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Gerechtelijke Reorganisatie

Gerechtelijke Reorganisatie

4

• Overdracht van werknemers (Cass. 25 april 2022, S.21.0034.F):

‐ Overdracht van arbeidsovereenkomsten in het kader van GRP3

‐ Overnemer geldt als werkgever en is gehouden tot de schulden die nog niet
opeisbaar waren op het tijdstip van de overdracht

‐ Overdrager is niet langer de werkgever en kan de arbeidsovereenkomst na de
overdracht niet meer beëindigen
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Faillissement

Faillissement (1)

6

• Begrip “onderneming” in de zin van Boek XX WER (Cass. 18 maart 2022,
C.210006.F):

‐ Kan bestuurder van een vastgoedvennootschap als een onderneming worden
beschouwd, zodat boek XX WER van toepassing is?

‐ Art. I.1, 1° WER:

“onderneming : elk van volgende organisaties :
(a) iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
(b) iedere rechtspersoon;
(c) iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.”

‐ Cass.: basisbegrip is organisatie, opgebouwd uit materiële, financiële of menselijke 
middelen met het oog op de uitoefening van een professionele activiteit als 
zelfstandige

‐ Cass.: bestuurder (natuurlijke persoon) van een vennootschap die zijn activiteit 
uitoefent buiten een eigen organisatie is geen onderneming 
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Faillissement (2)

7

• Publicatie vonnis door griffier (Cass. 2 juni 2022, C.22.0017.N):

‐ Nietigheid wegens miskenning van vorm kan slechts worden uitgesproken voor
zover die sanctie bij wet is voorzien en belangenschade is aangetoond (art. 860 en
861 Ger.W.)

‐ vonnis van faillietverklaring en terugbrenging datum van staking van betaling:
publicatie gebeurt door curator (art. XX.107 WER)

‐ i.c. publicatie door griffier: tast rechtsgeldigheid van de publicatie niet aan

Faillissement (3)

8

• Derdenverzet tegen faillissementsvonnis (Cass. 9 september 2021,
C.21.0043.N):

‐ Art. XX.3 WER:

Onverminderd de gevolgen die het Gerechtelijk Wetboek hecht aan betekeningen, beginnen de termijnen te lopen, telkens dit 
boek bepaalt dat gegevens of stukken geplaatst worden in het register, vanaf de dag volgend op deze van de plaatsing.

De artikelen 50, tweede lid, 55 en 56 van het Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing op de vorderingen en 
betekeningen bedoeld in dit boek.

‐ Art. XX.9, tweede lid WER:

Wanneer dit boek een mededeling of kennisgeving voorschrijft of oplegt, geldt de plaatsing van het bericht in het register als
mededeling of kennisgeving, mits hiervan een elektronische melding gebeurt aan de betrokkene.
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Faillissement (4)

9

• Derdenverzet tegen faillissementsvonnis (Cass. 9 september 2021,
C.21.0043.N):

‐ Termijnen voor instellen rechtsmiddel (i.c. cassatievoorziening) lopen vanaf 
betekening; art. XX.3 WER: geldt enkel voor termijnen die lopen vanaf de plaatsing 
van gegevens in Regsol en die plaatsing als kennisgeving is opgelegd door de 
wetgever

‐ Derdenverzet tegen faillissementsvonnis is mogelijk door elke belanghebbende; dus 
ook voor schuldeisers, zonder de restrictieve voorwaarden van art. 1122, tweede lid, 
3° Ger.W. (geen derdenverzet in gemeenrecht: “3° door schuldeisers, behalve wanneer hun 
schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander 
recht dat buiten hun schuldvordering ligt”)

Faillissement (5)
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• Strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens laattijdige aangifte van
faillissement (Cass. 15 maart 2022, P.21.1413.N):

‐ Art. 489bis, 4° Sw.:

“Met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van honderd [euro] tot vijfhonderdduizend [euro] of met
een van die straffen alleen worden gestraft de personen bedoeld in artikel 489 die : (…)

3° met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, een schuldeiser ten nadele van de boedel betaald of bevoordeeld
hebben;

4° met hetzelfde oogmerk, verzuimd hebben binnen de bij artikel [1 XX.102 van het Wetboek van economisch recht]1 gestelde
termijn aangifte te doen van het faillissement; wetens verzuimd hebben naar aanleiding van de aangifte van het faillissement
de inlichtingen vereist bij artikel [1 XX.103 van hetzelfde wetboek]1 te verstrekken; wetens naar aanleiding van de aangifte van
het faillissement of naderhand, op de vragen van de rechter-commissaris of van de curators, onjuiste inlichtingen hebben
verstrekt.”
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Faillissement (6)

11

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid wegens laattijdige aangifte van
faillissement (Cass. 15 maart 2022, P.21.1413.N):

‐ Bijzonder opzet vereist; “om de faillietverklaring uit te stellen”

‐ Kan worden afgeleid uit het feit dat de bestuurder van de vennootschap de schulden 
laat oplopen terwijl er geen hoop op verbetering van de financiële toestand van de 
vennootschap bestaat

‐ Cf. Cass. 1 februari 2022, P.21.1412.N: strafrechter is niet gebonden door de datum 
van staking van betaling vastgesteld door de insolventierechtbank

Faillissement (7)
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• Buitenbezitstelling na faillissement (Cass. 31 maart 2022, C.21.0160.N):

‐ Uitgesloten uit de boedel: activa (inkomsten) verworven na faillissement op basis
van een oorzaak daterend van na het faillissement

‐ i.c. loon verkregen na faillissement, op basis van een voor faillissement gesloten
arbeidsovereenkomst

‐ Cass. : oorzaak van loon is de arbeidsprestatie; bijgevolg: loon verkregen voor
voortgezette arbeidsprestaties na opening van faillissement is niet onderworpen aan
de buitenbezitstelling (uitgesloten uit de boedel)
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Faillissement (8)

13

• Onverdeeldheid en verkoop door curator (Cass. 2 juni 2022, C.21.0393.N):

‐ Art. XX.193 §2 WER:

§ 2. Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan de gefailleerde en aan andere personen, kan de
rechter-commissaris, op verzoek van de curatoren, de verkoop van de onverdeelde goederen bevelen. De ingeschreven
hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven,
alsook de gefailleerde en de andere mede-eigenaars dienen ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief tot de
machtigingsprocedure te worden opgeroepen. De verkoop vindt in dat geval plaats op verzoek van de curator alleen.

In geval van akkoord van alle mede-eigenaars aangaande de verkoop van het onverdeeld onroerend goed, kan de rechter-
commissaris de verkoop bevelen, op gezamenlijk verzoek van de curator en de andere mede-eigenaars, nadat de ingeschreven
hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of beslagexploot hebben doen overschrijven, evenals
de gefailleerde ten minste acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure werden opgeroepen.

Faillissement (9)

14

• Onverdeeldheid en verkoop door curator (Cass. 2 juni 2022, C.21.0393.N):

‐ Cass.: Onverdeeldheid op een zaak of een geheel van zaken bestaat wanneer
meerdere personen een recht van dezelfde aard, elk voor een aandeel, op die zaak
hebben

‐ i.c. partij A: ½ volle eigendom, ½ vruchtgebruik; partij B (gefailleerde): ½ blote
eigendom

‐ Curator verkrijgt machtiging tot verkoop vanwege de r‐c voor de helft VE en de helft
blote eigendom

‐ Cass.: onverdeeldheid bestaat enkel met de blote eigenaar voor wat betreft de blote
eigendom, zodat enkel daarvoor machtiging tot verkoop kan worden verleend
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Faillissement (10)

15

• Hypothecaire schuldeisers (Cass. 31 maart 2022, C.21.0336.N):

‐ 1st ingeschreven hypothecaire schuldeiser: uitvoerend beslag

‐ Na beslag: inschrijving wettelijke hypotheek door fiscus

‐ Faillissement schuldenaar; uitvoerend beslag reeds afgewikkeld; saldo nog
beschikbaar op rekening van notaris

‐ appèlrechters: gelden moeten worden overgemaakt aan curator

‐ Cass.: miskent de rechten van de hypothecaire schuldeiser (fiscus): hypotheek
overgeschreven na beslag maar voor faillissement is tegenwerpelijk aan de curator
(relatieve werking van de beschikkingsonbevoegdheid: beperkt tot de beslaglegger)

Faillissement (11)

16

• Kwijtschelding / verschoonbaarverklaring (GwH 21 april 2022, nr. 57/2022):

‐ Verschoonbaar verklaarde gefailleerde wordt nadien strafrechtelijk veroordeeld 
voor feiten gepleegd voor het faillissement

‐ strafrechter: veroordeling tot teruggave (bij equivalent) van gelden voortvloeiend uit 
misdrijf mogelijk? Verzet verschoonbaarverklaring zich hiertegen? Quid discriminatie 
t.o.v. andere categorieën van schuldeisers die niet onderworpen zijn aan 
verschoonbaarverklaring?

‐ GwH: verschil in behandeling vloeit voort uit beleidskeuze; kan slechts 
gesanctioneerd worden indien klaarblijkelijk onredelijk; i.c. beperkte categorie van 
schuldeisers kwetsbaarder geacht en dus beschermingswaardig

‐ Besluit: geen ongeoorloofde discriminatie (overigens: mogelijkheid tot 
derdenverzet)
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Faillissement (12)

17

• Kwijtschelding / verschoonbaarverklaring (GwH 21 oktober 2021, nr.
151/2021):

‐ Beroep tot vernietiging van art. XX.173, §2 WER (reeds ongrondwettig verklaard bij 
arrest nr. 62/2021 van 22 april 2021)

‐ Vervaltermijn van drie maanden voor gefailleerde om verzoek tot kwijtschelding in 
te dienen; nadien recht definitief verloren

‐ GwH: geen verantwoording in parlementaire voorbereidende werken; dreigt 
tweedekansondernemerschap in gedrang te brengen en heeft geen invloed op 
beheer van de boedel; 

‐ Geen pertinente maatregel voor spoedige afwikkeling van het faillissement, en heeft 
disproportionele gevolgen voor partner van gefailleerde

‐ Besluit: vernietiging art. XX.173 §2 WER in zoverre het een vervaltermijn voorziet

Beslag

17
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Beslag

19

• Beschikkingsonbevoegdheid als gevolg van beslag
(Cass. 31 maart 2022, C.21.0330.N en C.21.0344.N):

‐ Beslag: navolgende daad van beschikking is niet tegenwerpelijk aan de beslaglegger

‐ Gevolg: beslagleggende schuldeiser kan het beslag vervolgen en uitwinnen in
handen van de persoon aan wie het goed is overgedragen in weerwil van het beslag

‐ Uitwinning is niet beperkt tot het bedrag dat de schuldeiser zou ontvangen hebben
indien de gewraakte handeling niet had plaatsgevonden; uitwinning geldt voor de
volledige schuldvordering van de beslaglegger

Beslag (2)

20

• Hoger bod bij beslag (Cass. 4 maart 2022, C.19.0395.F)

‐ Notaris die de aanvaarding van een bod afhankelijk maakt van een voorwaarde, is
zelf gehouden aan die voorwaarde

‐ Dient bij aanvaarding van het bod te kunnen bewijzen dat de voorwaarde vervuld is,
op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid
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(Derde) Vermogen als 
verhaalsobject

(Derde) Vermogen als verhaalsobject

22

• Bestuurdersaansprakelijkheid voor niet‐betaling van bedrijfsvoorheffing 
(Cass. 21 april 2022, F.20.0075.N):

‐ Vermoeden van bestuurdersfout bij herhaalde niet‐betaling is niet van toepassing
indien de niet‐betaling het gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding
hebben gegeven tot het openen van een gerechtelijke reorganisatieprocedure,
faillissement of ontbinding van de vennootschap

‐ Cass.: bestuurder draagt de bewijslast; het loutere “insolventie‐statuut” van de
vennootschap volstaat niet om het vermoeden niet van toepassing te verklaren
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(Derde) Vermogen als verhaalsobject (2)

23

• Bestuurdersaansprakelijkheid voor kennelijk grove fout die heeft 
bijgedragen tot het faillissement (Cass. 2 december 2021, C.21.0016.N):

‐ Uitsluiting van aansprakelijkheid indien bepaalde drempels niet zijn bereikt

‐ Cass.: bewijslast rust op de verwerende partij (bestuurder), niet op de curator

(Derde) Vermogen als verhaalsobject (3)

24

• Wettelijke en gerechtelijke schuldvergelijking
(Cass. 17 maart 2022, C.21.0327.N):

‐ Wettelijke schuldvergelijking veronderstelt dat beide schuldvorderingen effen en
vaststaande zijn; vanaf dat ogenblik gaan de schuldvorderingen teniet en brengen zij
geen interest meer op (want vernietigen elkaar ten belope van het bedrag van de
schuldvergelijking)

‐ Gerechtelijke schuldvergelijking: rechter bepaalt het bedrag van de wederzijdse
schuldvorderingen of één ervan, en spreekt de schuldvergelijking uit; tot op dat
ogenblik brengen de schuldvorderingen interest op

‐ Gerechtelijke schuldvergelijking is NIET het geval waarin de rechter louter het
bestaan van de (op een eerder tijdstip dan het vonnis ingetreden) schuldvergelijking
vaststelt
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(Derde) Vermogen als verhaalsobject (4)

25

• Wettelijke en gerechtelijke schuldvergelijking
(Cass. 17 maart 2022, C.21.0327.N):

‐ i.c. bedrag verschuldigd aan partij A < bedrag verschuldigd aan partij B; gaat teniet
en brengt sedert dan geen interest op

(Derde) Vermogen als verhaalsobject (5)

26

• Netting en wederzijdse schuldeisers (Cass. 17 september 2021, C.20.0262.F):

‐ Voorwaarden van tegenwerpelijkheid van een netting‐overeenkomst in geval van
samenloop (Wet Financiële Zekerheden): schuldvorderingen moeten bestaan voor
de samenloop, overeenkomst van netting is gesloten voor de samenloop (of erna,
mits legitieme onwetendheid van het bestaan van de samenloop)

‐ Cass. : wijkt niet af van de gemeenrechtelijke voorwaarden van schuldvergelijking,
m.n. partijen moeten elkaars schuldeiser zijn

25
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(Derde) Vermogen als verhaalsobject (6)

27

• Hypotheek ‐ toebehoren (Cass. 9 december 2021, C.21.0159.N):

‐ Hypotheek strekt zich ook uit tot toebehoren van het onroerend goed, in de mate
dat dit onroerend is geworden

‐ Art. 1576 Ger.W. huur‐ en pachtgelden voor onroerend gehouden vanaf
beslagexploot ten behoeve van hypothecaire schuldeiser

‐ Cass.: geldt ook voor de vergoeding voor de bezetting van een onroerend goed

‐ Cass.: ook van toepassing in geval van faillissement (i.c. bezetting van onroerend
goed toegestaan door curator in afwachting van verkoopakte)

‐ bezettingsvergoeding komt toe aan hypothecaire schuldeiser

(Derde) Vermogen als verhaalsobject (7)

28

• Zekerheidsstelling – misbruik van vertrouwen en heling (Cass. 7 september
2021, P.21.0509.N):

‐ Aanwending van een goed, eigendom van een derde, dat de schuldenaar in precair
bezit heeft, tot zekerheid van een schuld kan misbruik van vertrouwen uitmaken in
hoofde van de schuldenaar

‐ In hoofde van de begunstigde van de zekerheid: misdrijf van heling kan aanwezig zijn
indien de schuldeiser op de hoogte is van het gebrek aan eigendomsrecht van zijn
schuldenaar

27
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Internationaal insolventierecht

Exequatur

30

• Cass. 5 mei 2022, C.21.0444.N:

‐ Grond tot weigering van uitvoerbaarverklaring van een rechterlijke beslissing indien 
deze onverenigbaar is met een rechterlijke beslissing gewezen in de aangezochte 
lidstaat (art. 34 EEX‐Verordening)

‐ Strikt te interpreteren: brengt de rechterlijke beslissing waarvan de 
uitvoerbaarverklaring wordt verzocht rechtsgevolgen teweeg die de 
maatschappelijke orde verstoren? M.a.w. beide rechterlijke beslissingen sluiten 
elkaar uit

‐ Zowel qua partijen als qua inhoud; indien meerdere partijen betrokken: nagaan per 
partij

‐ i.c. twee rechterlijke beslissingen die tegenstrijdig zijn m.b.t. een overeenkomst; de 
veroordeling tot betaling van een geldsom staat daar los van en kan uitvoerbaar 
worden verklaard

29
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Internationale bevoegdheid (1)

31

• Cass. 28 april 2022, C.21.0150.N:

‐ Vordering tot betaling van een voor faillissement uitgeschreven factuur, ingesteld na 
faillissement

‐ Berust op het ondernemingsrecht (handelsrecht), oplossing vloeit niet voort uit het 
specifieke insolventierecht

‐ Brussel I‐bis Vo is dus van toepassing

‐ Gegeven dat nog een prejudiciële vraag moet worden beslecht (m.n. of de vordering 
nog wel kan worden ingesteld wanneer reeds aangifte van schuldvordering is 
gedaan), verandert niets aan de aard van de vordering

Internationale bevoegdheid (2)

32

• HvJ 24 maart 2022, C‐723/20:

‐ Rechtbank waar COMI is gevestigd op tijdstip van aanvraag van de 
insolventieprocedure is bevoegd voor het openen van een hoofdprocedure, ook al 
wordt voor de uitspraak de maatschappelijke zetel verplaatst naar een andere 
lidstaat

‐ Indien in andere lidstaat een nieuw verzoek tot opening van een hoofdprocedure 
wordt ingediend, dient de aldaar aangezochte rechtbank de uitspraak op te schorten 
in afwachting van de uitspraak door de eerst aangezochte rechtbank in de andere 
lidstaat

31
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Secundaire insolventieprocedure

33

• HvJ 25 november 2021, C‐25/20:

‐ Verplichting van de insolventiefunctionaris uit de hoofdprocedure om aangifte te 
doen van de reeds ingediende schuldvorderingen in de secundaire procedure

‐ Termijn voor aangifte in de secundaire procedure moet ook door de 
insolventiefunctionaris uit de hoofdprocedure worden nageleefd (geen “bijzonder 
recht” om die aangifte te doen ongeacht de termijn geldend in de secundaire 
procedure); zo niet, ongerechtvaardigd verschil in behandeling tussen schuldeisers

Lopende rechtsgedingen – lex fori vs. lex concursus

34

• HvJ 13 januari 2022, C‐724/20:

‐ Inzake liquidatieprocedure van verzekeringsonderneming (RL 2009/138): gevolg van 
de liquidatieprocedure op aanhangige rechtsgedingen betreffende een goed of een 
recht waarover de onderneming het beheer of de beschikking heeft verloren wordt 
bepaald door het recht van het forum waar de vordering aanhangig is

‐ Quid vordering tot schadevergoeding tegen verzekeringsonderneming?

‐ HvJ: kwalificeert als een aanhangig rechtsgeding; “goed of recht” omvat alle 
vermogensbestanddelen, zowel activa als passiva, van de verzekeringsonderneming; 
betreft bodemprocedure, niet vordering tot tegeldemaking van activa

‐ HvJ: rechtsgevolg bepaald door lex fori is niet beperkt tot procedurele gevolgen, 
maar omvat ook materiële gevolgen (i.c. schorsing tot aan indiening van 
schuldvordering; geding vervolgens beperkt tot bepaling van de omvang van de 
schuldvordering)

33
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Thank you

Questions?

+32 2 551 14 72 r.fransis@liedekerke.com liedekerke.com

35


