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De invloed van het faillisement op gesloten overeenkomsten 

Preadvies van Prof. Sirnon Frédéricq 

1. Boek III van het Wetboek van Koophandel (hierna afgekort tot 
K) is getiteld: "Faillissement, Bankbreuk en Uitstel van betaling". 
Het bevat artikelen 437 tot en met 614, die in onze wetgeving werden 
ingevoerd bij de wet van 18 april 1851 (de "faillissementswet"). 

Het faillissement behoort uitsluitend tot het handelsrecht: naar het 
voorbeeld van de Code de Commerce en van de Franse wet van 28 
maart 1838, heeft de Belgische wetgever het faillissement tot de koop
lieden beperkt. Volgens artikel 437 van het Wetboek van Koophandel 
is elke koopman die ophoudt te betalen en wiens krediet aan het wankelen_ 
is gebracht, in staat van faillissement. Het faillissement wordt uitgespro
ken door een vonnis van de rechtbank van koophandel (art. 442 K). 

Opdat artikel 437 toepassing zou vinden, moeten drie voorwaarden 
vervuld zijn: 

Eerste voorwaarde: Hoedanigheid van handelaar. Zowel een indivi
du als een handelsvennootschap kan in staat van faillissement worden 
verklaard, echter niet een niet-koopman of een burgerlijke vennootschap. 
Niettegenstaande het belang dat de schuldeisers erbij hebben een een
vormig regime te zien toepassen, telkens wanneer één hunner schulde
naars niet meer in staat is zijn verplichtingen na te komen, is de faillisse
mentswet niet toepasselijk op de niet-kooplieden. Het aantal personen 
voor wie artikelen 437 en vlg. kunnen gelden is echter aanzienlijk ge
stegen ten gevolge van de wet van 3 juli 1956, waardoor de ambachts
lieden doorgaans de hoedanigheid van handelaars hebben verkregen. 

Tweede voorwaarde: Staking der betalingen. De staking der betalingen 
is de vastgestelde onmogelijkheid waarin de schuldenaar zich bevindt 
zijn -verbintenissen na te komen. Hieraan worden belangrijke gevolgen 
gehecht wat de eventuele nietigheid betreft van overeenkomsten vóór 
het faillissement gesloten (zie hierover verder, nr. 46 vlg.). 

Derde voorwaarde: Wankelen van het krediet. Deze voorwaarde hangt 
eng samen met de staking der betalingen, daar deze het gevolg is van het 
ontbreken van krediet. Het krediet dat aangetast is moet het handels
krediet zijn, zodat een handelaar die geen handelspassief heeft niet 
failliet kan verklaard worden. 

Artikel 437 K bepaalt verder, dat hij die geen handel meer drijft kan 
failliet worden verklaard, indien hij heeft opgehouden te betalen op een 
tijdstip dat hij nog koopman was, en dat de koopman, na zijn overlijden, 
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failliet kan worden verklaard wanneer hij in staat van staking der be
talingen -overleden is. Opdat het faillissement zou kunnen uitgesproken 
worden, mogen niet meer dan zes maand verlopen zijn tussen het op
houden van de handel (of het overlijden) en de faillietverklaring. 

De uitwerking van de faillissementswet is dus aan een belangrijke be
perking onderworpen: de bepalingen, die de gevolgen van het faillisse
ment regelen, kunnen niet worden toegepast op wie de hoedanigheid van 
koopman niet bezit, of deze hoedanigheid sedert meer dan zes maand 
verloren heeft. 

2. a. Hoewel de gevolgen van het faillissement hoofdzakelijk betrek
king hebben op het vermogen van de schuldenaar, wordt deze ook in zijn 
persoonlijke- en beroepsrechten getroffen. Tot aan zijn herstel in eer en 
rechten is hij niet langer kiezer noch verkiesbaar voor de Kamer van 
volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Provincieraad en de Gemeente
raad. Hij is evenmin kiezer noch verkiesbaar voor de werkrechtersraden 
en de rechtbank van koophandel (art. 4 en 6 van de wet van 13 juni 
1924), hij mag niet ter beurs verschijnen (art. 592 K) en mag zekere amb
ten in bepaalde vennootschappen niet uitoefenen. 

b. Wat het vermogen van de schuldenaar betreft- en alleen dit aspect 
is voor het huidig preadvies van belang - wordt hem door het vonnis 
van faillietverklaring het beheer van zijn goederen onttrokken, dat op de 
curator overgaat. Hij worpt "buiten bezit gesteld". "Te rekenen van het 
vonnis der faillietverklaring", aldus arükel444 K, "verliest de gefailleerde 
van rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs over die welke 
hem mochten ten deel vallen terwijl hij in staat van faillissement is". 
Bijgevolg zijn "alle betalingen, verrichtingen en akten uitgaande van de 
gefailleerde, en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan sedert dat 
vonnis, van rechtswege nietig". Door de buitenbezitstelling verliest de 
gefailleerde de beschikking en het beheer over zijn vermogen. Deze maat
regel heeft tot doel de schuldeisers te verdedigen tegen alle handelingen 
waardoor de schuldenaar hun zekerheid zou trachten te verminderen. 
De grond daarvan is te vinden in een wettelijk vermoeden van bedrog 
met uitsluiting van elk tegenbewijs. De buitenbezitstelling die de massa 
der schuldeisers beschermt, werkt als een algemene beslaglegging op al 
de goederen van de gefailleerde; die inbeslagneming brengt mede dat hij 
er ten opzichte van de massa niet over kan beschikken. Het gevolg daarvan 
is dat de gefailleerde niet meer geldig kan handelen, wat zijn vermogen 
betreft. Indien hij toch optreedt is de verrichting nietig ten opzichte van 
zijn schuldeisers. 

De buitenbezitstelling houdt echter geen onteigening in: de gefailleerde 
blijft eigenaar van zijn vermogen. Zo de. curator de goederen verkoopt, 
handelt hij voor rekening van de gefailleerde. Deze wordt enkel de uit
oefening van het eigendomsrecht ontnomen. Indien echter, in weerwil 
van de onttrekking van het beheer, de schuldenaar nieuwe verbintenissen 
aangaat, zijn deze slechts "nietig" ten opzichte van de schuldeisers. De 
gefailleerde zelf- en zijn medecontractant - zijn onderling verplicht. 

De buitenbezitstelling kan dus soms een invloed hebben op bestaande 
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overeenkomsten doordat aangegane verbintenissen niet kunnen tegen
gesteld worden aan de massa. De volgende voorbeelden kunnen aan
gestipt worden: 

a. Elke overdracht van een zakelijk onroerend recht, dat aan de ge
failleerde toebehoort, blijft ten aanzien van de massa zonder gevolg, 
indien de akte niet vóór het faillissement overgeschreven werd (artikel 
1 van de wet op de hypotheken van 16 december 1851). 

b. De overdracht van een schuldvordering door de gefailleerde is niet 
tegenstelbaar aan de schuldeisers, zo zij niet, vóór het vonnis van failliet
verklaring, aan de schuldenaar werd betekend of door hem aanvaard 
(artikel 1690 C. Ctv.; L. FREDERICQ, Traité, Dl. 7, nr. 77; anders in 
het Nederlandse recht: zie nr. 45 N.J.P.). 

c. Tegenover de onderhandse akten, die op het ogenblik van het fail
lissement geen vaste datum hadden, kan de massa het gebrek aan datum 
inroepen (cf. art. 1328 C. Civ.). 

d. Daar de curator als vertegenwoordiger van de schuldeisers de 
hoedanigheid van derde bezit, zijn de tegenbrieven hem niet tegenstel
baar in zover zij de massa benadelen (artikel 1321 C. Civ.; DE PAGE, 
Dl. II, nr. 838). 

3. De curator, die door de rechtbank van koophandel aangesteld 
wordt, moet het gehele actief te gelde maken en het produkt van de 
realisatie onder de schuldeisers verdelen. De massa wordt meestal niet 
beschouwd als een rechtspersoon (conform Nederlands recht: nr. 3 
N.J.P.; over de vraag zieL. FREDERICQ, Traité, nr. 151). 

Door de buitenbezitstelling verkrijgt de curator een dubbele hoedanig
heid: hij is terzelfdertijd de vertegenwoordiger van de gefailleerde en van 
de massa der schuldeisers, en hij zal meestal in deze dubbele hoedanigheid 
optreden. Wanneer b.v. de curator een deelvan het actief verkoopt, doet 
hij dit voor rekening van de gefailleerde. Deze blijft eigenaar van het 
verkochte goed en de overdracht is juridisch slechts mogelijk indien de 
curator, als vertegenwoordiger van de schuldenaar, krachtens zijn wette
lijke lastgeving handelt. Maar bij deze verrichting vertegenwoordigt hij 
ook de massa der schuldeisers in welker voordeel de tegeldemaking ge
schiedt. Door bemiddeling van de curator neemt zij er deel aan, want ook 
te haren opzichte zal de verkoop voltrokken zijn. 

In andere gevallen handelt de curator slechts als vertegenwoordiger 
van de massa. Dit geschiedt wanneer hij de nietigheid vervolgt van een 
handeling door de gefailleerde hetzij na het vonnis van faillietverklaring, 
hetzij gedurende het verdacht tijdperk verricht. De juridische daad is 
geldig ten aanzien van de schuldenaar; zij is nietig ten opzichte van de 
massa der schuldeisers. De curator, die voor rekening van deze laatste 
handelt, zal de nietigheid doen uitspreken. 

4. De buitenbezitstelling, die als doel heeft de schuldeisers te bescher
men, door aan de gefailleerde het bezit van zijn goederen te ontnemen 
vanaf het vonnis van faillietverklaring, heeft slechts uitwerking vanaf 
dit vonnis. Alle daden van. de gefailleerde, die van vóór het vonnis dag
tekenen, moeten in principe worden geërbiedigd. De curator moet reke-
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ning houden met de. toestand zoals deze vóór het faillissement bestaat. 
Hij moet alle verplichtingen, door de gefailleerde aangegaan, aanvaar-: 
den, tenzij in bijzondere gevallen, waar de wet er anders over beschikt, 
met het oog op een spoedige afhandeling van het faillissement of op de 
bescherming van de schuldeisers (zie hierover verder nrs. 16 vlg., 46 vlg.). 

5. Eens dat de procedure van het faillissement een einde heeft ge
nomen, hetzij doordat de gefailleerde opnieuw aan het hoofd van zijn za
ken gesteld wordt tengevolge van een akkoord, hetzij doordat de goederen 
door de curator worden verkocht en de opbrengst onder de schuldeisers ver
deeld wordt, komt er een einde aan de buitenbezitstelling. De gefailleerde 
bekomt opnieuw de uitoefening van zijn rechten en krijgt de volle be
kwaamheid terug orri de goederen die hij verwerft te beheren en erover 
te beschikken. De gefailleerde massa verdwijnt en de curator verliest 
iedere verdere bevoegdheid. De schuldeisers krijgen hun rechten van 
individuele vervolging tegen de gefailleerde terug. 

6. Uit het voorgaande blijkt: 
1°. dat de gefailleerde gebonden is door alle verbintenissen, vóór het 

faillissement aangegaan; 
2°. dat hij eveneens persoonlijk gehouden is tot de verplichtingen die 

hij sedert het vonnis van faillietverklaring op zich heeft genomen; 
3°. dat hij na het einde van het faillissement het beheer vanzijnzaken 

weer opneemt en zijn verplichtingen moet nakomen; 
4°. dat bepaalde handelingen van de gefailleerde, verricht vóór het 

faillissement, niet tegenstelbaar zijn aan de schuldeisers, en dat het hem 
niet mogelijk is, na het vonnis van faillietverklaring, nieuwe verbinte
nissen ten laste te leggen van de massa. 

7. Daar de gefailleerde doorgaans zijn verplichtingen niet kan ver
vullen, beschikt de tegenpartij bovendien over de middelen die het ge
meen recht haar toekent ingeval van wanprestatie door haar medecon
tractant. Telkens zal men dus in het burgerlijk wetboek, het wetboek van 
koophandel en de speciale wetgevingen moeten onderzoeken of dit in 
gebreke blijven een bestaande overeenkomst kan beïnvloeden, en in 
welke mate. Hierbij zijn o.m. van belang: 

1°. de bepalingen waardoor aan medecontractanten van de gefailleerde 
bepaalde rechten worden toegekend in geval van wanprestatie zoals de 
exceptio non adimpleti contractus of een recht van terughouding. 

2°. de omstandigheid dat een contract kan beïnvloed worden door een 
reden die verband houdt met de persoon van de medecontractant (over
lijden, interdictie, onvermogen, enz.). Aldus zijn er een reeks contracten, 
"intuitu personae" aangegaan, waaraan het faillissement een einde stelt 
zoals het contract van vennootschap, de lastgeving enz. 

3° de wetten die voorrechten invoeren. Deze zullen bij faillissement 
uitwerking hebben, en kunnen soms in aanzienlijke mate de afhandeling 
van het faillissement beïnvloeden. 

8. Tussen de partijen zelf worden - buiten de gevallen waar het ge
meen recht hieraan een wijziging brengt - in principe de rechtsverhou-

1:'~ ,. 
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dingen niet gewijzigd door het faillissement. Het heeft dus in beginsel 
geen invloed op bestaande overeenkomsten. 

9. Soms is de wet afgeweken van dit beginsel. Dit geschiedde om 
de volgende redenen: 

1o. daar het vermogen van deschuldenaar tussen de schuldeisersmoet 
verdeeld worden, moeten de wederzijdse rechten en verplichtingen van 
partijen zonder uitstel vastgesteld worden. Met het oog op een vlugge 
afwikkeling van het faillissement worden de rechten, die uit bepaalde 
overeenkomsten voortspruiten, onmiddellijk vastgelegd. 

2o. om de schuldeisers te beschermen heeft de wet uitdrukkelijk de 
nietigheid voorzien van bepaalde handelingen, door de gefailleerde vóór 
het faillissement gesteld, en die van aard zijn om de schuldeisers te be
nadelen: het betreft daden die gesteld werden sedert de staking van de 
betalingen of gedurende een periode van tien dagen die aan deze 
staking voorafgaat. Die periode wordt het "verdacht tijdperk" genoemd. 

V oor het overige wordt praktisch niet van het gemeen recht afgeweken 
inzake de gevolgen van bestaande overeenkomsten. Inzonderheid dient 
opgemerkt dat het Belgisch Wetboek van koophandel geen bepalingen 
inhoudt, gelijkaardig aan diegene die in de Nederlandse faillissementswet 
onder artikelen 37, 38 en 39 voorkomen, artikelen waardoor aan het 
faillissement bijzondere gevolgen worden vastgeknoopt: ontbinding van 
de overeenkomst of toekenning aan partijen van de bevoegdheid om deze 
te vorderen onder voorwaarden die van het gemeen recht afwijken. 

10. Daar het faillissement in beginsel niets wijzigt aan de wederzijdse 
rechten en verplîchtingen van partijen, zal de overeenkomst moeten 
uitgevoerd worden zoals voorzien. De partij, op wie een verplichting 
rust, zal deze moeten vervullen. Hierbij zal de medecontractant van de 
gefailleerde niet kunnen inroepen dat hij slechts een deel van zijn vorde
ring vergoed zal krijgen: er moet gelijkheid onder de schuldeisers heer
sen; al de niet bevoorrechte schuldeisers ontvangen slechts een dividend 
zo het actief niet volstaat om iedereen geheel te betalen. 

11. Deze gelijkheid -onder de schuldeisers verklaart waarom na de 
faillietverklaring de wettelijke, gerechtelijke of bedongen schuldverge
lijking verboden is (zie ook verder, nr. 54, c). Indien schuldvergelijking 
mogelijk was, dan zou de schuldeiser, in wiens voordeel ze geschiedt, 
voluit betaald worden, terwijl de anderen slechts een dividend zouden 
bekomen. De schuldeiser zal dus slechts een evenredig aandeel bekomen 
van de baten van het faillissement, maar hij is verplicht zijn eigen schuld 
volledig in handen van de curator te kwijten (in principe ook zo in het 
Nederlandse recht, zie nr. 59 N.J.P.). 

De toepassing van deze regel - waarvan de gegrondheid geen twijfel 
lijdt- kan echter in de praktijk tot onbillijke uitslagen leiden. De recht
spraak neemt dan ook de toepassing van de schuldvergelijking aan, wan
neer de verbintenissen vap. beide partijen samenhoren. Indien twee weder
kerige verbintenissen uit één zelfde contract voortvloeien, nemen de 
rechtbanken aan dat de curator geen volledige betaling van de sch ulde-
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naar van de gefailleerde kan eisen, zonder de schuldvordering van deze 
schuldenaar in mindering te brengen (Hof van Cassatie, 7 december 
1961, Pasicrisie 1962, I, 440). Aldus zal men, wanneer tussen partijen 
een ondeelbare rekening bestaat, schuldvergelijking toepassen; dit is 
het geval bij de rekening-courant. Het principe, toepasselijk op de on
deelbare rekening, werd vervolgens uitgebreid tot al de gevallen waar 
de schuldvordering en de schuld ex eadem causa voortvloeien en daarom 
niet te scheiden zijn. Aldus mag bij het opmaken der rekening tussen een 
gefailleerd aannemer en een particulier deze laatste zijn schuldvordering 
voor schadevergoeding uit hoofde van vertraging der werken in ver
gelijking brengen met de schulden die de uitvoering der werken veroor
zaakt heeft. 

Het Nederlandse recht schijnt hier verder te gaan door een ruime uit
. leg van het begrip "voortvloeiend uit handelingen vóór de faillietver
klaring met de gefailleerde verricht" (zie nr. 53 F.). 

12. De schuldeiser heeft bij overeenkomst het recht te eisen dat de 
overeenkomst zou uitgevoerd worden. Indien de schuldenaar zijn ver
plichtingen niet vervult, kan hij tot het betalen van schadevergoeding 
verplicht worden. Aan dit principe werd door de faillissementswet geen 
wijziging gebracht. Het faillissement wordt niet als een gev~l van over
macht beschouwd, en het gemeen recht vindt toepassing om te bepalen 
of de schuldeiser recht heeft op schadevergoeding en om het bedrag ervan 
vast te stellen (bij faillissement zal de curator doorgaans de verbintenis 
van de gefailleerde niet kunnen uitvoeren). De faillissementswet heeft 
ook geen wijziging gebracht aan het principe, door artikel 1184 C. Civ. 
vastgelegd, dat bij wederkerige overeenkomsten de ontbinding aan de 
rechter kan gevraagd worden (zie hierover verder, nr. 23). 

13a. De buitenbezitstelling betreft enkel de vermogensrechten; vol
gens artikel1166 van het Burgerlijk Wetboek, is zij niet toepasselijk op 
de rechten verbonden aan de persoon van de gefailleerde. Deze rechten 
blijven vreemd aan de schuldeisers omdat zij een essentieel zedelijk belang 
vertegenwoordigen. De rechten die het vermogen niet betreffen, zullen 
slechts door de schuldenaar en niet tegen zijn wil uitgoefend worden, 
hoewel sommige een geldelijk uitwerksel kunnen hebben. Aldus is het 
zeker dat de curator, die de massa vertegenwoordigt, geen rechtsvorde
ringen mag instellen die de staat der personen en de familierechten aan
gaan en blijft de vaderlijke macht buiten het faillissement. Alleen de 
schuldenaar is bevoegd om b.v. een vordering tot nietigheid van het 
huwelijk, tot scheiding van tafel en bed, echtscheiding of ontkenning 
van het vaderschap in te stellen. Eveneens oordeelt hij alleen of het past 
een proces in te spannen telkens wanneer zijn eer of zijn persoonlijke 
rechten op het spel staan. De gefailleerde kan in eigen naam een vor
dering tot schadeloosstelling indienen voor de zedelijke of louter per
soonlijke schade geleden door een misdaad of delict tegen zijn persoon, 
een eerrovend artikel in een dagblad, beledigende gesprekken te zijnen 
opzichte, namaking van een gebrevetteerde uitvinding. Hij alleen 
zal oordelen of hij een schenking herroept. 
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b. Wat de verzekering betreft, mag de curator alle sommen innen, 
die de gefailleerde ten goede komen, dus ook het kapitaal van de levens
verzekering, zo de gefailleerde de begunstigde is. 

De curator kan echter de rechten niet uitoefenen, die persoonlijk aan 
.de gefailleerde toebehoren. In België oordeelt men doorgaans dat de 
.rechten die uit het levensverzekeringscontract voortvloeien, tot deze 
categorie behoren. Hieruit wordt afgeleid dat de gefailleerde alléén 
beslist of hij het contract voortzet of tot afkoop of tot herleiding overgaat. 
De gefailleerde zal dus zelf oordelen of hij het contract in stand houdt 
(door betaling van de premies door middel van zijn loon of van fondsen 
die door derden te zijner beschikking gesteld worden). De curator mag 
niet tot afkoop overgaan, de verzekering premie-vrij maken of de betaling 
van voorschotten op de polis aanvragen. Hij kan evenmin de aanwijzing 
van de begunstigde veranderen, en b.v. zichzelf aanwijzen. 

Indien echter tot afkoop overgegaan wordt, valt de afkoopwaarde, 
evenals het kapitaal van de levensverzekering bij uitkering ervan, in de 
massa, ten ware een bepaalde derde de begunstigde i'>. 

c. Zo een persoonlijke eis, door de gefailleerde of tegen hem inge
steld, de rechten van de massa kan beïnvloeden, zal de curator in de zaak 
mogen tussenkomen; hij moet ter zake geroepen worden zo de eiser 
het tussen te komen vonnis tegenstelbaar wil zien worden aan de massa. 

d. De goederen, die in het Wet boek van rechtvordering of in andere 
wetten vrij verklaard worden van gerechtelijk beslag, zijn ook in prin
cipe aan de buitenbezitstelling onttrokken (zie verder nr. 62). De gefail
leerde behoudt het bezit over al de voorwerpen die krachtens het ge
meen recht uit het algemeen pand van de schuldeisers gesloten zijn. 

14. Nadat de algemene principes werden uiteengezet, die de gevolgen 
van het faillissement regelen inzake gesloten overeenkomsten, worden 
hierna de bijzonderheden vermeld, eigen aan het faillissement, en de 
afwijkingen van het gemeen recht, die hieruit voortspruiten; hierbij zal 
een onderscheid gemaakt worden volgens de diverse soorten van over
eenkomsten. 

De huidige preadviezen hebben tot doel een vergelijking toe te laten 
tussen de rechtregels, die respectievelijk in België en Nederland gelden. 
De Nederlandse wet houdt een reeks specifieke bepalingen in, waarbij in 
geval van faillissement van het gemeen recht afgeweken wordt, bepalingen 
die onbekend zijn in België, waar het gemeen recht wordt toegepast. 
Hierom zullen buiten de specifieke regels die in ons land inzake faillisse
ment gelden, ook aangeduid worden hoe de toestanden, waarvoor in 
Nederland een bijzondere regeling werd ingevoerd, in België door het 
faillissement worden beïnvloed. 

15. De faillissementswet bevat een reeks bepalingen die de respectieve 
rechten van partijen kunnen beïnvloeden, wat betreft de door hen aan
gegane overeenkomsten. 

Zij houden verband met: 
1° de buitenb~zitstelling, waardoor het de gefailleerde onmogelijk 

wordt gemaakt, nieuwe verbintenissen op zich te nemen; 
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2° het groeperen van schuldeisers in een massa, zodat ze niet afzonder
lijk meer kunnen optreden. 

3° de verplichting tot aangifte en verificatie der· schuldvorderingen, 
zodat het passief kan vastgesteld worden op de datum van het faillisse
ment, en de toestand kan afgehandeld worden, rekening houdend met 
dit passief; 

4° het bijzonder stelsel van nietigheid. 

16. Gevolgen van het faillissement ten aanzien van de chirographaire 
schuldeisers. 

Het faillissement heeft tot gevolg de groepering van alle chirographai
re (concurrente) schuldeisers in een massa, vertegenwoordigd door de 
curator, die in naam van de schuldeisers de vereffening van het actief 
vervolgt en dit alleen doet. Het faillissement heeft eveneens tot doel de 
gelijkheid onder de schuldeisers te doen heersen, door aan iedereen slechts 
een dividend toe te kennen, evenredig met de hoegrootheid van de aan
vaarde schuldvordering. Deze dubbele bezorgdheid heeft bepalingen 
noodzakelijk gemaakt betreffende de schorsing der individuele vervol
gingen- die hier niet zal worden behandeld, omdat zij geen verband 
houdt met gesloten overeenkomsten -, de opeisbaarheid der schuld
vorderingen op termijn, het stuiten der interesten en het instellen van een 
wettelijke hypotheek van de massa. 

a. Overeenkomstig artikel 451 K. stuit het faillissement de loop der 
interesten. Het is inderdaad nodig dat de rechten van de chirographaire 
schuldeisers zouden vastgesteld worden op het ogenblik van de failliet
verklaring. Ook het dividend dat hun toekomt zal berekend worden op 
het passief, zoals het op dat ogenblik bestaat. De ·schuldeisers, wier 
vordering door hypotheek, pand of door een bijzonder voorrecht ge
waarborgd wordt, blijven buiten het faillissement. Artikel451 is dus op 
hen niet toepasselijk. De stuiting van de loop der interesten geschiedt 
echter wel indien er een algemeen voorrecht bestaat. 

De stuiting geschiedt enkel ten aanzien van de massa: de interesten 
blijven voortlopen ten opzichte van de schuldenaar zelf, van zijn borgen 
en medeverbondenen. 

Bij verkopen waarbij de prijs op lange termijn moet worden betaald, 
wordt soms een disconto voorzien ingeval van betaling vóór de verval
dag. Bij faillissement van de koper mag de verkoper zijn schuldvordering 
voor het volle bedrag indienen: in de gemeenschappelijke bedoeling 
van partijen was de volledige betaling de voorwaarde voor het toekennen 
van een disconto; daar de prijs niet betaald werd, is de voorwaarde niet 
vervuld. / 

b. Artikel 450 K. bepaalt: "Door het vonnis van failliet-verklaring 
worden de niet-vervallen schulden ten aanzien van de gefailleerde op
eisbaar". Deze bepaling van artikel450 is slechts de bekrachtiging van de 
regel door het Burgerlijk Wetboek uitgevaardigd: "de schuldenaar mag 
het voordeel van .de tijdsbepaling niet meer eisen, wanneer hij failliet 
gegaan is" (artikel 1188 C.Civ.). 

Deze regel steunt op de overweging dat de termijn gewoonlijk toe-
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gestaan wordt wegens het vertrouwen dat de schuldenaar inboezemt. 
Het faillissement maakt een einde aan dat vertrouwen, en tot het ver
lenen van het voordeel van de tijdsbepaling is er geen reden meer. Daar
enboven is het in het belang van de massa de werkzaamheden van het 
faillissement niet te lang te zien aanslepen. 

Teneinde de gelijkheid tussen de schuldeisers te zien heersen, voorziet 
de wet (art. 450, al. 2) dat de niet-vervallen schulden, die geen interest 
opbrengen en wier vervaldag meer dan één jaar verwijderd is, slechts 
in het passief aangenomen worden na aftrek van de wettelijke interest, 
berekend van het vonnis van faillietverklaring af tot aan de vervaldag. 
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de schuldvorderingen die 
interest opbrengen en die welke niet-rentegevend zijn. 

V oor de eerste ware een korting op het kapitaal niet aan te nemen: 
daar het faillissement de loop van de interesten stuit, zou een nieuwe ver
mindering ten titel van disconto overtollig zijn. Wat de schulden betreft, 
die geen interest opbrengen, is het logisch van het nominaal kapitaal 
het bedrag van de interesten af te nemen, berekend van het vonnis van 
faillietverklaring af tot op de vervaldag. De wetgever heeft echter deze 
regel niet op al de niet rentegevend en niet vervallen schulden toegepast: 
teneinde de curatoren niet tot ingewikkelde berekeningen te dwingen, die 
slechts tot onbeduidende verminderingen van het passief zouden leiden, 
wordt de korting inzake interesten slechts toegepast op de schulden wier 
vervaldag meer dan één jaar verwijderd is. 

Zo de vordering een voorwaardelijk karakter heeft, moet het gemeen 
recht eveneens toegepast worden. De schuldeiser onder opschorsende 
voorwaarde bezit nog geen recht; hij zal dat recht nooit verwerven zo de 
voorwaarde verwezenlijkt wordt. Hij zal een vordering dus slechts con
servatoir mogen indienen, en de curator zal het hem eventueel toekomend 
dividend niet uitbetalen, doch het in bewaring stellen. Wat de schuldeiser 
onder ontbindende voorwaarde betreft, deze heeft onmiddellijk recht op 
inschrijving in het passief; alleen zal hij desgevallend kunnen verplicht 
worden borg te stellen om de eventuele terugbetaling te waarborgen van 
de door hem ontvangen dividenden. 

Ook bij de lijfrente wordt het gemeen recht toegepast: indien de 
schuldeiser een bijzondere zekerheid heeft (b.v. een hypotheek, een 
inschrijving in het grootboek van de nationale schuld) blijft hij buiten 
het faillissement. In tegenovergesteld geval wordt hij in het passief inge
schreven voor de actuele waarde van de lijfrente. 

De schulden op termijn worden slechts opeisbaar ten aanzien van de 
gefailleerde, dus niet ten opzichte van schuldenaars, medeverbondenen of 
borgen (een speciale regeling wordt voorzien inzake wisselbrieven: art. 
450 K.). 

Hier moet ook aangestipt worden dat het verval van de tijdsbepaling 
niet tot gevolg kan hebben een schuldvergelijking te doen ontstaan. Het 
tract de gelijkheid onder al de schuldeisers te verwezenlijken en mag dus 
niet tot gevolg hebben dat diegene· onder hen bevoordeeld wordt, wiens 
recht nog niet vervallen is. De opeisbaarheid mag niet leiden tot enige 
schuldvergelijking tussen de niet-vervallen schuld van de gefailleerde en 
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de som die de schuldeiser zelf zou kunnen schuldig zijn. Evenmin kan de 
persoon die tegen de gefailleerde een op het ogenblik van het faillisse
ment vervallen schuldvordering heeft, en die ook voor een nog niet
vervallen schuld zijn schuldenaar is, door het voordeel van de tijdsbe
paling te verzaken zijn schuld doen verdwijnen door ze met zijn schuld
vordering in vergelijking te brengen. Opdat schuldvergelijking mogelijk zou 
zijn, moeten beide schulden vóór het faillissement effen en opeisbaar zijn. 

17. Bij wederkerige overeenkomsten die gelijktijdig worden uitge
voerd, wordt aanvaard dat beide verplichtingen correlatief zijn: zo een 
verkoop gesloten wordt, waarbij de levering later moet geschieden, en de 
prijs bij afgifte der koopwaren moet betaald worden, en zo de koper na 
het sluiten van de koop failliet wordt verklaard, zal de verkope~ niet 
kunnen eisen dat de prijs onmiddellijk betaald wordt en inroepen dat hij 
slechts later moet leveren. · · 

18a. Bij wederkerige contracten die niet vatbaar zijn voor gelijktijdige 
uitvoering bestaat een moeilijkheid, b.v. bij huur. Het faillissement stelt 
er geen einde aan. Zo de verhuurder failliet wordt verklaard, mag de 
curator slechts betaling eisen zo hij het huis ter beschikking laat. Maar 
wat gebeurt er wanneer de huurder falliet gaat? Is artikel 450 toepasselijk 
op de huurprijzen die nog moeten vervallen. volgens een huurcontract 
dat een vaste datum heeft? Inderdaad, artikel 20 van de hypotheekwet 
beschikt dat in die veronderstelling de verhuurder zijn voorrecht kan uit
oefenen voor al de huurprijzen die nog zullen vervallen. Doorgaans 
wordt aangenomen dat de verhuurder wiens contract vaste datum heeft 
het verval van de tijdsbepaling kan inroepen en zijn volledige schuld
vordering zal mogen indienen. Deze oplossing steunt op de tekst van 
artikel20: het voorrecht waarvan dit artikel het bestaan erkent, veronder
stelt een hoofdschuld; het is slechts een accessorium van de schuldvorde
ring. Tengevolge van zijn voorrecht zal hij de huurprijzen ontvangen, 
verschuldigd tot het einde van het contract (DE·PAGE, Traité élémentaire 
de droit civil, Dl. VII, vol. I, nr. 142). Wel te verstaan heeft de massa, 
als tegenhanger van de betaling van de prijs, recht op het genot van het 
goed, en is zij overeenkomstig artikel20, uitdrukkelijk gerechtigd het te 
verhuren voor de nog te lopen tijd en de huurgelden, door de nieuwe 
huurder betaald, te innen. In de praktijk zullen de curator en de verhuur
der echter doorgaans verkiezen het huurcontract te zien ontbinden (over 
de huur, zie ook verder, nr. 27). 

b. Bij het verzekeringscontract doet zich niet dezelfde moeilijkheid 
voor ingeval de verzekerde failliet verklaard wordt: de verzekeraar mag 
niet als schuldeiser voor al de te vervallen premies optreden. Artikel 
450 K. is niet toepasselijk omdat, indien de gefailleerde een schuld heeft, 
hij tezelfdertijd een schuldvordering bezit. Beide verbintenissen gaan 
samen. De verzekerde moet premies betalen, omdat de verzekeraar het 
risico dekt. Daar nu de verbintenis van de verzekeraar slechts achtereen
volgens wordt nagekomen, wordt die van de verzekerde insgelijks succes
sief uitgevoerd. Hier vervalt een der schulden slechts tengevolge van het 
faillissement. 
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19. Luidens artikel487, al. 2 K. zijn de curatoren verplicht op al de 
onroerende goederen van de gefailleerde in naam van de massa inschrijving 
te nemen. Deze hypotheek verschaft aan de chirographaire schuldeisers 
een supplementaire zekerheid, die in Nederland niet bestaat, boven die
gene die uit de buitenbezitstelling voortspruit. 

De wettelijke hypotheek van de massa is, zoals iedere hypotheek, 
slechts aan derden tegenstelbaar vanaf haar inschrijving. Het kan nu 
gebeuren dat de schuldenaar vóór het faillissement een onroerend goed 
heeft verkocht en dat deze verkoop, die op het ogenblik van het vonnis 
van faillietverklaring vaste datum had, doch nog niet overgeschreven 
was, pas na het vonnis wordt overgeschreven, vóórdat de curator de wette
lijke hypotheek van de massa heeft ingeschreven. Kan de verkoopakte 
aan de massa tegengesteld worden? Men oordeelt doorgaans ontkennend. 
De algemene beslaglegging op de goederen van de gefailleerde, die uit 
het vonnis van faillietverklaring zelf voortspruit, heeft uitwerking zonder 
enige bekendmaking. Men roept ook het principe van artikel 44 7 K. in, 
krachtens hetwelk de hypotheken en voorrechten op onroerende goede
ren, die vóór het faillissement verkregen werden, na dit vonnis niet meer 
kunnen ingeschreven worden (zie verder, nr. 45b). Deze regel, zo zegt men, 
moet a fortiori ook gelden ten opzichte van de akten van vervreemding, 
die Y_û_()! __ p.~t ye_rmogen van de schuldenaar gewichtige gevolgen hebben. 

20. Nu die algemene regels die de gevolgen zijn van het vonnis van 
faillietverklaring, werden aangeduid, is het mogelijk te onderzoeken 
in welke mate de diverse overeenkomsten door het faillissement worden 
beïnvloed. 

21. Eenzijdige overeenkomsten. Onder de overeenkomsten kan een 
onderscheid gemaakt worden tussen de eenzijdige en de wederkerige, 
naar gelang op één partij of op beide partijen verplichtingen rusten. Met 
de eenzijdige overeenkomsten zullen gelijkgesteld worden de wederkerige, 
waarin één van de partijen haar verplichtingen heeft vervuld. 

Zo slechts op één van de partijen een verplichting rust, zal het vonnis 
van faillietverklaring aan deze verplichting niets wijzigen. Indien het de 
gefailleerde is die de prestatie moet ontvangen, zal de medecontractant 
zich tegenover de curator moeten bevrijden. In het tegengestelde geval 
zal de schuldeiser van de curator datgene mogen vorderen, wat hem ver
schuldigd is, wel te verstaan zonder de gelijkheid tussen de schuldeisers 
te kunnen verbreken. Hij zal aangifte ter verificatie in het faillissement 
indienen. Hierbij zal hij rekening houden met de omstandigheid dat de 
schulden op termijn opeisbaar geworden zijn. 

22. Bij wederkerige overeenkomsten wijzigt het faillissement in 
principe evenmi_n de wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen. 
Daar de curator echter doorgaans de verplichtingen van de gefailleerde, 
zoals in de overeenkomst bedongen, niet zal kunnen uitvoeren, hebben 
de medecontractanten het recht de regels te zien toepassen, die in het 
gemeen recht werden ingevoerd ten bate van diegene wiens tegen
partij in gebreke blijft. Zij kunnen desgevallend ontbinding van de over
eenkomst vorderen en een retentierecht uitoefenen. 
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De faillissementswet houdt in dit verband geen bijzondere regeling in. 
Inzonderheid werden in België geen bepalingen ingevoerd, zoals voorzien 
door artikel 37 van de Nederlandse faillissementswet (zie hiervo~r nr. 9). 

23. Recht van ontbinding. Bij faillissement wordt toepassing gemaakt 
van artikel 1184 C. Civ., waarbij bepaald wordt dat in de wederkerige 
overeenkomsten de ontbindende voorwaarde altijd onderverstaan is, 
ingeval een van beide partijen haar verbintenis niet zou nakomen. Deze 
regel wordt bij faillissement toegepast zo hetzij de gefailleerde, hetzij de 
tegenpartij hun verplichtingen niet vervullen. 

Zo de gefailleerde zijn verplichtingen vervult, mag de curator vanzelf
sprekend eisen dat de tegenpartij ook het contract uitvoert, alsof er geen 
faillissement was geweest. 

Om na te gaan of het faillissement een einde stelt aan de wederzijdse 
verbintenissen, moet het gemeen recht worden toegepast: 

1 o. bij alle verbintenissen, die "intuitu personae" zijn aangegaan, stelt 
het faillissement van rechtswege een einde aan de overeenkomst. Dit is 
het geval bij de lastgeving, de commissie, de vennootschap van personen, 
de kredietopening en de rekening-courant. In al deze overeenkomsten 
is de persoon van de schuldenaar beslissend. 

2°. In de gevallen ·waar de persoonlijkheid van de schuldenaar geen 
beslissende rol speelt, is het faillissement niet "ipso iure" een reden van 
verbreking. Over het algemeen zal de curator echter een verbintenis, die 
op de gefailleerde drukt, niet voor de massa overnemen, zodat de mede
contractant de gerechtelijke verbreking zal mogen vorderen, in toepassing 
van de "exceptio non adimpleti contractus". 

Het staat partijen vrij te bedingen dat in geval van faillissement het 
contract van rechtswege verbroken is: de uitdrukkelijke ontbindende 
voorwaarde is geldig, zo zij geen enkele regel overtreedt die inzake faillis
sementen geldt. 

24. De Belgische faillissementswet houdt geen beschikkingen in be
treffende de termijnhandel in koopwaren of beurswaarden (zie N.J.P., 
nr. 25a). Normaal voorzien de contracten ontbinding in geval van faillis
sement. Zo niets bepaald wordt, zal toepassing gemaakt worden van de 
principes die de aan- en verkopen van gelijkaardige waarden beheren: 
daar zij aan plotse prijsschommellingen onderhevig zijn, geldt het enkel 
verstrijken van de bedongen termijn als in morastelling, en volgt de 
ontbinding van de verkoop, met een schadevergoeding gelijk aan het prijs
verschil, uit de niet-uitvoering door een partij van haar verplichtingen. 
Het gemeen recht inzake dit soort contracten wordt dus bij faillissement 
toegepast. 

25. Overeenkomstig het burgerlijk wetboek (artikel 20, nr. 5 van de 
hypotheekwet) heeft de verkoper van niet-betaalde roerende voorwerpen 
een voorrecht op de prijs, wanneer die goederen nog in het bezit van de 
schuldenaar zijn, om het even of ze al dan niet op termijn gekocht werden. 
Dit voorrecht wordt inzake faillissement afgeschaft voor de ver kopen 
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vóór het vonnis van faillietverklaring gesloten. Artikel 546 K. bepaalt 
dat dit voorrecht ten voordele van de verkoper van roerende zaken (hier
door worden alle soorten roerende voorwerpen, zowel lichamelijke als 
onlichamelijke bedoeld) niet aangenomen wordt (anders in het Neder
landse recht: zie artikel1185, nr. 3 B.W., dat daar ook bij faillissement 
blijft gelden). 

De redenen, ·waarom de wetgever deze regel heeft ingevoerd, zijn te 
vinden in het feit; dat de schuldeisers die koopwaar hebben geleverd aan 
de gefailleerde, diens krediet hebben helpen vergroten, en het niet past 
dat de overige personen die op deze schijnbare toestand hebben gesteund, 
deze zouden zien teniet gaan door ongekende beperkingen. De gezamen
lijke schuldeisers, die handelen omdat hun schuldenaar over een belang':" 
rijk meubilair beschikt, mogen hun onderpand niet zien verdwijnen, ten 
voordele van niet betaalde ver kopers. Bovendien zou het behoud van 
het voorrecht tot bedrieglijke verstandhouding tussen de schuldena(,l.r en 
sommige schuldeisers kunnen aanzetten: de gefailleerde zou, naar hij 
verkiest, zekere koopwaar veeleer dan andere van de hand doen, om 
voor sommige leveranciers, volgens zijn keuze, een voorkeurrecht te 
handhaven .. Deze redenen verklaren dat de regel van artikel 546 K van 
openbare orde is~ 

Op het principe, dat het voorrecht van de verkoper niet tegenstelbaar 
is aan de massa, wordt een uitzondering gemaakt inzake verkoop van 
machines, toestellen, outillage en uitrustingsmaterieel die in nijverheids
inrichtingen, of ambachtelijke en handelsondernemingen gebruikt wor
den: de verkoper. geniet een voorrecht gedurende vijf jaar. Dit voorrecht 
wordt gerechtvaardigd doordat de wetgever het verschaffen van krediet 
heeft willen vergemakkelijken met het oog op het moderniseren van de 
industriële- en handelsuitrusting. 

Het voorrecht bestaat in het belang van de "leverancier" zodat zowel 
de gewone handelaar als de fabrikant-verkoper beschermd worden. 

Opdat het uitwerking zou hebben, moeten verschillende voorwaarden 
vervuld zijn: 

1°. het moet openbaar gemaakt worden door de nederlegging van de 
faktuur of de verkoopacteter griffie van de rechtbank van koophandel 
van het arrondissement waar de schuldenaar zijn woon- of verblijfplaats 
heeft, binnen een zeer korte termijn, nl. vijftien dagen na de levering. 

2°. het is onontbeerlijk dat het verkocht voorwerp nog in het bezit van 
de koper zij. De roerende voorwerpen hebben inderdaad geen zaaks
gevolg. 

26. Recht van terughouding. Door het burgerlijk wetboek wordt 
uitdrukkelijk een recht van terughouding verleend aan de verkoper 
(art. 1612 C. Civ., de pandhebbende schuldeiser (art. 2082 en 2087 C. Civ.) 
en de bewaarnemer (art. 1948 C. Civ.). 

Inzake verkoop mag de verkoper het verkochte voorwerp inhouden, 
tot wanneer de prijs volledig betaald is. Artikel 570 van het Wetboek van 
Koophandel regelt dit recht ingeval van faillissement: het beslist dat de 
verkoper mag inhouden "de door hem verkochte koopwaren die niet 
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aan de gefailleerde afgeleverd werden of die nog niet verzonden werden 
hetzij. aan de gefaille~rde, hetzij aan een derde voor rekening v~n de ge
failleerde" .. Hoewel de wet slechts van "koopwaren" spreekt, staat het 
vast dat het recht van terughouding op alle soorten van lichamelijke en 
onlichamelijke roerende voorwerpen uitgeoefend wordt; de bepaling 
van artikel 570 is slechts de toepassing van een algemene rygel betreffende 
iedere "zaak", volgens de zeer ruime uitdrûkking in artikel1612 van het 
Burgerlijk Wetboek gebruikt. 

De terughouding veronderstelt noodzakelijk dat de verkoper nog in 
het bezit is van het ~erl.<ochte voorwerp; zo niet zou het enkel terugge
vorderd kunnen worden .(over de terugvordering, zieverder, nr. 40). Het 
voorwerp, eenmaal in de macht. en in het bezit van de koper, kan niet 
meer ingehouden worden. Wat de goederen betreft die verkocht worden 
onder voorwaarde van. gemeten, gewogen of aanvaard te worden, kan de 
verkoper zijn retentierecht uitoefenen. zolang zij in zijn magazijnen ge
bleven zijn, zelfs zo de individualisatie is gebeurd en de eigendoms
overdracht dus heeft plaats gegrepen. 

Het principe, dat door het burgerlijk wetboek ten bate van bepaalde 
schuldeisers werd ingevoerd, werd door de rechtspraak uitgebreid tot 
alle gevallen waar het ingehouden goed verband houdt met de schuld
vordering van de terughouder (debitum cum re junctum)~ Hierbij wor.dt 
uitgegaan van het principe dat degene die de uitvoering van een. over
eenkomst eist, slechts kan optreden op voorwaarde dat hij zelf de ver
bintenissen nakomt die hij krachtens diezelfde overeenkomst aangegaan 
heeft; men heeft ook gesteund op een algemene regel, door artikel 1134 
C. Civ. gewetdgd, volgens welke de overeenkomsten te goeder trouw 
uitgevoerd worden. 

Hier moet echter worden vermeld dat de verkoper die artikel 570 K. 
inroept om de vrije beschikking over het niet afgeleverd voorwerp terug 
te krijgen, geen recht heeft op schadevergoeding voor de niet uitvoering 
van de verkoop: het gemeen recht is niet toepasselijk, omdat de faillisse
mentswet op volledige wijze (artikelen 568-571) de respectieve rechten 
van partijen heeft geregeld. De verkoper heeft het recht van terughouding; 
hij kan de verzonden koopwaren en die welke nog onderweg zijn, terug
eisen, op voorwaarde echter dat hij de massa schadeloos stelt voor al de 
kosten en voorschotten. De curator is gerechtigd, mits machtiging van de 
rechter-commissaris, de levering van de koopwaar te eisen tegen betaling 
van de prijs (art. 571 K.). 

b. Verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht en huurkoop. Tot 
bescherming van de rechten van derden (de andere schuldeisers 
van de schuldenaar) werden gebiedende regels in de wetboeken inge
voerd, o.m. artikel20, 5° van de hypotheekwet en artikel546 K. (over dit 
artikel, zie hiervoor nr. 25). 

De verkopers van onbetaald gebleven roerende goederen hebben ge
poogd aan de toepassing ervan te ontsnappen, door hun toevlucht te 
nemen tot verkoop met eigendomsvoorbehoud en tot huurkoop (of 
huur-verkoop). Deze pogingen konden echter niet slagen, daar de uit-
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gedachte formules, geldig tussen partijen, niet tegenstelbaar zijn aan de 
derden, met wie de verkoper in samenloop komt, onder meer bij beslag 
onder de schuldenaar die in het bezit van het goed werd gesteld (Cass. 
23 mei 1946, Pas. 1946, 1, 204) of bij faillissement van de koper (Cass. 
9 februari 1933, Pas. 1933, I, 103). -

Zo er geen faillissement uitgesproken wordt beschikt de verkoper noch 
over de eis tot terugvordering (artikel20 5° van de hysotheekwet) noch 
over de eis tot ontbinding (DE PAGE, Dl. IV, nr. 21 en supplement), doch 
enkel over het voorrecht; bij faillissement verliest hij ook dit laatste 
(artikel 546 K.). In geval van huurkoop zal de curator het goed, dat zich 
in het actief bevindt, realiseren; de verkoper, concurrente schuldeiser, 
zal enkel een dividend ontvangen voor het niet betaalde gedeelte van zijn: 
vordering. 

De eis tot ontbinding, die vóór iedere samenloop met de schuldeisers 
van de koper en vóór het faillissement werd ingesteld door de verkoper, 
is tegenstelbaar aan de massa. 

27. Huur en pacht 

a. Verhuring van onroerende goederen. De Belgische wet op de faillisse 
ment voorziet niet dat de verhuurder, die gewoonlijk eigenaar is van het 
huis door de gefailleerde bewoond (of van de door hem betrokken maga
zijnen), de huur vroegtijdig mag opzeggen noch dat de curator dit kan 
doen: integendeel, het gemeen recht blijft hier van toepassing. 

Beide partijen moeten dus de in het contract bedongen of krachtens de 
gebruiken geldende opzeggingstermijnen eerbiedigen, tenzij zij in gemeen 
overleg zouden beslissen vroegtijdig aan het gesloten contract een einde 
te stellen. 

De verhuurder heeft krachtens artikel 20, 1° van de hypotheekwet 
een voorrecht op de prijs van al wat het verhuurde goed stoffeert. Daarin 
zijn de koopwaren begrepen, die zich in de gehuurde magazijnen be
vinden. Het is van geen belang, of de voorwerpen al dan niet eigendom 
zijn van de verhuurder. 

Het voorrecht dekt de vervallen huurprijzen slechts voor twee jaar: 
daar de huurprijzen gewoonlijk elk jaar betaald worden, heeft de wet de 
verhuurder, die verwaarloosd heeft zich te laten betalen, niet willen be
voordelen. 

Voor de niet-vervallen huurprijzen maakt de wet een nieuw onder
scheid. Indien de huur geen vaste datum heeft, bestaat het voorrecht voor 
het lopend en voor het volgend jaar. Indien het een authentieke huur 
betreft, of een onderhandse huur met vaste datum, waarborgt het voor
recht al wat nog moet vervallen (zie hiervoor, nr. 18a). Wanneer het 
voorrecht uitgeoefend wordt- of de huur al dan niet met vaste datum 
is, blijft zonder belang- heeft de curator het recht het huis opnieuw te 
verhuren tegen voorwaarden die hij vrij bepaalt voor de rest van de huur
tijd, zelfs indien het contract onderverhuring verboden had. Deze moge
lijkheid bestaat altijd. De wettekst is formeel. De curator verhuurt op
nieuw en int de huurprijs, op voorwaarde dat hij aan de eigenaar alles 
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betaalt wat aan deze laatste nog verschuldigd zou zijn, d.i. al wat zijn 
voorrecht waarborgt. 

Zijn eveneens door het voorrecht gedekt de herstellingen ten laste van 
de huurder, de vergoeding wegens verbreking, of, meer algemeen, alles 
wat de uitvoering van het huurcontract betreft (art. 20, 1° hypotheekwet). 

Indien het contract verbroken wordt, is er geen voorrecht voor 
het nog niet verlopen deel van de aanvankelijk voorziene periode: 
zonder huurcontract is er geen huurprijs, en dus ook geen voorrecht. 

2. Verpachting. Alleen de pachtprijzen voor het vervallen en het 
lopende jaar zijn bevoorrecht (wet van 7 maart 1929, art. 11). Dit voor
recht is echter inzake faillissementen van weinig belang, daar de land
bouw buiten het toepassingsgebied van het handelsrecht valt: slechts 
uitzonderlijk zal een landman de hoedanigheid van koopman bezitten. 

28. Arbeidsovereenkomst en bediendencontract. De wet op de faillisse
menten wijkt niet af van het gemeen recht terzake. Telkens zal dus moe
ten nagegaan worden of het faillissement van de werkgever een einde 
stelt aan de verhoudingen tussen hem en de werknemers. 

Daar het contract van dienstverhuring niet aangegaan wordt "intuitu 
personae" in hoofde van de werkgever, en het faillissement niet kan be
schouwd worden als een geval van overmacht, wordt het contract niet 
van rechtswege verbroken door het faillissement. De curator zal dus over 
het nodige werkvolk kunnen beschikken, b.v. om de lopende contracten 
uit te voeren. Zo hij de werknemers in dienst behoudt, zal hun loon voor 
de periode na het faillissement echter een schuld van het faillissement zijn. 
Gewoonlijk wordt door het faillissement iedere verdere activiteit on
mogelijk gemaakt en wordt het dienstcontract verbroken met schade
vergoeding of betekent de curator aan de werknemers die hij nog tijdelijk 
kan gebruiken de wettelijke vooropzeg. 

De werknemers hebben een voorrecht op het vervallen loon en op de 
vooropzeggingsvergoeding. Wat de werklieden betreft- die gewoonlijk 
handarbeid verrichten- geldt het voorrecht voor hetloon van één maand; 
voor de bedienden - wier activiteit van intellectuele aard is - geldt het 
voor alles wat gedurende de zes laatste maanden vóór het faillissement 
verdiend werd. Bovendien is de vergoeding wegens contractbreuk even
eens bevoorrecht, ongeacht de periode waarop zij betrekking heeft 
(Cass., 14 mei 1954, Pasicrisie 1954, I, 786). 

Het totaal bevoorrecht bedrag (wegens achterstallig Joon en vergoeding 
wegens contractbreuk) mag echter 180.000 F. niet te boven gaan (artikel 
19, 4° van de hypotheekwet). 

29. De agentuurovereenkomst wordt door de Belgische wet niet 
afzonderlijk geregeld. De tussenpersonen in de handel handelen soms in 
dienstverband: dan zijn de principes van toepassing, hiervoor onder nr. 
28 uiteengezet (over de handelsvertegenwoordiger, zie de wet van 30 
juli 1963). Dikwijls zijn zij echter onafhankelijke kooplieden: makelaars, 
commissionairs of agenten. Commissionairs zijn lasthebbers, en de 
principes inzake lastgeving zijn op hen toepasselijk (zie verder, nr. 31). 
De makelaar wordt beschouwd als een industria-verhuurder, en het 
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faillissement stelt eveneens een einde aan de overeenkomst van huur van 
diensten. De handelsagent, die zelfstandig voor één of meer fabrikanten 
of groothandelaars werkt, over een eigen handelsorganisatie beschikt, 
zijn werkzaamheden naar goeddunken regelt, een cliënteel bezoekt die de 
zijne is, is een handelaar. Het faillissement van de opdrachtgever stelt een 
einde aan de overeenkomst, zodat de handelsagent uit dien hoofde niet 
op een bijzondere vergoedbig zal aanspraak kunnen maken. Hij beschikt 
evenmin' over een bijzonder· voorrecht· om zijn achterstallige commissie
lonen ·of uitgaven te waarborgen. 

. ' ' 

. . 30. De vennootschappen worden verdeeld, in vennootschappen van 
personen én vennootschappen van k'l.pitalen. De eerste zijn aangegaan 
"intuitu personae", de tweede .niet. Het overlijden, alsmede het faillisse
ment of de interdictie waardoor het onderling vertrouwen van de 
vennoten geschokt wordt, maken een einde aan de eerste groep 
vennootschappen. Artikel 1865 C: Civ. bepaalt dit voor de burgerlijke 
vennootschap; hetzelfde principe geldt inzake handelsvennootschappen. 
In de vennootschappen van kapitalen integendeel blijft het overlijden 
of het faillissement van- een vennoot zonder invloed op· de geldigheid van 
het contract. 

Het principe, dat het faillissement een einde stelt aan de vennoot
schap van personen, is gesteund op het principe dat dit contract aange
gaan werd wegens de persoonlijke hoedanigheden van ieder van de ven
·noten: deze zijn beslissend geweest voor zijn opname in de vennootschap. 
De vennootschap onder gemeenschappelijke naam (vennootschap onder 
firma) neemt dus een einde, evenals de vennootschap bij wijze van enkele 
geldschieting, zonder dat men moet onderscheiden naar gelang het faillis
sement ·een werkende dan wel een stille vennoot treft. Het principe 
wordt echter niet tot het einde doorgevoerd: in de samenwerkende ven
nootschap, die doorgaans een groot· aantal vennoten telt, houdt de ge
failleerde, de geïnterdiceerde of diegene die in staat van kennelijk onver
mogen wordt verklaard, van rechtswege op vennoot te zijn, zonder dat 
de vennootschap een einde neemt (artikel 154 der samengeschakelde 
wetten op de handelsvennootschappen). In de vennootschap bij wijze van 
geldschieting op aandelen stelt het faillissement . van een der werkende 
vennoten ook een einde aan de vennootschap behoudens andersluidende 
bepaling in de statuten: ten aanzien van die vennoten is de vennootschap 
"intuitu personae" opgericht. 

Zelfs bij de eigenlijke vennootschappen van personen brengt het over
Jijden of het faillissement van een vennoot slechts de ontbinding van de 
vennootschap mee, indien de statuten er niet anders over beschikken. 

31. Lastgeving. Daar de lastgeving "intuitu personae" is aangegaan 
·stelt het faillissement hieraan een einde (artikel 2003 C. Civ.) 

Zo de gefailleerde een onherroepelijke volmacht heeft gegeven, kan de 
boedel niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden, door de 
lasthebber gesteld: tengevolge van de buitenbezitstelling kunnen geen 
nieuwe verbintenissen meer tegengesteld worden aan de massa. Indien 
-bij een pandgeving aan de schuldeisers een onherroepelijke volmacht 
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gegeven wordt om het pand te verkopen, zal deze in principe niet ver~ 
vallen; de pandhebbende schuldeiser valt overigens als dusdanig buiten 
de massa. De curatoren hebben echter te allen tijde het recht, met machti
tiging van de rechter-commissaris, het pand ten voordele van het faillis
sement te lossen door de schuld te betalen. Deze regel, die door artikel 
543 van de faillissementswet werd ingevoerd, moet, menen we, aanzien 
worden als van openbare orde, .en moet dus uitwerking krijgen zelfs bij 
strijdig beding. 

32. Wij hebben hiervoor onder nr. 16b aangeduid hoe gehandeld 
wordt wanneer de gefailleerde schuldenaar is van een lijfrente. Indien hij 
een eeuwigdurende rente verschuldigd is, zal het kapitaal ervan opeis
ba~r worden (artikel1913 C.Civ.) en de schuldeiser zal zijn inschrijving 
vragen voor dit bedrag. 

33. Borgen. De faillietverklaring van een der medeverbondenen blijft 
zonder juridische gevolgen ten opzichte van de andere. Dit individueel 
uitwerksel wordt duidelijk aangeduid in artikel 450, luidens hetwelk het 
verlies van het voordeel der tijdsbepaling slechts geschiedt "ten aanzien 
van de gefailleerde". De faillietverklaring van de schuldenaar brengt 
voor de medeverbondenen of voor de borg geen verlies van het voordeel 
der tijdsbepaling mee. Bij handelseffecten geldt eenuitzondering op dit 
principe: is de gefailleerde ondertekenaar van een orderbriefje, acceptant 
van een wisselbrief, of trekker bij gebreke van acceptatie, dan zijn de 
overige medeverbondenen gehouden borg te stellen voor de betaling op 
de vervaldag, tenzij zij verkiezen dadelijk te betalen (artikel 450 K.). 
Indien tegenover dezelfde schuldeiser verschillende personen verbonden 
zijn, wegens dezelfde schuld, en indien al deze medeverbondenen of 
enkele onder hen failliet verklaard worden, zal de schuldeiser zijn gehele 
schuldvordering in de verschillende boedels kunnen indienen (artikel 
537 K.). 

34. Wanneer verscheidene personen zich hebben borg gesteld voor 
dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld, heeft de borg, die de schuld 
voldaan heeft, verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel; 
doch dit verhaal heeft alleen plaats in de gevallen voorzien bij artikel 
2032 C. Civ. 

35. De overlegging van de handelsboeken kan in rechte slechts bevolen 
worden in vier gevallen, waaronder het faillissement (art. 21 K.). In 
uitvoering van die wettelijke bepaling kunnen schuldeisers of andere 
belanghebbenden mededeling bekomen van de boekhouding, die in 
handen van de curator berust. 

36. De curator is gerechtigd volstorting van de inbrengen te vorderen, 
indien de statuten geen vervaltermijn bepaald hebben, en indien het aan 
de beheerraad of aan de zaakvoerder toekomt fondsen in te vorderen 
volgens de noodwendigheden van de vennootschap. 

37. De eis in verantwoordelijkheid die door de curator namens de 
gefailleerde vennootschap kan ingesteld worden, is onderworpen aan de 
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gewone regels die de verantwoordelijkheid van de sociale lasthebbers 
beheerst. Zo een beheerder een inbreuk heeft begaan op de statuten of de 
wet op de vennootschappen, zal hij niettegenstaande de kwijting, die hij 
van de algemene vergadering kon gekregen hebben, verantwoordelijk 
kunnen gesteld worden in de gevallen voorzien door artikel62 der samen
geschakelde wetten op de handelsvennootschappen; d.i. tenzij hij bewijst 
dat hij niet deelgenomen heeft aan de inbreuk, die oorzaak is van het 
nadeel, dat hem geen misslag persoonlijk kan ten laste gelegd worden en 
dat hij de inbreuk, nadat hij ervan kennis had, op de eerstvolgende alge
mene vergadering heeft aangeklaagd. 

38. De commissionair beschikt, in uitvoering van artikelen 14 en 15 
K., over een voorrecht, dat hij o.m. in geval van faillissement van zijn 
opdrachtgever kan inroepen. Daarenboven geniet hij een retentierecht. 

39. Overeenkomstig artikelen 43 en 44 van de wet van 10 augustus 
1953 (eenvormige wet betreffende de wisselbrief en het orderbriefje) 
kan de houder vóór de vervaldag regres uitoefenen tegen de endossanten, 
tegen de trekker en tegen alle andere wisselverbondenen in geval van 
insolvabiliteit, staking van betaling of kennelijk onvermogen van de 
betrokkene en in geval van insolvabiliteit van de trekker van een niet
accepteerbare wisselbrief. 

40. De toestand van de niet-betaalde verkoper bij faillissement van de 
koper is minder gunstig dan deze van een gewone niet-betaalde verkoper. 
Volgens het gemeen recht zou hij beschikken over een voorrecht over de 
prijs der goederen, een rechtsvordering tot ontbinding, een retentierecht 
en een recht van terugvordering. De faillissementswet kent hem enkel 
het recht van terughouding met volle omvang toe. De andere rechten 
worden slechts bij uitzondering erkend, onder wel bepaalde voorwaarden, 
en zij bezorgen aan de verkoper niet de gewone voordelen. Over het 
algemeen is die schuldeiser slechts een eenvoudig onbevoorrecht schuld
eiser, wanneer hij het bezit van zijn koopwaar verloren heeft. 

De verkoper mag slechts in de volgende veronderstellingen terugvorde
ren: 

1°. indien op de dag van faillietverklaring de door de verkoper ver
zonden koopwaar nog niet aangekomen is in de pakhuizen van de ge
failleerde of in die van de commissionair belast met de veroop. 

2°. indien op de dag van het vonnis van faillietverklaring de koop
waren noch afgeleverd, noch verzonden zijn. 

Indien echter op het ogenblik der faillietverklaring van de koper het 
verkochte voorwerp in zijn werkelijk bezit gekomen is en hij de koop
waar in zijn magazijn in ontvangst genomen heeft, is het voor de ver
koper onmogelijk het goed terug te vorderen. In dit geval immers hebben 
de schuldeisers misschien krediet verleend aan de koper omdat hij de 
koopwaar ·in zijn bezit had. De wetgever heeft gewild dat de goederen 
deel zouden uitmaken van de faillietboedel, en het is voor de verkoper 
onmogelijk zich tegen het principe van artikelen 546 en 568 tot 570 een 
recht van terugvordering voor te behouden, zelfs door het bedingen van 
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een uitgestelde eigendomsoverdracht: deze is niet aan de massa tegen
stelbaar (zie hiervoor, nr. 26b). 

41. Wanneer de committent koopwaren aan de commissionair ver
zendt om ze te bewaren of ze te verkopen, wordt daardoor het eigendoms
recht niet op de commissionair overgedragen. De committent blijft 
eigenaar' en indien de commissionair failliet. verklaard wordt, bezit de 
commissiegever een terugvorderingsrecht op die koopwaren (art. 567 K). 

a. De terugvordering der in bewaring -gegeven of geconsigneerde 
koopwaren is. aan drie voorwaarden onderworpen: 

1°. de teruggevorderde goederen moeten in natura bestaan; 
2°. de iudentiteit der bewaarde of geconsigneerde koopwaren moet 

vastgesteld zijn; 
3°. de committent moet zijn eigendomsrecht bewijzen op de goederen 

die hij terugvordert. 
b. De wet laat niet alleen de terugvordering der nog bestaande koop

waren toe: zij neemt ook de opvordering van de niet betaalde prijs der 
koopwaren aan, voor zover die prijs niet versmolten is met het vermogen 
van de gefailleerde commissionair. 

42-44. In de Belgische faillissementswet zijn er geen afwijkingen 
van het gemeen recht wat betreft de gevolgen van het faillissement 
inzake makelaar in zee-assurantiën, wijziging aan de statuten van de 
naamloze vennootschap en rederij. 

45a. Levering van roerende goederen. Zo de gefailleerde koopwaar of 
enig ander goed vóór het faillissement heeft verkocht, waarvan de leve
ring nog niet is geschied, zodat het goed nog in zijn bezit is, kan de koper 
de boedel niet verplichten om zich van het verkochte te ontdoen. Zulks 
zou overeenstemmen met een bevoordeling van de koper boven de andere 
schuldeisers, daar hij niet enkel een dividend, doch zijn gehele schuld
vordering zou betaald krijgen. Dit beginsel moet echter toegepast worden 
met inachtneming van de regels die bij wederkerige overeenkomsten 
gelden, en_ meer bepaald met de principes, door de rechtspraak aange
nomen inzake compensatie na faillissement, waarover hiervoor onder 
nr. 11 werd gehandeld. 

· 45b. Inschrijving van hypotheken of voorrechten op onroerende goede
ren. Indien een hypotheek of een onroerend voorrecht geldig werden 
gevestigd, moeten ze bekendgemaakt worden om tegenstelbaar te zijn 
aan de derde, die de gefailleerde massa is. Die bekendmaking geschiedt 
door de inschrijving in de registers van de bewaarder der hypotheken. 

Artikel 447 K. regelt het lot van de inschrijving van deze in principe 
geldig verkregen rechten. Drie gevallen kunnen zich voordoen: 

1°. De inschrijving geschiedt na de faillietverklaring. Dit geval wordt 
geregeld door artikel447, lid 1, dat bepaalt: "Geldig verkregen hypothe
ken en voortechten kunnen tot de dag van het vonnis van faillietverkla
ring ingeschreven worden". De inschrijving heeft dus geen uitwerksel, 
indien zij genomen wordt de dag van het vonnis van faillietverklaring 
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of daarna; de· buitenbezitstelling belet het verwerven of het erkennen 
van elk nieuw recht ten nadele van de boedel: de rechten van de schuld
eisers worden door het faillissement . bepaald vastgesteld. 

2°. Indien de inschrijving van tien dagen of meer vóór de staking der 
betaling dagtekent, is zij volkomen geldig. 

3°. Indien de inschrijving tijdens de verdachte periode werd genomen, 
is zij in principe geldig. Het is, heeft men gezegd, rechtvaardig dat een 
formaliteit, die slechts de noodzakelijke aanvulling is van een geldig 
verworven recht, kan vervuld worden tot op het tijdstip dat de rechten 
der schuldeisers precies vaststelt. Aldus is de inschrijving genomen de 
dag vóór het faillissement, geldig. De wetgever heeft echter een uitzon
dering op de regel ingevoerd door te beslissen dat de inschrijving, ge
durende de wettelijke termijn genomen, kan nietig verklaard worden 
indien meer dan vijftien dagen verlopen tussen de dagtekening der akte die 
de hypotheek of het voorrecht vestigt, en die der inschrijving. 

De rechters vernietigen of handhaven, volgens de omstandigheden, de 
inschrijvingen genomen na de termijn van vijftien dagen, die de wetgever 
als normaal beschouwt; zij gaan na of er bedrog is en of de gewone schuld
eisers eventueel benadeeld werden. 

46. Het ogenblik is nu gekomen om het bijzonder stelsel van nietig
heden te onderzoeken, dat met het faillissement verband houdt. 

Op de handelingen van de gefailleerde die dagtekenen van vóór de 
datum van de staking der betalingen (of de tien dagen die hieraan voor
afgaan) is het gemeen recht toepasselijk. Zij· kunnen slechts door de 
curator vernietigd worden door het instellen van de actio paulian,a, voor
zien door artikel 1167 C. Civ. Artikel 448 van de faillissementswet, dat 
slechts een toepassing is van het principe in dit artikel uitgedrukt, 
beschikt: ,,Alle handelingen of betalingen, gedaan met bedrieglijke be
nadeling van de rechten der schuldeisers, zijn nietig, welke ook de datum 
weze waarop zij g~schied zijn". 

De curator mag deze handelingen bestrijden door gebruik te maken 
van de pauliaanse vordering: de daad zal nietig zijn, indien zij overeen
komstig het burgerlijk recht nietig is of indien een bijzondere wetsbe
paling de nietigheid voorziet. V oor de daden onder bezwarende. titei, 
moet de bedrieglijke verstandhouding tussen de gefailleerde en de derde 
bewezen worden. Men oordeelt doorgaans dat de eenvoudige kennis 
van de slechte staat ·der zaken van de schuldenaar niet volstaat. Het 
inzicht om de schuldeisers te benadelen is bij de medecontractant vereist; 

47. Door toepassing van het gemeen recht wordt de massa niet vol
doende beschermd. De actio pauliana, voorzien door artikel 1,167 
C. Civ., is aan te strenge voorwaarden. onderworpen. De schuld~isers 
moeten inderdaad bewijzen: 1° dat de schuldenaar gehandeld heeft "tot 
bedrieglijke verkorting van huti rechten", d.i. dat hij ze te kwader trouw 
benadeeld heeft; 2° dat de derde die met de schuldenaar heeft gehandeld, 
medeplichtig is aan het bedrog, d.w.z. dat dederde kennis heeft van het 
onvermogen en bijgevolg weet dat de verrichting, waaraan hij zal mee
werken, aan de schuldeisers nadeel zal berokkenen. 
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Dit dubbel bewijs is zeer moeilijk te leveren. Daarom heeft de faillisse
mentswet een andere rechtsvordering ingevoerd, die gemakkelijker toe 
te passen is. Artikelen 445, 446 en 447 K. voorzien aan bijzondere nietig
heid voor bepaalde handelingen, verricht tijdens het verdacht tijdperk. 

48. Het verdacht tijdperk is de tijd vóór het faillissement, begrepen 
tussen de datum waarop de betalingen gestaakt werden en die van het 
vonnis van faillietverklaring, voor zekere daden met tien voorafgaande 
dagen verlengd. Gedurende de tijdsruimte begrepen tussen de staat van 
gegoedheid en de staat van faillietverklaring, dienen de belangen van de 
massa bijzonder beschermd te worden; dikwijls gaat de schuldenaar ge
durende dit tijdstip van zijn handelsleven verbintenissen aan, die nood
lottig zijn voor de gezamenlijke schuldeisers, hetzij dat hij door sommige 
crediteurs. vervolgd werd, hetzij dat hij, te kwader trouw, handelt met het 
inzicht ze te benadelen. De massa dient dus bijzonder beschermd te 
worden. 

49. De staldng der betalingen is een feitelijke toestand, waarover de 
rechtbanken moeten oordelen. Zij zullen als zodanig beschouwen: de 
bekentenis van de gefailleerde; het indienen van voorstellen tot een 
minnelijke schikldng, gedaan aan de schuldeisers, die ze weigeren; het 
verzoek om een gerechtelijk akkoord, wat met een bekentenis gelijkstaat; 
protesten betreffende de handelseffecten, waarvan de handelaar de hoofd
schuldenaar is; herhaalde dagvaardingen tot betaling; het bestaan van 
beslagleggingen; de tegeldemaking van al de bestanddelen van het actief, 
enz. 

De datum van de staking der betalingen kan vastgesteld worden tot de 
datum voorzien voor de sluiting van het proces-verbaal van nazicht der 
schuldvorderingen (artikel 442 K.). · 

50. De nietigheid voorzien door artikelen 445, 446 en 447, is relatief. 
Zij bestaat alleen ten behoeve van de massa. Artikel 445 K, dat de daden 
opsomt waarop de wet toepasselijk is, gebruikt de woorden: "Zijn nietig 
en hebben generlei gevolg ten aanzien van de massa", en diezelfde for
mule dient eveneens in de artikelen 446 en 447 onderverstaan te worden. 
De daad is niet een onbestaande daad; om te verdwijnen moet zij gerech
telijk vernietigd zijn. Alleen de curator mag de vordering tot nietigheid 
instellen. Noch de gefailleerde zelf, noch zijn vertegenwoordigers, erfge
namen of rechthebbenden mogen de nietigheid inroepen. De verrichting 
is geldig ten opzichte van de schuldenaar, en de derde, die met hem een 
overeenkomst gesloten heeft gedurende het verdacht tijdperk, zou, na de 
sluiting van het faillissement, de rechten kunnen inroepen die uit het 
contract voortvloeien, zelfs wanneer de nietigheid ervan ten voordele 
van de massa werd uitgesproken. Evenmin kan een schuldeiser, die 
handelt met het oog op een persoonlijk belang, onderscheiden van dat 
van de boedel, uit deze nietigheid voordeel trekken een hypotheekhou
dende schuldeiser b.v. zou die nietigheid niet kunnen vervolgen om een 
hypotheek met voorrang op de zijne te niet te ·doen. Wel hebben de 
individuele schuldeisers het recht om, op de zitting voorzien voor het 
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sluiten van het proces-verbaal van verificatie, bezwaren in te dienen 
aangaande de verrichte en te verrichten verificatiën (art. 503 K). 

De vordering tot nietigheid, met het doel terugbrenging ten bate van 
de boedel te bekomen, mag te allen tijde door de curator ingesteld worden. 

51. De daden die krachtens artikelen 445 vlg. nietig kunnen worden 
verklaard, worden in twee groepen verdeeld. De eerste reeks daden zijn 
van rechtswege nietig. V oor de andere is de nietigheid facultatief. 

De van rechtswege nietige daden worden in artikel 445 K. opgesomd. 
Wegens hun aard zelf geven zij aanleiding tot een sterk vermoeden van 
bedrog; zij berokkenen altijd een nadeelaan de massa. De rechtsvordering 
tot nietigheid door de curator ingesteld zal noodzakelijk door de recht
bank aangenomen worden, wanneer de vereiste voorwaarden vervuld 
zijn. De goede of kwade trouw van de contractanten blijft zonder invloed 
op de geldigheid van de daad. Het volstaat dat de gewraakte daad binnen 
de opsomming van artikel 445 K. valt, en dat zij door de schuldenaar 
werd verricht sedert de staking der betalingen of binnen de tien dagen 
die eraan voorafgingen. 

Deze van rechtswege nietige daden worden in drie groepen verdeeld: 
1° de schenkingen, 2° de betalingen voor niet-vervallen schulden en de 
inbetalinggevingen; 3° de vestiging van zakelijke waarborgen wegens 
vroeger aangegane schulden. · 

52. 1°. De schenkingen: alle schenkingen, door de gefailleerde ver
richt tijdens het verdacht tijdperk, zijn nietig. Hier is de eis tot nietigheid 
een toepassing van de gewone pauliaanse vordering: voor de daden onder 
kosteloze titel is in het burgerlijk recht het bedrog van de schuldenaar 
voldoende om artikel1167 C.Civ. te zi<~n toepassen (LAURENT, Principes 
de droit civil XVI, nrs. 446 vlg.). De medeplichtigheid van de begunstigde 
is niet vereist. 

Zodra de schenking dagtekent van na de staking der betalingen, of ge
beurde tijdens de periode van tien dagen, die deze voorafgaat, is zij nietig. 
Het zou onaannemelijk zijn dat een schuldenaar, die zich in een benauwde 
toestand bevindt, vrijgevigheden zou verrichten op kosten van zijn schuld
eisers. Indien de schenking behouden bleef, zou de begiftigde een vol
komen kosteloze winst boeken, terwijl de schuldeisers een verlies. zouden 
ondergaan; daar de toestand van de schuldeisers van groter belang is 
dan die van de begiftigden, wil de billijkheid dat dezen, zelfs wanneer zij 
te goeder trouw zijn, tot teruggave gedwongen worden. 

Met de schenkingen worden gelijkgesteld alle bevoordelingen, zelfs 
diegene die geen eigenlijke vervreemdingen inhouden, zoals de vestiging 
van zakelijke rechten onder kosteloze titel, de kwijtschelding van een 
schuld, de kosteloze afstand van een nalatenschap, van een legaat of van 
alle andere rechten. Zijn eveneens nietig de handelingen, verrichtingen 
of overeenkomsten die vergeldend of onder bezwarende titel gebeuren, 
indien de waarde van hetgeen de gefailleerde gegeven heeft, die van 
hetgeen hij daarvoor ontvangen heeft, merkelijk overtreft. Zulks is b.v. 
het geval indien de koopprijs merkelijk lager is dan de waarde van de 
verkochte koopwaar. 
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53. Betalingen en inbetalinggevingen. l. alle betalingen van niet
vervallen schulden zijn van rechtswege nietig. De handelaar die betaalt 
voordat de vordering opeisbaar wordt, handelt verdacht; hij bevoordeelt 
een schuldeiser boven de anderen. Daar onder de schuldeisers gelijkheid 
moet heersen, mag deze daad geen gevolgen hebben. De wijze waarop de 
bevrijding geschiedt is zonder belang: artikel 445 gebruikt de woorden: 
"Elke betaling gedaan, hetzij in speciën, hetzij bij overdracht, verkoop, 
schuldvergelijking of anderszins, wegens niet-vervallen schulden". Ander
zijds is de uitdrukking "schulden", die in de tekst voorkomt, algemeen, 
zodat artikel 445 toepasselijk is op elke verplichting, van welke aard 
(burgerlijk of commercieel) en van welke oorsprong zij ook weze (con
tract, quasi-contract, delict of quasi-delict). Om te bepalen of de schuld 
al dan niet vervallen is, moet men zich plaatsen op het ogenblik van de 
betaling. 

2. inbetalinggevingen voor vervallen schulden: zo de betaling van een 
vervallen schuld in geld of in handelseffecten gedaan, in principe regel
matig is (zie verder, nr. 57), is zulks niet meer het geval voor de inbetaling
gevingen, waarbij een ander voorwerp afgegeven wordt dan hetgeen de 
schuldenaar moest leveren. Deze handelwijze komt verdacht voor, omdat 
zij doorgaans slechts geschiedt onder de drang van een schuldeiser die 
aan de nadelen van een faillissement wil ontkomen. 

54. Aan de nietigheid van artikel 445 K. geeft de rechtspraak een ruim 
toepassingsgebied. Telkens wordt onderzocht of er geen wijzigingen 
werden gebracht aan het oorspronkelijk contract. Zijn als nietig te 
beschouwen: 

a. de betaling bij overdracht. Om zich van zijn schuld te kwijten, staat 
de schuldenaar aan zijn schuldeiser de vordering af, die hij ten laste van 
een derde bezit, of hij geeft aan de derde last in handen van de schuld
eiser te betalen (deze overzetting door verandering van schuldeiser staat 
gelijk met de overdracht van de schuldvordering: aldus wordt de schuld
eiser bevoordeligd). 

b. de betaling bij verkoop: de schuldenaar vermomt de inbetalinggeving 
onder vorm van een verkoop. Veronderstellen we dat X aan Z 10.000 
frank schuldig is. X, in de onmogelijkheid ze te betalen, verkoopt aan Z 
voor 10.000 frank koopwaren en de partijen vergelijken. Hier gaat het 
slechts om een schijnver koop, die enkel tot doel heeft de schuldeiser van 
een vordering in geld met koopwaren te betalen. De betaling door ontbin
ding in der minne van een verkoop zal eveneens van rechtswege nietig 
zijn. 

c. meer algemeen is de betaling bij conventionele schuldvergelijking 
nietig. Dit zal het geval zijn telkens wanneer, om de wettelijke schuld
vergelijking voor te bereiden en mogelijk te maken, er in het verdacht 
tijdperk enige vrijwillige overeenkomst gesloten werd tussen de gefail
leerde en de derde, die met hem een vergelijking wel· treffen. 

De wettelijke schuldvergelijking zelf, die van rechtswege buiten de wil 
der partijen plaats grijpt, is geldig. Aldus zal de schuldeiser die gedurende 
het verdacht tijdperk te goeder trouw bij de toekomstige gefailleerde 

• 
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koopwaar koopt, en de prijs met zijn schuldvordering compenseert, 
regelmatig handelen. 

55. De vestiging van zakelijke waarborgen wegens vroeger aangegane 
schulden. "Elke bedongen of gerechtelijke hypotheek, elk recht van 
gebruikspand of van pand op de goederen van de schuldenaar wegens 
vroeger aangegane schulden gevestigd" zijn nietig; aldus artikel 445 lid 
4K. . 

Wat de zakelijke waarborgen betreft, houdt de wet dus een onder
scheid in. Indien zij door de schuldeiser . geëist worden op het ogenblik 
dat hij het contract sluit, moet deze zekerheid die met het contract samen
gaat behouden blijven (zij zou slechts door toepassing van artikel 446 
kunnen bestreden worden, waarover verder, nr. 57). Integendeel staat 
dat de naderhand yerschafte waarborgen niet geldig zijn. De schuldeiser 
rekende er niet op toen hij het contract sloot en het komt verdacht voor 
dat hij later een waarborg ontvangt. Deze is te zijnen opzichte een 
begunstiging die de gelijkheid verbreekt, welke onder de schuldeisers 
van een zelfde boedel moet heersen. Zullen aldus nietig verklaard 
worden, een hypotheek, een pand, of een andere waarborg toegestaan 
tijdens het verdacht tijdperk, doch na het ontstaan van de hoofd~ 
verbintenis, om het even of deze vóór of na dit tijdperk aangegaan is 
geworden. 

56. In de gevallen voorzien door artikel 445, moet, op ·vordering van 
de curatoren, de rechtstreekse rechtverkrijgende van de gefailleerde in de 
juridische toestand teruggeplaatst worden, waarin hij zich bevond· vóór 
de vernietigde handeling. De begiftigde, zowel te goeder als te kwader 
trouw, zal aan de boedel het geschonkene teruggeven, met de vruchten 
die hij genoten heeft De schuldeiser die vóór de termijn in baar geld of 
met handelseffecten betaald werd moet de fondsen teruggeven die hij 
ontvangen heeft; hij zal zijn schuldvordering in het passief indienen. Heeft 
de schuldeiser iets anders in betaling bekomen dan ·wat voorzien was, 
dan moet hij het teruggeven, met de vruchten die hij genoten heeft. 
Indien hij de zaak niet meer in natura bezit, zal hij de waarde betalen die 
ze had op de dag van de inbetalinggeving, want van die dag af werd ze 
uit de boedel weggenomen. De schuldeiser aan wie een waarborg gegeven 
werd, verliest deze en wordt een chirographair schuldeiser. 

Zo de rechtstreekse rechtverkrijger van de gefailleerde de zaak die zou 
moeten teruggegeven worden, niet meer bezit, en ongegoed is, moet men 
zich afvragen of de curator een eis tot teruggave kan instellen tegen de 
onderverwerver. Doorgaans wordt een onderscheid gemaakt naargelang 
de ondervervreemding zelf onder kosteloze of onder bezwarende titel 
geschiedt. Indien de onderverwerver insgelijks een begiftigde is, wordt de 
nietigverklaring, die de eerste begiftigde treft, ook op hem toegepast. 
Heeft daarentegen· de· onderverwerver betaald om het goed te bekomen, 
dan kan hij enkel vervolgd worden indien hij te kwader trouw was, d.i. 
indien hij, op het ogenblik dat hij handelde, wist dat de rechtsvoorganger 
van zijn verkoper zijn betalingen gestaakt had. 
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· 57. Facultatieve nietigheid van artike/446 betreffende de betalingen 
en andere daden onder bezwarende titel. 

Behalve de nietigheid van rechtswege, ingevoerd door artikel 445, 
voorziet de faillissementswet in artikel 446 ·een facultatieve nietigheid 
die de rechter toelaat "elke andere betaling door de schuldenaar wegens 
vervallen schulden gedaan" te treffen, alsook "elke andere handeling 
onder bezwarende titet door hem aangegaan na de ophouding van zijn 
betalingen en vóór het vonnis van faillietverklaring, indien zij vanwege 
degenen die van de schuldenaar iets ontvangen of met hem gehandeld 
hebben, geschied is met kennis van de ophouding der betalingen". Der
gelijke verrichtingen zijn op zichzelf normaal; zij zijn slechts ,,verdacht" 
wegens de voorwaarden waaronder zij gedaan werden. 

Opdat de handeling, door gefailleerde verricht, zou vernietigd worden, 
moeten de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

1°. de daad moet werkelijk nadelig geweest zijn voor de massa. 
Aldus zal de rechtbank de daad vernietigen zo bij verkoop de prijs merke
lijk beneden de normale was. Deze betrekkelijke nietigheid die ingevoerd 
werd in het belang yan de boedel, kan sleèhts door de massa ingeroepen 
worden, met uitsluiting van de gefailleerde of van een schuldeiser in zijn 
persoonlijke naam. 

2°. de daad moet na de staking der betalingen verricht zijn. De tien 
dagen die hieraan voorafgaan komen niet in aanmerking. Inderdaad 
(en dit is de derde voorwaarde): 

3°. de derde moet op het ogenblik van de verrichting, kennis hebben 
van de ophouding der betalingen van zijn tegenpartij, wat in feite vast
gesteld wordt. De eenvoudige kennis van het feit van de staking der be
talingen volstaat: er wordt niet vereist dat de schuldenaar te kwader 
trouw weze. 

De rechtbanken zijn, zelfs indien de drie voorwaarden vervuld zijn, 
niet verplicht de gewraakte handeling te vernietigen. De nietigheid is 
facultatief. De rechters oordelen naar goeddunken. Zij zullen b.v. geen 
nietigheid uitspreken zo het nadeel zeer gering is, of zo de derde in nor
male omstandigheden heeft gehandeld. 

Er wordt aangenomen dat de eis tot nietigverklaring van artikel 446 
K. van dezelfde aard is als de pauliaanse vordering voorzien door artikel 
1167 C.Civ .. Er zijn echter verschillen, noodzakelijk om aan de massa 
een grotere bescherming te verzekeren: in de vordering tot nietigver
klaring wordt· niet vereist dat de derde met bedrieglijk inzicht heeft ge
handeld; het volstaat te bewijzen dat de derde kennis had van het staken 
der betalingen. Hier wordt de derde alleen getroffen wegens de fout die hij 
begaat door de gelijkheid te verbreken die onder de schuldeisers moet 
heersen. Daarbij komt dat, zoals hierboven vermeld, enkel de curator 
de eis tot nietigverklaring mag instellen, terwijl iedere schuldeiser beroep 
kan doen op artikel1167 C.Civ. 

58. De daden, die door de facultatieve nietigheid van artikel 446 kun
nen worden nietig verklaard, worden gewoonlijk in twee groepen ver
deeld: de betalingen en alle andere daden onder bezwarende titel. 

!I 
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1. De betalingen. De betaling van een vervallen schuld is in principe 
regelmatig, wanneer zij gedaan wordt in baar geld of met handelseffecten; 
zij kan echter vernietigd worden door toepassing van artikel 446, onder 
de voorwaarden door dit artikel gesteld. De eis tot nietigverklaring vindt 
zijn grond in de gelijkheid die onder de schuldeisers moet heersen; alle 
moeten op dezelfde voet gesteld worden. 

Artikel 449 K. houdt verder een bijzondere regeling in voor de be
taalde wisselbrieven en andere handelseffecten. 

2. De andere daden onder bezwarende titel. Behalve de betalingen zijn 
"alle andere handelingen onder bezwarende titel" verricht gedurende het 
verdacht tijdperk, vernietigbaar. De uitdrukking door de wetgever ge
bruikt is algemeen; zij slaat op alle daden, alle verbintenissen, zowel 
burgerlijke als commerciële; dusdanig zijn de verkopen en aankopen van 
roerende of onroerende goederen, de met of zonder zakelijke waarborg 
aangegane schulden, de huurcelen, de dadingen, enz. 

59. De uitwerkselen van de nietigheid van artikel446 K. zijn te verge
gelijken met deze van artikel 445 K. Enkel de curator kan de nietigheid 
aanvragen, en deze zal slechts gevolgen hebben in het voordeel van de 
massa. 

Indien een betaling vernietigd wordt, geeft de schuldenaar de som terug, 
die hij ontvangen heeft, vermeerderd met de interesten: deze zijn ver
schuldigd, daar de schuldeiser de staking der betalingen kende (artikel 
1378 C.Civ.). Desgevallend moet de schuldeiser het ontvangen voorwerp 
teruggeven, of de waarde ervan. 

Is het een wederkerig contract ten bezwarenden titel dat vernietigd 
wordt, dan is de schuldeiser stellig tot teruggave gedwongen; moet de 
curator echter teruggeven wat de gefailleerde vroeger ontvangen heeft in 
uitvoering van de overeenkomst? De moeilijkheid moet opgelost worden 
volgens het beginsel, dat artikel 446 K. tot doel heeft het faillissement 
voor enig nadeel te vrijwaren, maar dat de toepassing ervan geen on
rechtvaardige verrijking van de boedel mag medebrengen. Indien er geen 
middel meer is om de zaken in hun vroegere staat terug te brengen door 
een werkelijke teruggave, zal de tegenpartij van de gefailleerde recht 
hebben op de som waarmede de boedel zich heeft kunnen verrijken. 
Kan het bewijs van een dergelijke winst niet geleverd worden, dan zal de 
mede-contractant van de gefailleerde toegelaten worden als gewoon 
chito gra phair schuldeiser. 

Moet de onderverwerver het goed, waarvan de inbreng bevolen is, 
teruggeven wanneer het door de gefailleerde vervreemd werd? De recht
spraak beslist dat, indien de derde de zaak onder kosteloze titel ontvangen 
heeft, hij ze altijd zal moeten afstaan, terwijl de onderverwerver onder 
bezwarende titel in het bezit van het voorwerp zal blijven, tenzij bewezen 
werd dat hij te kwader trouw is, dat hij op het ogenblik van de koop wist 
dat hij het voorwerp verwierf van een verkoper die zijn betalingen ge
staakt had (zie hiervoor, nr. 56). 

60. a. Tengevolge van het faillissement wordt de schuldenaar beroofd 
van het beheer van zijn vermogen. Ten opzichte van het vermogen is de 
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onttrekking van het beheer algemeen; zij is toepasselijk op al de roerende 
en onroerende, burgerlijke en commerciële, tegenwoordige en toekom
stige goederen. De buitenbezitstelling heeft uitwerking voor de toekomst, 
want de wet beslist dat de schuldenaar verstoken wordt van het beheer 
over de goederen "die hem mochten ten deel vallen zolang hij in staat 
van faillissement is", ongeacht de wijze waarop zij verworven werden. 
Al die goederen worden onttrokken aan degenen die later schuldeisers 
worden. Dat is een gevolg van de onsplitsbaarheid van het faillisse
ment. 

Indien de gefailleerde na het vonis van faillietverklaring een erfenis 
te beurt valt, een legaat of een gift gedaan wordt, behoort het tot de be
voegdheid van de curator om deze te weigeren of te aanvaarden. Men 
staat voor een pecuniair recht. Zo een gift of legaat onaantastbaar be
dongen werd, wordt niet afgeweken van het gemeen recht: alle goederen 
die buiten het algemeen pand van de schuldeisers vallen, worden ook 
niet door de buitenbezitstelling getroffen. 

60. b. Het vonnis van faillietverklaring heeft uitwerking vanaf de uit
spraak. Men neemt aan dat het "een nieuwe toestand" schept, en dat 
het gevolgen heeft ten aanzien van allen, vanaf de dag der uitspraak, en 
wel vanaf het eerste uur van die dag. Deze regel, die niet volstrekt logisch 
is, wordt toegepast om redenen van praktische aard. Het vonnis moet 
door de curatoren bekendgemaakt worden. Dit is onontbeerlijk, daar het 
faillissement "erga omnes" uitwerking heeft. De curatoren moeten (in 
werkelijkheid is het de griffier die ervoor zorgt) binnen vijf dagen na de 
betekening van het vonnis van faillietverklaring en van het vonnis dat 
later de ophouding van de betaling heeft bepaald, uittreksels uit die von
nissen laten opnemen in de bladen die verschijnen in de steden gelegen 
het dichtst bij de plaatsen waar de gefailleerde zijn domicilie of zijn han
delsuitbating heeft en die door de rechtbank van koophandel worden 
aangewezen, alsmede in het Belgisch Staatsblad. De sanctie der bepalin
gen betreffende de bekendmaking is van burgerlijke aard: de derden, die 
niet op de hoogte waren van het faillissement van de schuldenaar en die, 
in de mening dat hij in bonis was, met hem gehandeld hebben na de 
termijnen voor de wettelijke bekendmaking voorzien, zijn gerechtigd 
voor de schade, die zij daardoor geleden hebben, vergoeding te eisen 
vanwege de curatoren, belast met de publikatie. De verbintenissen om 
iets te doen, worden bij wijze van schadevergoeding opgelost. 

Zelfs niet gepubliceerd, heeft het vonnis van faillietverklaring vanaf 
zijn dagtekening, volle wettelijke uitwerking. 

61. Door het faillissement wordt gefailleerde niet handelingsonbe
kwaam: hij kan verder handelen en zijn daden zijn in principe geldig; 
zij kunnen echter niet tegengesteld worden aan de massa (zie hiervoor 
nr. 2). Na het faillissement kan hij verder een zelfstandige activiteit uit
oefenen teneinde in zijn onderhoud en dat van zijn gezin te voorzien. Hij 
zal aldus desgevallend een nieuwe handel kunnen uitbaten. Hiertoe zal 
hij echter geen waarden kunnen gebruiken, die van het faillissement deel 
uitmaken. De nieuwe schuldeisers die buiten het passief staan, zoals het 
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was op het ogenblik van de. faillietverklaring, mogen geen recht op de 
faillietboedellaten gelden. 

Zo de gefailleerde een nieuw vermogen verwerft, maakt dit overeen
komstig artikel 444 K. deel uit van de boedel. Die nieuwe baten kunnen 
de massa echter eerst ten goede komen. na betaling van de schulden die 
;ze bezwaren; anders zouden de vroegere schuldeisers zich onrechtvaardig 
verrijken ten nadele van degenen die hun vertrouwen aan de gefailleerde 
geschonken hebben. De winsten, die de gefailleerde zou kupnenverwezen
lijken na het faillissement, komen de boedel ten goede, indien zij zuiver 
zij11 en de schuldenaar toelaten werkelijke kapitalen aan te leggen, cl.w.z. 
na voorafneming van een rechtmatige . vergoeding voor zijn bedrijvig
heid. De curatoren zullen slechts in de nieuwe zaken mogen tussenkomen 
om de verwezenlijkte winst op te eisen, maar geenszins om zich de goede
ren toe te eigenen die voor de gang van het nieuw bedrijf nodig z~n; 
zoniet zou hun tussenkomst de uitoefening dw;:trsbomen van het natuur-
lijk recht om te werken, dat de gefailleerde toegekend wordt. · 

Indien de gefailleerde in dienstverband werkt (als arbeider of bediende 
b.v.) zal het spaargeld dat hij heeft kunnen vergaren, na in zijn onder
houd en dat van zijn familie voorzien te hebben, tenminste theoretisch 
de gefailleerde boedel inoeten ten goede komen. 

62. Buiten het faillissement ·blijven de volgende activabestanddelen: 
1°. de jaarwedden en pensionen, door de Staat toegekend, waarop 

slechts beslag gelegd kan worden in de mate bij de wetten en besluiten 
van de regering bepaald (art. 580 W.B.R.); 

2°. de door het gerecht toegewezen uitkering tot levensonderhoud 
(art. 581, 2° lid W.B.R.), waarop beslag onmogelijk is. De voorwerpen 
echter die in artikel 592 W.B.R. opgesomd zijn (kledingstukken, bedde
goed, zekere boeken, werktuigen en gereedschappen) zijn voorzien voor 
een bepaald artikel van de faillissementswet, artikel476, dat bepaalt dat 
de curatoren ze aan de gefailleerde zullen mogen afgeven, zodat ze in 
principe deel uitmaken van de boedel; 

3°. de beschikbare sommen en voorwerpen door de erflaters of door 
de schenkers vrij verklaard van gerechtelijk beslag; 

4°. De sommen en pensioenen voor het levensonderhoud, indien het 
testament of de schenkingsakte ze niet vatbaar verklaart voor beslag 
(art. 581, lid 3, W.B.R.). 

Artikel 582 W.B.R. bepaalt echter dat de voorwerpen hiervoor aange
duid onder 3° en 4°, in beslag kunnen genomen worden door schuldèisers 
die na de schenkingsakte of na de opening van het legaat opgetreden zijn, 
en zulks ingevolge de toelating van de rechter en voor het deel dat hij 
bepaalt. De massa zal er dus voordeel uit trekken voor zover zij schuld
eisers bevat die na de schenking opgetreden zijn, en tot beloop van het
geen hun verschuldigd is. 

5°. Eveneens maken intellectuele concepten van de gefailleerde, letter
kundige en muzikale werken, die nog niet uitgegeven zijn, kunstwerken 
die nog niet klaar zijn om verkocht te worden, geen deel uit van de boedel; 
zij zijn immers vrij van gerechtelijk beslag (zie artikel 9 van de wet van 
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22 maart 1886 op de auteursrechten). Overeenkomsten betreffende al 
deze goederen blijven buiten het faillissement. 

63. Over de gelden die aan de gefailleerde verstrekt worden ter vol
doening aan een wettelijke onderhoudsplicht, bepaalt artikel 581, lid 2 
W.B.R. dat zij niet vatbaar zijn voor beslag zo zij door het gerecht toe
gewezen zijn. Over de conventionele vestigingen handelt het wetboek niet. 
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