearing a request to open main insolvency proceedings does not, in such circumstances, have 
to examine whether the centre of the debtor’s main interests is situated in that Member State.

43      In those circumstances, there is no need to answer the first question.

Costs

44      Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending 
before the referring court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting 
observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

On those grounds, the Court (Fifth Chamber) hereby rules:

Article 3(1) of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 
2015 on insolvency proceedings must be interpreted as meaning that the court of a Member State 
with which a request to open main insolvency proceedings has been lodged retains exclusive 
jurisdiction to open such proceedings where the centre of the debtor’s main interests is moved to 
another Member State after that request has been lodged, but before that court has delivered a 
decision on it. Consequently, in so far as that regulation is still applicable to that request, the court of 
another Member State with which another request is lodged subsequently for the same purpose 
cannot, in principle, declare that it has jurisdiction to open main insolvency proceedings until the first 
court has delivered its decision and declined jurisdiction.

[Signatures]

*      Language of the case: German.
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JUDGMENT OF THE COURT (Ninth Chamber)

25 November 2021 (*)

(Reference for a preliminary ruling – Judicial cooperation in civil matters – Insolvency proceedings –
Regulation (EC) No 1346/2000 – Articles 4 and 28 – Article 32(2) – Time limit for the lodging of 
claims in insolvency proceedings – Lodging, in secondary insolvency proceedings ongoing in a 
Member State, of claims by the liquidator in the main proceedings pending in another Member 

State – Compulsory time limit laid down by the law of the State in which 
secondary insolvency proceedings have been opened)

In Case C-25/20,

REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Višje sodišče v Ljubljani (Court 
of Appeal, Ljubljana, Slovenia), made by decision of 18 December 2019, received at the Court on 
20 January 2020, in the proceedings brought by

NK, acting as liquidator in the insolvency of Alpine BAU GmbH,

intervening parties:

Alpine BAU GmbH, Salzburg – Celje Branch, in liquidation,

THE COURT (Ninth Chamber),

composed of K. Jürimäe (Rapporteur), President of the Third Chamber, acting as President of the 
Ninth Chamber, S. Rodin and N. Piçarra, Judges,

Advocate General: M. Campos Sánchez-Bordona,

Registrar: A. Calot Escobar,

having regard to the written procedure,

after considering the observations submitted on behalf of:

– NK, acting as liquidator in the insolvency of Alpine BAU GmbH, by L.T. Štruc, odvetnica,

– Alpine BAU GmbH, Salzburg – Celje Branch, in liquidation, by V. Sodja, odvetnica,

– the Slovenian Government, by V. Klemenc, acting as Agent,

– the Polish Government, by B. Majczyna, acting as Agent,

– the European Commission, by M. Kocjan and M. Wilderspin, acting as Agents,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 20 May 2021,

gives the following

Judgment

1        This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 32(2) of Council Regulation 
(EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings (OJ 2000 L 160, p. 1).
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2        The request has been made in proceedings brought by NK, in his capacity as liquidator in the 
main insolvency proceedings opened against Alpine BAU GmbH, a company established in Austria, 
against the order of the Okrožno sodišče v Celju (Regional Court, Celje, Slovenia) dismissing his 
application to lodge claims in Slovenia following the opening of secondary insolvency proceedings in
that other Member State, on the ground that the application was out of time.

Legal context

European Union law

3        Recitals 6 and 19 to 23 of Regulation No 1346/2000 state:

‘(6)      In accordance with the principle of proportionality this Regulation should be confined to 
provisions governing jurisdiction for opening insolvency proceedings and judgments which 
are delivered directly on the basis of the insolvency proceedings and are closely connected 
with such proceedings. In addition, this Regulation should contain provisions regarding the 
recognition of those judgments and the applicable law which also satisfy that principle.

…

(19)      Secondary insolvency proceedings may serve different purposes, besides the protection of 
local interests. Cases may arise where the estate of the debtor is too complex to administer 
as a unit or where differences in the legal systems concerned are so great that difficulties may 
arise from the extension of effects deriving from the law of the State of the opening to the 
other States where the assets are located. For this reason, the liquidator in the main 
proceedings may request the opening of secondary proceedings when the efficient 
administration of the estate so requires.

(20)      Main insolvency proceedings and secondary proceedings can, however, contribute to the 
effective realisation of the total assets only if all the concurrent proceedings pending are 
coordinated. The main condition here is that the various liquidators must cooperate closely, in 
particular by exchanging a sufficient amount of information. In order to ensure the dominant 
role of the main insolvency proceedings, the liquidator in such proceedings should be given 
several possibilities for intervening in secondary insolvency proceedings which are pending 
at the same time. For example, he should be able to propose a restructuring plan or 
composition or apply for realisation of the assets in the secondary insolvency proceedings to 
be suspended.

(21)      Every creditor, who has his habitual residence, domicile or registered office in the Community, 
should have the right to lodge his claims in each of the insolvency proceedings pending in the 
Community relating to the debtor’s assets. This should also apply to tax authorities and social
insurance institutions. However, in order to ensure equal treatment of creditors, the distribution 
of proceeds must be coordinated. Every creditor should be able to keep what he has received 
in the course of insolvency proceedings but should be entitled only to participate in the 
distribution of total assets in other proceedings if creditors with the same standing have 
obtained the same proportion of their claims.

(22)      This Regulation should provide for immediate recognition of judgments concerning the 
opening, conduct and closure of insolvency proceedings which come within its scope and of 
judgments handed down in direct connection with such insolvency proceedings. Automatic 
recognition should therefore mean that the effects attributed to the proceedings by the law of 
the State in which the proceedings were opened extend to all other Member States. 
Recognition of judgments delivered by the courts of the Member States should be based on 
the principle of mutual trust. To that end, grounds for non-recognition should be reduced to 
the minimum necessary. This is also the basis on which any dispute should be resolved where 
the courts of two Member States both claim competence to open the 
main insolvency proceedings. The decision of the first court to open proceedings should be 
recognised in the other Member States without those Member States having the power to 
scrutinise that court’s decision.
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(23) This Regulation should set out, for the matters covered by it, uniform rules on conflict of laws 
which replace, within their scope of application, national rules of private international law. 
Unless otherwise stated, the law of the Member State of the opening of the proceedings 
should be applicable (lex concursus). This rule on conflict of laws should be valid both for the 
main proceedings and for local proceedings; the lex concursus determines all the effects of 
the insolvency proceedings, both procedural and substantive, on the persons and legal 
relations concerned. It governs all the conditions for the opening, conduct and closure of 
the insolvency proceedings.’

4        Article 3 of Regulation No 1346/2000, entitled ‘International jurisdiction’, states:

‘1.      The courts of the Member State within the territory of which the centre of a debtor’s main 
interests is situated shall have jurisdiction to open insolvency proceedings. In the case of a company 
or legal person, the place of the registered office shall be presumed to be the centre of its main 
interests in the absence of proof to the contrary.

2.      Where the centre of a debtor’s main interests is situated within the territory of a Member State, 
the courts of another Member State shall have jurisdiction to open insolvency proceedings against 
that debtor only if he possesses an establishment within the territory of that other Member State. The 
effects of those proceedings shall be restricted to the assets of the debtor situated in the territory of 
the latter Member State.

3.      Where insolvency proceedings have been opened under paragraph 1, any proceedings 
opened subsequently under paragraph 2 shall be secondary proceedings. These latter proceedings 
must be winding-up proceedings.

4.      Territorial insolvency proceedings referred to in paragraph 2 may be opened prior to the 
opening of main insolvency proceedings in accordance with paragraph 1 only:

(a)      where insolvency proceedings under paragraph 1 cannot be opened because of the conditions 
laid down by the law of the Member State within the territory of which the centre of the debtor’s 
main interests is situated; or

(b)      where the opening of territorial insolvency proceedings is requested by a creditor who has his 
domicile, habitual residence or registered office in the Member State within the territory of 
which the establishment is situated, or whose claim arises from the operation of that 
establishment.’

5        Under Article 4 of that regulation, entitled ‘Law applicable’:

‘1.      Save as otherwise provided in this Regulation, the law applicable to insolvency proceedings 
and their effects shall be that of the Member State within the territory of which such proceedings are 
opened, hereafter referred to as the “State of the opening of proceedings”.

2.      The law of the State of the opening of proceedings shall determine the conditions for the 
opening of those proceedings, their conduct and their closure. It shall determine in particular:

…

(g)      the claims which are to be lodged against the debtor’s estate and the treatment of claims 
arising after the opening of insolvency proceedings;

(h)      the rules governing the lodging, verification and admission of claims;

…’

6        Article 28 of that regulation, on the law applicable to secondary insolvency proceedings, provides:

‘Save as otherwise provided in this Regulation, the law applicable to secondary proceedings shall be 
that of the Member State within the territory of which the secondary proceedings are opened.’
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7        Article 31 of Regulation No 1346/2000, entitled ‘Duty to cooperate and communicate information’, 
provides:

‘1.      Subject to the rules restricting the communication of information, the liquidator in the main 
proceedings and the liquidators in the secondary proceedings shall be duty bound to communicate 
information to each other. They shall immediately communicate any information which may be 
relevant to the other proceedings, in particular the progress made in lodging and verifying claims and 
all measures aimed at terminating the proceedings.

2.      Subject to the rules applicable to each of the proceedings, the liquidator in the main proceedings 
and the liquidators in the secondary proceedings shall be duty bound to cooperate with each other.

3.      The liquidator in the secondary proceedings shall give the liquidator in the main proceedings 
an early opportunity of submitting proposals on the liquidation or use of the assets in the secondary 
proceedings.’

8        Article 32 of that regulation, entitled ‘Exercise of creditors’ rights’, is worded as follows:

‘1.      Any creditor may lodge his claim in the main proceedings and in any secondary proceedings.

2.      The liquidators in the main and any secondary proceedings shall lodge in other proceedings 
claims which have already been lodged in the proceedings for which they were appointed, provided 
that the interests of creditors in the latter proceedings are served thereby, subject to the right of 
creditors to oppose that or to withdraw the lodgement of their claims where the law applicable so 
provides.

3.      The liquidator in the main or secondary proceedings shall be empowered to participate in other 
proceedings on the same basis as a creditor, in particular by attending creditors’ meetings.’

9        Under Article 33 of that regulation, entitled ‘Stay of liquidation’:

‘1.      The court, which opened the secondary proceedings, shall stay the process of liquidation in 
whole or in part on receipt of a request from the liquidator in the main proceedings, provided that in 
that event it may require the liquidator in the main proceedings to take any suitable measure to 
guarantee the interests of the creditors in the secondary proceedings and of individual classes of 
creditors. Such a request from the liquidator may be rejected only if it is manifestly of no interest to 
the creditors in the main proceedings. Such a stay of the process of liquidation may be ordered for 
up to three months. It may be continued or renewed for similar periods.

2.      The court referred to in paragraph 1 shall terminate the stay of the process of liquidation:

–        at the request of the liquidator in the main proceedings,

–        of its own motion, at the request of a creditor or at the request of the liquidator in the secondary 
proceedings if that measure no longer appears justified, in particular, by the interests of 
creditors in the main proceedings or in the secondary proceedings.’

10      Article 34 of that regulation, concerning ‘Measures ending secondary insolvency proceedings’, 
provides:

‘1.      Where the law applicable to secondary proceedings allows for such proceedings to be closed 
without liquidation by a rescue plan, a composition or a comparable measure, the liquidator in the 
main proceedings shall be empowered to propose such a measure himself.

Closure of the secondary proceedings by a measure referred to in the first subparagraph shall not 
become final without the consent of the liquidator in the main proceedings; failing his agreement, 
however, it may become final if the financial interests of the creditors in the main proceedings are not 
affected by the measure proposed.

2.      Any restriction of creditors’ rights arising from a measure referred to in paragraph 1 which is 
proposed in secondary proceedings, such as a stay of payment or discharge of debt, may not have 
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effect in respect of the debtor’s assets not covered by those proceedings without the consent of all 
the creditors having an interest.

3.      During a stay of the process of liquidation ordered pursuant to Article 33, only the liquidator in 
the main proceedings or the debtor, with the former’s consent, may propose measures laid down in 
paragraph 1 of this Article in the secondary proceedings; no other proposal for such a measure shall 
be put to the vote or approved.’

11      Regulation No 1346/2000 was repealed by Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament 
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings (OJ 2015 L 141, p. 19). However, 
under Article 84(2) of the latter regulation, Regulation No 1346/2000 remains applicable ratione 
temporis to the insolvency proceedings at issue in the main proceedings.

National law

Slovenian law

12      Article 59(2) of the Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Law on financial transactions, insolvency proceedings and compulsory liquidation, 
Uradni list RS, No 126/2007), in the version applicable to the case in the main proceedings (‘the 
ZFPPIPP’), provides that a creditor must lodge his or her claim, in the insolvency proceedings, in 
respect of an insolvent debtor within three months of publication of the notice of the opening of such 
proceedings, save as otherwise provided for in paragraphs 3 and 4 of that article.

13      Pursuant to Article 298(1) of the ZFPPIPP, if the claim is guaranteed by a preferential right, the 
creditor is required also to lodge the preferential right in the insolvency proceedings, within the period 
laid down for lodging a claim, save as otherwise provided for in Article 281(1) or Article 282(2) of the 
ZFPPIPP.

14      Article 296(5) of the ZFPPIPP provides that, where a creditor does not lodge his or her claim in respect 
of the insolvency debtor within the period provided for that purpose, the claim is to be extinguished 
and the court having jurisdiction is to refuse the creditor’s claim lodged out of time. According to 
Article 298(5) of the ZFPPIPP, where a creditor does not comply with the time limit for lodging a 
preferential right, that right is to be extinguished.

Austrian law

15      Paragraph 107(1) of the Insolvenzordnung (Law on Insolvency) provides that, in respect of claims 
lodged after the expiry of the period for lodging claims and not dealt with at the general hearing to 
verify liabilities, a special hearing is to be ordered to verify that the debts exist. Claims which are 
presented less than 14 days before the final hearing to examine liabilities will not to be taken into 
consideration.

The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling

16      By decision of the Handelsgericht Wien (Commercial Court, Vienna, Austria) of 19 June 
2013, insolvency proceedings were opened against Alpine BAU, and NK was appointed as liquidator 
of that company. As is apparent from the judgment of that court of 5 July 2013, 
the insolvency proceedings in question are main insolvency proceedings within the meaning of 
Article 3(1) of Regulation No 1346/2000.

17      On application by NK, the Okrožno sodišče v Celju (Regional Court, Celje), by decision of 9 August 
2013, opened secondary insolvency proceedings against Alpine BAU GmbH, Salzburg – Celje 
branch (‘Alpine BAU Slovenia’).

18      By a notice published on the same day on the website of the Agencija Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (Agency of the Republic of Slovenia for statutory public registers 
and related services), the Okrožno sodišče v Celju (Regional Court, Celje) informed the creditors and 
liquidators in other related insolvency proceedings that, pursuant to Article 32 of the Regulation 
No 1346/2000, they had the right to lodge, in the secondary proceedings opened in Slovenia, their 
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claims in the main proceedings and in any secondary proceedings and, to that end, set a time limit 
of three months from the publication of that notice, which expired on 11 November 2013.

19      At the time of that notice, that court also drew the attention of the creditors and liquidators to the fact 
that if, by that date, they had not lodged their claims, the latter would be extinguished vis-à-vis the 
insolvent debtor in those secondary insolvency proceedings and that the court would dismiss any 
application to lodge claims, pursuant to Article 296(5) or Article 298(5) of the ZFPPIPP.

20      On 30 January 2018, NK applied to the Okrožno sodišče v Celju (Regional Court, Celje) for leave to 
lodge claims from the main proceedings in the secondary insolvency proceedings, in accordance with 
Article 32(2) of Regulation No 1346/2000. By order of 5 July 2019, that court rejected that lodging of 
claims as being out of time, on the basis of Article 296(5) of the ZFPPIPP.

21      NK appealed against that order to the referring court, the Višje sodišče v Ljubljani (Court of Appeal, 
Ljubljana, Slovenia). He submits that Article 32(2) of Regulation No 1346/2000 establishes a ‘special 
right’ for the liquidator in the main insolvency proceedings, which is not recognised in Slovenian law. 
That special right entitles him to lodge claims from the main proceedings in any 
secondary insolvency proceedings, without him being given a time limit for doing so. According to 
NK, the application of such a time limit would have the consequence of depriving him, in practice, of 
the right provided for in Article 32(2) of that regulation, in so far as it was impossible for NK to submit, 
within the three-month period referred to in Slovenian law, claims which were not yet declared or 
recognised in another Member State.

22      NK states that the insolvency of Alpine BAU is one of the largest amongst those which have taken 
place in Austria, and that the winding-up proceedings extended over several years, the last hearing 
having taken place on 2 October 2018. It is argued that, for the purposes of its effective application, 
Article 32(2) of Regulation No 1346/2000 requires that the liquidator in such large-scale 
main insolvency proceedings not be subject to a strict time limit for the lodging of claims on the sole 
basis of the law of the Member State in which the secondary proceedings have been opened. Thus, 
in order to ensure the primacy of Regulation No 1346/2000, the ZFPPIPP should be disregarded.

23      Alpine BAU Slovenia submits, by contrast, that, pursuant to Article 4(1) of Regulation No 1346/2000, 
the law of the Member State within the territory of which insolvency proceedings have been opened 
is to apply in all cases, unless Regulation No 1346/2000 provides otherwise. However, that regulation 
does not contain any provision disapplying national law as regards the time limit set in 
secondary insolvency proceedings for the lodging of claims by the liquidator in the 
main insolvency proceedings. Furthermore, Article 32(2) of Regulation No 1346/2000 does not 
provide for any ‘special right’ for the liquidator in the main insolvency proceedings, since that 
provision merely allows that liquidator to lodge claims as the legal representative of the estate’s 
creditors. The interpretation to the effect that Slovenian creditors are bound by a strict time limit for 
the lodging of claims in secondary insolvency proceedings, while creditors in other Member States 
who are represented by a liquidator are not thus bound, would lead to unequal treatment between 
those two categories of creditor. Moreover, Alpine BAU Slovenia claims that the wording of 
Article 32(2) of Regulation No 1346/2000 does not require that the claims lodged by the liquidator in 
the main proceedings and those in the other secondary proceedings first be verified and admitted in 
those proceedings.

24      In those circumstances, the Višje sodišče v Ljubljani (Court of Appeal, Ljubljana) decided to stay the 
proceedings and to refer the following question to the Court for a preliminary ruling:

‘Is Article 32(2) of Regulation No 1346/2000 to be interpreted as meaning that the rules on the time 
limits for lodging creditors’ claims, and the consequences of lodging claims out of time under the law 
of the State in which the secondary proceedings are being conducted, apply to the lodgement of 
claims in secondary proceedings by the liquidator in the main insolvency proceedings?’

Consideration of the question referred

25      As a preliminary point, it should be noted that, according to the settled case-law of the Court, even if, 
formally, the referring court has limited its questions to the interpretation of certain aspects of EU law, 
that does not prevent this Court from providing the referring court with all the elements of 
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interpretation of EU law which may be of assistance in adjudicating in the case pending before it, 
whether or not that court has referred to them in the wording of its questions (see, to that effect, 
judgment of 9 July 2020, Santen, C-673/18, EU:C:2020:531, paragraph 35 and the case-law cited).

26      Thus, it should be understood that, by its question, the referring court is asking, in essence, whether 
Article 32(2) of Regulation No 1346/2000, read in conjunction with Articles 4 and 28 of that regulation, 
must be interpreted as meaning that the lodging, in secondary insolvency proceedings, of claims 
already submitted in the main insolvency proceedings, by the liquidator in those latter proceedings, 
is subject to the provisions relating to the time limits for lodging claims and to the consequences of 
lodging claims out of time, laid down by the law of the Member State of the opening of the secondary 
proceedings.

27      Article 32(2) of Regulation No 1346/2000 provides that the liquidators in the main proceedings and 
any secondary proceedings are to lodge in other proceedings claims which have already been lodged 
in the proceedings for which they were appointed, provided that the interests of creditors in the latter 
proceedings are served thereby, subject to the right of creditors to oppose that or to withdraw the 
lodgement of their claims where the law applicable so provides.

28      As is apparent from the wording of that provision, it lays down an obligation in principle for a liquidator 
to lodge claims already lodged in the insolvency proceedings for which he was appointed in the other 
related insolvency proceedings. By contrast, that provision, like the other provisions of Regulation 
No 1346/2000, does not offer any clarification as to the time limits governing the lodging of claims or 
the consequences of any lodging of such claims out of time.

29      Nevertheless, it should be noted, first, that Article 4(1) of Regulation No 1346/2000 provides that, 
save as otherwise provided in that regulation, the law applicable to insolvency proceedings and their 
effects is to be that of the Member State within the territory of which such proceedings are opened, 
referred to as the ‘State of the opening of proceedings’. As is apparent from recital 23 of that 
regulation, that conflict-of-law rule applies both to the main proceedings and to secondary 
proceedings (see, to that effect, judgment of 21 January 2010, MG Probud Gdynia, C-444/07, 
EU:C:2010:24, paragraph 25). Article 28 of that regulation provides to that effect that, save as 
otherwise provided in that regulation, the law applicable to secondary proceedings is to be that of the 
Member State within the territory of which secondary proceedings are opened.

30      Second, Article 4(2) of Regulation No 1346/2000, which defines the scope of paragraph 1 of that 
article, contains a non-exhaustive list of the various points of the proceedings which are governed by 
the law of the State of the opening of proceedings, including, in particular, in point (h), the rules 
concerning the lodging, verification and admission of claims.

31      From this, the Court has inferred that, in order not to render those provisions ineffective, the 
consequences of a failure to respect the law of the State of the opening of proceedings concerning 
the lodging of claims and, in particular, the time limits laid down in that regard must also be assessed 
on the basis of that law (see, by analogy, judgment of 9 November 2016, ENEFI, C-212/15, 
EU:C:2016:841, paragraph 18 and the case-law cited).

32      It follows that, in so far as Regulation No 1346/2000 does not bring about harmonisation of the time 
limits for the lodging of claims in insolvency proceedings coming within the scope of its application, it 
is for each Member State to establish them in accordance with the principle of procedural autonomy 
provided, however, that the rules relating thereto are not less favourable than those governing similar 
domestic situations (principle of equivalence) and that they do not make it excessively difficult or 
impossible in practice to exercise the rights conferred by EU law (principle of effectiveness) (see, to 
that effect, judgment of 9 November 2016, ENEFI, C-212/15, EU:C:2016:841, paragraph 30 and the 
case-law cited).

33      More specifically, the time limits relating to the lodging, in secondary insolvency proceedings, of 
claims lodged in insolvency proceedings connected with those proceedings, opened in another 
Member State, by the liquidator in the latter proceedings, pursuant to Article 32(2) of that regulation, 
are governed by the law of the State of the opening of those secondary proceedings, subject to 
compliance with the principles of equivalence and effectiveness referred to in the preceding 
paragraph of the present judgment.
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34      In the present case, NK, the liquidator in the main insolvency proceedings, submits, in essence, that 
that provision should be interpreted as conferring on the liquidator in the main proceedings a ‘special 
right’ to lodge, in the secondary insolvency proceedings, the claims already lodged in the main 
proceedings for which he was appointed, without being subject to the time limits prescribed by the 
law of the State in which the secondary proceedings were opened. NK argues that this special right 
is justified by the obligation, on the part of that liquidator, to await the verification and admission of 
claims in the main insolvency proceedings before lodging them in secondary proceedings.

35      It is true that the liquidator in the main proceedings has certain prerogatives at his or her disposal 
which allow him or her to influence the secondary insolvency proceedings in such a way that the 
protective purpose of the main proceedings is not jeopardised. Thus, pursuant to Article 33(1) of 
Regulation No 1346/2000, he or she may request an order for stay of the process of liquidation for 
up to three months, which may be continued or renewed for similar periods. In accordance with 
Article 34(1) of that regulation, the liquidator in the main proceedings may also propose closing the 
secondary proceedings with a rescue plan, a composition or a comparable measure. Article 34(3) 
provides that, during the stay of the process of liquidation under Article 33(1) of the regulation, only 
the liquidator in the main proceedings or the debtor, with the liquidator’s consent, may propose such 
measures (judgment of 22 November 2012, Bank Handlowy and Adamiak, C-116/11, 
EU:C:2012:739, paragraph 61).

36      Similarly, it should be observed that the principle of sincere cooperation laid down in Article 4(3) TEU 
requires the court having jurisdiction to open secondary proceedings, in applying those provisions, to 
have regard to the objectives of the main proceedings and to take account of the scheme of 
Regulation No 1346/2000, which, as observed in recital 20 thereof, aims to ensure efficient and 
effective cross-border insolvency proceedings through mandatory coordination of the main and 
secondary proceedings guaranteeing the priority of the main proceedings (judgment of 22 November 
2012, Bank Handlowy and Adamiak, C-116/11, EU:C:2012:739, paragraph 62).

37      However, the liquidator in the main insolvency proceedings cannot eschew, on the basis of 
Article 32(2) of Regulation No 1346/2000, the time limits for the lodging of claims laid down by the 
law of the State of the opening of the secondary proceedings in which he or she lodges the claims 
already lodged in the main proceedings for which he or she has been appointed.

38      It should be recalled that Regulation No 1346/2000 rests on the principle that the requirement of equal 
treatment of creditors, which, mutatis mutandis, underpins all insolvency proceedings (see, to that 
effect, judgment of 6 June 2018, Tarragó da Silveira, C-250/17, EU:C:2018:398, paragraph 31 and 
the case-law cited).

39      Since, under Article 32(2) of Regulation No 1346/2000, liquidators act in the name and on behalf of 
the creditors, that provision cannot be interpreted as meaning that those liquidators may disregard 
the law of the State of the opening of proceedings governing the time limits for the lodging of those 
claims, whereas creditors acting in their own name and on their own behalf cannot. If that were the 
case, the latter creditors would be placed at a disadvantage compared with those whose claims are 
lodged by the liquidator in other related proceedings.

40      Thus, creditors acting in their own name and on their own behalf are not only required to comply with 
the time limits for the lodging of their claims, but, in the event that such claims are lodged out of time, 
would also have to bear the consequences laid down by the law of the State of the opening of 
proceedings, whereas creditors represented by a liquidator in other related proceedings would benefit 
from a total absence of limitation period and would avoid any consequence of lodging claims out of 
time. Such unequal treatment could lead to an unjustified infringement of the rights of a category of 
creditors.

41      In any event, contrary to what NK maintains in his written observations, Article 32(2) of Regulation 
No 1346/2000 cannot be interpreted as meaning that the liquidator in the 
main insolvency proceedings must wait until the claims he intends to lodge in the secondary 
proceedings have been verified and admitted in the main proceedings before they can be lodged in 
the secondary proceedings. As is clear from paragraphs 28 and 29 of the present judgment, the 
verification and admission of claims are, in accordance with Article 4(2)(h) of that regulation, 
governed by the law of the State of the opening of proceedings. Accordingly, it is for the liquidator in 
the secondary proceedings to ascertain, in the light of the law of the State of the opening of those 
secondary proceedings, whether the claims thus lodged may be admitted. The fact that the liquidator 
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in the main proceedings verified the claims in the light of the law applicable to the main proceedings 
is not a priori relevant for the verification of the same claims lodged in the secondary proceedings.

42      It follows from all of the foregoing that the answer to the question referred is that Article 32(2) of 
Regulation No 1346/2000, read in conjunction with Articles 4 and 28 of that regulation, must be 
interpreted as meaning that the lodging, in secondary insolvency proceedings, of claims already 
submitted in the main insolvency proceedings by the liquidator in those proceedings is subject to the 
provisions relating to time limits for the lodging of claims and to the consequences of lodging such 
claims out of time, laid down by the law of the State of the opening of those secondary proceedings.

Costs

43      Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending 
before the referring court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting 
observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable.

On those grounds, the Court (Ninth Chamber) hereby rules:

Article 32(2) of Council Regulation (EC) 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings, read 
in conjunction with Articles 4 and 28 of that regulation, must be interpreted as meaning that the 
lodging, in secondary insolvency proceedings, of claims already submitted in the 
main insolvency proceedings by the liquidator in those proceedings is subject to the provisions 
relating to time limits for the lodging of claims and to the consequences of lodging such claims out of 
time, laid down by the law of the State of the opening of those secondary proceedings.

[Signatures]

*      Language of the case: Slovenian.
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