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De inv]oed van het faillissement op gesloten overeenkomsten 

Preadvies van Mr. N. J. Polak 

1. In Nederland heeft van 1811 tot 1838 de Code de Commerce, die 
het faillissement beperkt tot kooplieden, als geldend recht gegolden. 
Het op 1 oktober 1838 ingevoerde Nederlandse Wetboek van Koophan
del, waarvan het derde Boek tot opschrift had: Van de voorzieningen in 
geval van onvermogen van kooplieden (faillissement en ')Urséance van 
betaling), had die beperking eveneens. Maar daarnaast kwam in de laatste 
(78) titel van het derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering een regeling voor ten opzichte van niet-kooplieden: Van den 
staat van kennelijk onvermogen. 
Thans is het faillissement geregeld in de wet van 30 september 1893 
(Staatsblad no. 140) op het faillissement en de surséance van betaling, 
gewijzigd bij de wet van 6 september 1895 (Staatsblad no. 155). Ingevolge 
.de artikelen 1 en 15 der Wet ter invoering van de faillissementswet (wet 
van 20 januari 1896 Staatsblad no. 9) is zij in werking getreden op de 
1ste september 1896 en kan zij worden aangehaald onder de titel van 
"Faillissementswet" (hier verder te verkorten tot F.). 
Volgens art. 1 F. kan iedere schuldenaar, dje in de toestand verkeert dat 
hij heeft opgehouden te betalen, bij rechterlijk vonnis in staat van faillis
sement worden verklaard. Onverschillig is of hij koopman is of niet, een 
bedrijf uitoefent of niet, een natuurlijk persoon is of een recht')persoon. 

2. De Faillissementswet gaat uit van het beginsel dat het faillissement 
is een gerechtelijk algemeen beslag op het gehele vermogen van de schul
denaar ter verdeling onder de bij de aanvang van het faillissement be
staande schuldei')ers voor hetgeen zij op die dag te vorderen hebben. 

Dit beginsel is streng volgehouden en beheerst de ganse wet. Dit 
hoofdbeginsel leidt tot de volgende slotsommen: 

1. Het faillissement betreft uitsluitend de goederen van de schuldenaar, 
niet ook diens persoon; 

2. De schuldenaar blijft eigenaar van het vermogen, blijft de gerech
tigde en verplichte persoon; 

3. Het beslag omvat niet bepaalde goederen, niet een bepaald gedeelte 
van het vermogen, maar het gehele vermogen; 

4. Het faillissement vindt zijn grens in de realisatie van het vermogen; 
5. Door de intrede van het faillissement wordt de rechtspositie van alle 

bij de boedel betrokkenen onveranderlijk(H.R. 31 dec. 1909 W. 8957 ). 
3. Het einddoel van het faillissementsbeslag is de gearresteerde goede-
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ren van de gefailleerde, dat is dus zijn gehele vermogen, ten bate van hen, 
te wier behoeve het beslag is gelegd, dat zijn zijn gezamenlijke schuld
eisers, uit te winnen. De rechten der crediteuren worden gefixeerd op het 
ogenblik van de aanvang va:o. het faillissement (zie de artikelen 23, 24, 
33, 35, 38, 39, 128-131 F.; H.R. 5 jan. 1923 N.J. 1923 blz. 359). 

Dit vermogen blijft, volgens de tweede, hierboven vermelde slot~om, 
het vermogen van de gefáilleerde, de curator maakt derhalve diens ver
mogen te gelde. De boedel wordt geenrechtspersoon(conform no. 3 S.F.)t. 
De curator kan in beginsel niet meer rechten uitoefenen dan de gefailleer
de toekomen, hij is in beginsel ook gehouden diens vermogensrechtelijke 
verplichtingen na te komen.. Indien aan de rechten van de gefailleerde 
lasten of verplichtingen zijn gebonden, kunnen die rechten door de cu
rator niet geldend gemaakt worden dan onder gehoudenheid die lasten of 
verplichtingen te vervullen. Alles wat een derde tegenover de gefailleerde 
zou kunnen aanvoeren, kan hij in beginsel ook de curator tegenwerpen. 
Als vereffenaar van het vermogen van de gefailleerde treedt de curator 
zowel in de daartoe behorende rechten als in de daaraan verbonden ver
plichtingen. De curator kan in beginsel niet meer en niet anders doen dan 
de gefailleerde zelf zou hebben kunnen verrichten. 

4. Het vorenstaande brengt mede, dat al wat door de gefailleerde 
vóór de faillietverklaring we~d verricht, door de curator in principe moet 
worden geëerbiedigd, tenzij de wet het tegendeel bepaalt. 

Dit is allereerst geschied in de artikelen 42 e.v.F. met betrekking tot 
handelingen waardoor de schuldeisers zijn benadeeld. 

Dit is verder geschied in de tweede afdeling van titel I der Faillissements
wet, dragende tot opschrift: Van de gevolgen der faillietverklaring. 

Dit is tenslotte geschied in vele bepalingen in wetboeken en andere 
wetten, zoals de artikelen 1307, 1683 no. 4, 1850 no. 3, 1809 no. 3, 1869 
no. 4 en 1881 B.W., de artikelen 11, 38e, 49a, 84, 142 sub 2° en 3°, 230-
243, 684 lid 2 en 685 W.v.K., de artikelen 7 lid 1 en 9 sub 1° van de Wet 
van 22 mei 1845 (Staatsblad no. 22) op de Invordering van 's Rijks directe 
belastingen. 

5. Is het doel van het faillissement, te weten de realisatie van het ver
mogen van de schuldenaar ten bate van zijn schuldeisers, bereikt, dan is 
het faillissementsbeslag geëindigd. Het faillissement kan in beginsel na 
vereffening van de boedel geen nawerking hebben op de rechtsverhou
ding, waarin de vroegere gefailleerde tegenover de buitenwereld staat. 
De schuldeisers, die tijdens het bestaan van het faillissement niet zelf
standig konden optreden, omdat hun bevoegdheden waren overgegaan 
op de curator, herkrijgen al hun vroegere rechten voor het nog onvoldaan 
gebleven deel hunner vorderingen, behalve de bevoegdheid lijfsdwang toe 
te passen (vergelijk art. 195 F.). 

6. Het rechtsverkeer zou ontwricht worden, indien een faillissement de 
verbintenissen, bestaande tussen de gefailleerde en derden, zou kunnen 
doen wijzigen of te niet doen. Het algemeen belang, met name de rechts-

1 S.F. is het preadvies van PROF. S. FRÉDÉRICQ. 

--- ________ i·: 
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zekerheid, eist, dat in het algemeen deze verbintenissen onveranderd blij
ven bestaan. 

7. Men kan dus stellen, dat in beginsel het faillissement geen invloed 
heeft op bestaande overeenkomsten. Zo blijft in geval van faillissement 
van de schuldenaar het recht van de schuldeiser uit een wederkerige ov~r
eenkomst, om ingevolge art. 1303 B.W. ( = 1184 C.) naar verkiezing 
of nakoming te vorderen of ontbinding te vragen, onverlet. V oor dat geval 
wordt ook niet ter zijde gesteld de regel, dat het recht om alsnog ontbin
ding te vorderen eerst vervalt wanneer de nakoming verkregen is. Het 
faillissement brengt evenmin mede, in afwijking van wat daarbuiten 
geldt, dat op de enkele grond, dat de vordering tot nakoming door middel 
van aanmelding ter verificatie is ingesteld en dat daarop de vaststelling 
van het recht op nakoming door de erkenning gevolgd is, het recht van de 
schuldeiser om op zijn aanvankelijke keuze terug te komen en ontbinding 
te vorderen voorgoed of voor de duur van het faillissement zou zijn ver
loren (zie H.R. 27 juni 1952 N.J. 1953 no. 564). 

8. Er kunnen voor de wetgever verschillende redenen bestaan om van 
het beginsel, dat het faillissement geen invloed heeft op gesloten over
eenkomsten, af te wijken, bijvoorbeeld: 

a. Het zonder meervoortbestaander betreffende overeenkomst is onver
enigbaar met de belangen van de overige faillissements-schuldeisers; 

b. Het zonder meer voortbestaan der betreffende overeenkomst is 
onverenigbaar met de eisen van een behoorlijke en regelmatige 
afwikkeling van het faillissement; 

c. Het belang van de bij de overeenkomst betrokken partijen, dan wel 
van een harer, brengt mede, dat het faillissement de overeenkomst 
kan beïnvloeden. 

9. Als reden om van het beginsel af te wijken, zal niet kunnen gelden, 
dat de wederpartij van de gefailleerde slechts gedeeltelijk bevredigd wordt 
door de beëindiging van het faillissement. Hij staat hierin gelijk met zijn 
mede-schuldeisers van gelijke rang. 

10. De wetgever kan op verschillende wijzen ten gevolge van het fail
lissement gesloten overeenkomsten laten beïnvloeden: 

1. Hij kan aan de faillietverklaring de ontbinding van de overeen
komst vastknopen (zie bijv. art. 38 F.); 

2. Hij kan aan beide partijen de bevoegdheid geven eenzijdig aan de 
overeenkomst een einde te maken (zie bijv. art. 38a F.); 

3. Hij kan aan een der partijen de bevoegdheid geven eenzijdig aan de 
overeenkomst een einde te maken (zie bijv. art. 37lid 1 F.); 

4. Hij kan aan de curator de bevoegdheid geven de nietigheid van de 
overeenkomst in te roepen (artikelen 42 e.v. F.). 

11. Rust op het ogenblik der faillietverklaring slechts op een der partijen 
een verplichting, dan zal voor een wijziging of opheffing dier verbintenis 
in het algemeen geen reden bestaan. Rust op de gefailleerde de verplich
ting, dan kan de vordering worden ingediend bij de curator (art. 110 F.) 
en worden geverifieerd met inachtneming van de regelen, gesteld in de 
artikelen 128 e.v. F. Rust op de wederpartij de verplichting, dan kan de 
.curator zonder meer nakoming eisen; 
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Een uitzondering zal alleen gemaakt dienen te worden indien de een.., 
zijdige verplichting van zeer langdurige aard is. De eisen van een behoor
lijke en regelmatige afwikkeling van het faillissement kunnen meebrengen, 
dat deze verplichting wordt gewijzigd of opgeheven. Dit zal speciaal 
gelden voor verplichtingen van de ·gefailleerde. Art. 131 lid 1 F. bepaalt 
dan ook, dat een vordering, waarvan het tijdstip der opeisbaarheid on
zeker is, of welke recht geeft op periodieke uitkeringen, wordt geverifieerd 
voor haar waarde op de dag der faillietverklaring, zulks met inachtneming 
van het verder in dat artikel bepaalde. 

12. Uit het sub 11 vermelde vloeit voort, dat voor een ingrijpen in ge
sloten overeenkomsten bij faillissement in het algemeen alleen reden zal 
bestaan, indien de overeenkomst zowel door de gefailleerde als door de 
wederpartij in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen (zie 
art. 37 F.). 

13a. Wij vermeldden hierboven (zie onder 2), dat het faillissement 
uitsluitend betreft de goederen van de schuldenaar, niet ook diens per
soon. Overeenkomsten, die dus niet goederen van de schuldenaar betref
fen en ten aanzien waarvan niet-nakoming geen vermogensrechtelijke 
gevolgen heeft, zullen derhalve van het faillissement geen enkel gevolg on
dervinden. Het beste voorbeeld is hier wel de familierechtelijke overeen
komst, het huwelijk. Men kan hier in sommige gevallen ook denken aan 
overeenkomsten, waarbij de gefailleerde zich heeft verbonden tot ont
ruiming van een woning, aan overeenkomsten, waarbij hij zich heeft ver
bonden om niet te doen en waarvan de nakoming uitsluitend van zijn wil 
afuangt. 

Tot deze groep behoren ook de overeenkomsten betreffende buiten het 
faillissement vallende vermogensbestanddelen. Wèl omvat het faillisse .. 
ment het gehele vermogen van de schuldenaar (zie onder 2), maar de 
wet (art. 21 F.) maakt uitzonderingen en ook de aard der goederen of 
rechten brengt soms mede, dat deze buiten het faillissement blijven (bijv. 
de zgn. hoogst persoonlijke rechten en de goederen, door de gefailleerde 
als erfgenaam of legataris verkregen en door de erflater overeenkomstig 
art. 1066 B.W. onder beheer van bewindvoerders gesteld). Ook over
eenkomsten betreffende deze buiten het faillissement vallende goederen 
en rechten zullen door het faillissement niet beïnvloed worden. 

Tot deze groep zullen ook gebracht kunnen worden de zgn. bewijs
overeenkomsten, dat zijn de contractuele regelingen, door middel waar
van partijen van de wettelijke bewijsvoorschriften afwijken of twijfel om .. 
trent de toepasselijkheid van een wettelijk bewijsvoorschrift oplossen. 
Dergelijke regelingen zijn rechtsgeldig, voorzover daardoor geen inbreuk 
wordt gemaakt op bepalingen van dwingend recht (men denke bijv. aan 
art. 61 F.) en blijven bij faillissement ongewijzigd van kracht. 

Publiekrechtelijke overeenkomsten zullen alleen invloed van het fail
lissement ondervinden, voorzover zij dat zelf bepalen of uit den aard 
der overeenkomst voortvloeit. 

13b. Volgens artikel20 F. omvat het faillissement het gehele vermogen 
van de gefailleerde ten tijde der faillietverklaring, benevens hetgeen hij 
gedurende het faillissement verwerft. Tot dit vermogen behoren de rech-
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ten van de gefailleerde, voortvloeiende uit eel1 overeenkomst van levens
verzekering. 
· Is de gefailleerde de begunstigde uit de overeenkomst, dan vallen zijn 
rechten in de boedel en de curator oefent ze uit. 

In principe geldt hetzelfde als de gefailleerde de verzekeringnemer is, 
maar men moet nu gaan onderscheiden: 

1. het aan de verzekeringnemer voorbehouden beschikkingsrecht, zo
als de bevoegdheden om zijn rechten uit de overeenkomst van 
levensverzekering over te dragen, om een andere begunstigde aan 
te wijzen, om de verzekering af te kopen of om daarop een belening 
te sluiten; 

2. het recht van degenen, te wiens behoeve de gefailleerde de over
eenkomst van levensverzekering heeft gesloten (de begunstigde, zie 
art. 302 K.). 

De verzekerde sommen komen van de aanvang af niet toe aan de ver
zekeringnemer, maar aan de begunstigde; het is daarbij onverschillig of 
de begunstiging al of niet herroepbaar is; het recht op de uitkering der 
verzekerde sommen heeft de verzekeringnemer zelf nooit gehad en kan 
derhalve nooit vallen in zijn faillissement. 

De sub 1 bedoelde beschikkingsrechten vallen in het faillissement van 
de verzekeringnemer en kunnen door diens curator worden uitgeoefend, 
doch slechts gedurende het leven van de verzekeringnemer; na diens 
dood kan de curator deze beschikkingsrechten niet meer uitoefenen. De 
curator kan, zolang de begunstiging herroepelijk is, de oorspronkelijke 
aanwijzing van de begunstigde veranderen, zich zelf als begunstigde 
aanwijzen en na overlijden van de verzekerde of na de vervulling van de 
voorwaarde, waarvan de betaling der verzekerde sommen afhangt, bijv. 
het in leven zijn op een bepaalde datum van de verzekerde, al') aangewezen 
begunstigde de verzekerde sommen in ontvangst nemen ten bate van de 
boedel. Is echter de aanwijzing van de begunstigde onherroepelijk ge
worden, hetzij door overlijden van de gefailleerde verzekeringnemer hetzij 
door aanvaarding door de begunstigde van het te zijnen behoeve gemaak
te beding, dan kan de curator zichzelf niet meer aanwijzen als begunstigde 
en vallen de uitkeringen van de verzekerde sommen buiten het faillisse
ment; heeft echter de verzekeringnemer zichzelf als begunstigde aangewe
zen, dan vallen de uitkeringen weer in zijn faillissement. 

14. Het is tijd na te gaan, wat hier onder "overeenkomsten" moet 
worden verstaan. In het algemeen verstaat men daaronder de verbintenis
')cheppende, de verbinteniswijzigende of de verbintenisopheffende, de 
obligatoire overeenkomst, maar er bestaat, gezien het bepaalde ook in 
art. 35 F., aanleiding, het begrip hier wat ruimer te nemen en daaronder 
te verstaan de rechtshandelingen tot stand gekomen door de overeen
stemmende wilsverklaringen van twee (of meer) personen, welke gericht 
zijn op het teweegbrengen van rechtsgevolgen ten behoeve van een of 
meer der partijen en ten laste van een of meer der andere partijen of ten 
behoeve van alle partijen over en weer (vgl. AssER-RUTTEN, II1 2, 

blz. 4). 
15. De schuldeiser uit een verbintenis heeft in de eerste plaats recht op 
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nakoming daarvan·. Voldoet de schuldenaar niet, niet-tijdig of niet-be
hoorlijk, zonder dat hij zich op overmacht kan beroepen, dan heeft de 
schuldeiser op grond van deze wanprestatie in de tweede plaats een recht 
op schadevergoeding; vgl. de artikelenl272, 1275 e.v. ( = 1142 e.v. C.) 
en 1279 e.v. ( = 1146 e.v. C;) B.W. De schuldeiser kan deze rechten geldend 
maken door voor deze· vorderingen als schuldeiser in het faillissement op 
te komen. 

Voor het geval de verbintenis voortspruit uit een (volmaakt) weder
kerige overeenkomst, wordt aan de crediteur in art. 1303 B.W. ( = 1184 C.) 
daarenboven nog een derde bevoegdheid verleend, namelijk om aan de 
rechter de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Daar deze bevoegd~ 
heid door het faillissement van een der partijen ook niet wordt ingeperkt, 
is het gewenst de onderscheiding der obligatoire overeenkomsten in we
derkerige en eenzijdige overeenkomsten hier .in het kort te vermelden. 
Deze onderscheiding slaat niet op het tot stand komen der overeenkomst, 
welke handeling steeds twee- (of meer)zijdig js, maar heeft betrekking op 
de verbintenissen, welke uit de overeenkomst ontstaan. 

De overeenkomst is wederkerig, indien uit de overeenkomst voor beide 
partijen hoofdverplichtingen jegens elkaar voortvloeien, zij is eenzijdig, 
indien uit haar slechts voor één der partijen hoofdverplichtingen jegens 
de andere partij voortvloeien. 

Daartussen staat de onvolmaakt of toevallig wederkerige overeen
komst, waarmede wordt bedoeld de . in oorsprong eenzijdige overeen
komst, waaruit voor de niet verbonden partij ten gevolge van een nieuw 
rechtsfeit ook verplichtingen kunnen ontstaan. 

16. Onder 11 vermeldden wij, dat wanneer op het ogenblik der fail
lietverklaring slechts op één der partijen een verplichting rust, voor een 
wijziging of opheffing der verbintenis in het algemeen geen reden zal be
staan. Een eenzijdige overeenkomst zal dus in het algemeen van het 
faillissement geen invloed ondergaan. Rust op de wederpartij van de 
gefailleerde de verplichting, dan zal zij die moeten nakomen even goed 
als buiten faillissement, alleen met dit onderscheid, dat zij niet aan de 
gefailleerde zelf, maar aan de curator zal moeten voldoen (art. 23 F.; vgl. 
echter ook art. 52 F.). Rust op de gefailleerde de verplichting, dan zal 
de wederpartij haar vordering moeten indienen door aanmelding ter 
verificatie (art. 110 F., vgl. art. 26 F.). 

16a. Interesten, na de faillietverklaring lopende, kunnen niet geverifieerd 
worden, tenzij door pand, hypotheek of fiduciaire eigendom gedekt 
(art. 128 F.). 

16b. Een vordering onder een ontbindende voorwaarde wordt voor 
het gehele bedrag geverifieerd, onverminderd de werking der voorwaarde, 
wanneer zij vervuld wordt (art. 129 F.; vgl. art. 1301 B.W. = 1183 C.). 
Een vordering onder een opschortende voorwaarde kan onvoorwaarde
lijk geverifieerd worden voor haar contante waarde op het ogenblik der 
faillietverklaring dan wel voor haar volle bedrag voorwaardelijk worden 
toegelaten (art. 130 F.; vgl. art. 1299 B.W. = 1181 C.). In het laatste 
geval wordt de voor de schuldeiser uitgetrokken uitdeling niet uitgekeerd, 
zolang niet omtrent zijn vordering beslist zal zijn (art. 189 F.)~ 
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Een vordering, waarvan het tijdstip der opeisbaarheid onzeker is, of 
welke recht geeft op periodieke uitkeringen, wordt geverifieerd voor haar 
waarde op de dag der faillietverklaring. Alle schuldvorderingen, ver
vallende binnen één jaar na de dag, waarop het faillissement is aangevan
gen, worden behandeld alsof zij op dat tijdstip opeisbaar waren. Alle 
later dan één jaar daarna vervallende schuldvorderingen worden geveli
fieerd voor de waarde, die zij hebben na verloop van een jaar sedert de 
aanvang van het faillissement. Bij de berekening wordt uitsluitend gelet 
op het tijdstip en de wijze van aflossing, het kansgenot, waar dit bestaat, 
en indien de vordering rentedragend is, op de bedongen rentevoet (art. 
131 F.). Art. 131 F. staat in nauwverband met art. 1307 B.W. ( = 1188 C.), 
bepalende, dat de schuldenaar het voorrecht ener bijgevoegde tijdsbepa
ling niet meer kan inroepen, wanneer hij in staat van faillissement is ver
klaard. Ten gevolge van art. 131 wordt door de vervroegde opeisbaarheid 
de betrokken schuldeiser niet te zeer boven de andere schuldeisers be
voordeeld. Art. 1307 kan echter ook toepassing vinden buiten het geval 
van aanbieding der schuldvordering op termijn ter verificatie. Bij ver
kopen op termijn zal nà faillietverklaring van de koper de verkoper vol
gens dit art. 1307 en ove1eenkomstig art. 1514 B.W. ( = 1612 C.) niet ver
plicht zijn het goed te leveren. 

Een voorbeeld van een vordering, waarvan het tijdstip der op
eisbaarheid onzeker is, is die tot uitkering bij overlijden, terwijl 
premie niet (meer) verschuldigd is. Is premie (nog) wel verschuldigd, 
dan is de overeenkomst een wederkerige (zie H.R. 5 dec. 1913 N.J. 1914 
blz. 257), waarvoor art. 37 F. geldt (zie hieronder onder no. 19). Een 
vordering die recht geeft op periodieke uitkeringen, is de gevestigde of 
altijddurende rente (artt. 1807 e.v. B.W. = 1909 C.) en de lijfrente (artt. 
1812 e.v. B.W. = 1968 e.v. C.). 
Het is nog van belang op te merken, dat art. 131 F. niet toe
passelijk is, wanneer overeen is gekomen - wat veelal het geval 
is - dat bij faillissement van de schuldenaar de vordering terstond 
opeisbaar zal zijn. 

17. Art. 131 F. geldt niet voor vorderingen tot uitkering van onder
houd, verschuldigd krachtens het eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek 
en vastgesteld bij overeenkomst (artt. 470-472 B.W.). Deze vorderingen 
geven geen recht op periodieke uitkeringen. Deze rechten op een uitkering 
tot onderhoud, uit het familierecht voortspruitende, missen het karakter 
van lijfrenten, daar deze laatsten vast en gelijkmatig en althans voor 
zekere tijd gevestigd moeten zijn, terwijl ten aanzien van de eersten de 
rechter steeds bevoegd is, de uitkeringen te wijzigen en zelfs in te trekken 
wanneer zij niet of niet meer voldoen aan de wettelijke maatstaven, terwijl 
deze rechten daarenboven steeds vervallen met het overlijden van de 
schuldenaar. De toekomstige uitkeringen tot onderhoud vinden haar 
grondslag van verschuldigdheid in toekomstige behoeften en toekomstig 
inkomen en vermogen en kunnen daarom ten tijde van de faillietverkla
ring niet als reeds bestaande lasten van de failliete boedel worden aange
merkt. Alleen de ten dage van de faillietverklaring opeisbare, niet betaalde 
termijnen van levensonderhoud kunnen worden geverifieerd. 
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Een alimentatietoelage eindigt dus door faillissement van de tot uitke
ring verplichte. 

17 a. Vorderingen, waarvan de waarde onbepaald, onzeker, niet in 
Nederlands geld of in het geheel niet in geld is uitgedrukt (bijvoorbeeld 
die, welke tot voorwerp heeft een zaak of zaken die de gefailleerde heeft 
te geven), worden geverifieerd voor hun geschatte waarde in Nederlands 
geld. 

18. Een onvolmaakt wederkerige overeenkomst is in oorsprong een 
eenzijdige overeenkomst (zie hierboven onder 15). Ontstaan er dus voor 
de andere partij geen verplichtingen, dan zal het faillissement op deze 
overeenkomst geen invloed hebben (zie hierboven onder 16). Hetzelfde 
moet worden aangenomen wanneer voor de andere partij wel verplichtin
gen zijn ontstaan; noch de artikelen 1302 en 1303 B.W. ( = 1184 C.), noch 
art. 37 F. kunnen hier toepassing vinden, daar deze artikelen alleen gelden 
voor de volmaakt wederkerige overeenkomsten. 

19. De contractant bij een volmaakt wederkerige overeenkomst, jegens 
wie de wederpartij wanprestatie pleegt, heeft de keuze tussen diverse 
mogelijkheden. Hij kan vorderen: 

1. nakoming, al of niet met schadevergoeding; 
2. alleen schadevergoeding; 
3. ontbinding der overeenkomst, al of niet met schadevergoeding. 
Ingeval van faillissement van een der partijen komt er ingevolge artikel 

37 lid 1 F. nog een vierde bevoegdheid bij voor de wederpartij van de 
gefailleerde, doch alleen ind1en ten tijde van de faillietverklaring de over
eenkomst zowel door de gefailleerde als door haar in het geheel niet of 
slechts gedeeltelijk is nagekomen: zij is bevoegd de curator te sommeren 
binnen acht dagen te verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen. 
Indien de curator zich binnen die tijd niet bereid verklaart, is de overeen
komst van rechtswege ontbonden en kan de wederpartij voor schade
vergoeding als concurrent schuldeiser opkomen; verklaart de curator zich 
daartoe wel bereid, dan is hij verplicht bij die verklaring zekerheid te stel
len voor de richtige nakoming der overeenkomst. De wederpartij, die de 
curator sommeert, moet harerzijds natuurlijk bereid zijn de op haar 
rustende verbintenis na te komen. 

Opmerking verdient nog, dat voor deze ontbinding geen wanprestatie 
behoeft te bestaan. 

20. Dat de bevoegdheid van de wederpartij van de nalatige uit een 
wederkerige overeenkomst, om bij faillissement van een der partijen ont
binding te vragen, onverlet blijkt, is een uitvloeisel van het beginsel, dat 
het faillissement geen invloed uitoefent op bestaande overeenkomsten 
(zie hierboven onder 7). De Faillissementswet heeft het recht om ont
binding met schadevergoeding te vragen, voorzover het betreft wan
prestatie door de gefailleerde vóór de faillietverklaring gepleegd, ge
sanctioneerd in de artikelen 25, 26 en 29 F. In laatstgenoemd artikel 
wordt gesproken van rechtsvorderingen voor zoverre zij voldoening ener 
verbintenis uit de boedel ten doel hebben. Deze redactie is met opzet 
gekozen juist met het oog op vorderingen tot ontbinding, waarbij tevens 
schadevergoeding wordt gevraagd (art. 1303 B.W. = 1184 C.). De vor-

I 
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dering tot schadevergoeding wordt geschorst; die tot ontbinding voortge
zet; de laatstgenoemde is een vordering, vallende onder die van art. 25 en 
niet onder die van art. 26. 

Deze ontbinding ex art. 1303 B.W. werkt niet van rechtswege; zij moet 
van de rechter . gevraagd worden. Het vonnis stelt vast, dat wanprestatie 
heeft plaatsgevonden, doch ontbindt niet zelf de overeenkomst. Het vonnis 
heeft tot gevolg, dat de overeenkomst reeds ontbonden werd door de 
wanprestatie. 

Het recht om ontbinding te vorderen vervalt eerst wanneer de nako
ming verkregen is. Wanneer derhalve de vordering tot nakoming is inge
steld door middel van aanmelding ter verificatie en daarop de vaststelling 
van. het recht op nakoming door de erkenning is gevolgd, behoudt de 
schuldeiser toch nog het recht om alsnog ontbinding te vorderen (zie 
hierboven onder 7). Zelfs na ontvangst van de voor hem op de uitdelings
lijst uitgetrokken uitkering (art. 180 F.; vgl. art. 195 F.) of van de krach
tens een gehomologeerd akkoord. op zijn geen voorrang hebbende vorde
ring verschuldigde uitkering (art. 157 F.) zal de schuldeiser nog ontbin
ding kunnen vragen. 

Het faillissement zelf geldt niet als overmacht. Is de wanprestatie het 
gevolg van het feit, dat de schuldenaar buiten zijn schuld in staat van fail
lissement is verklaard, dan kan toch ontbinding worden gevorderd. 

De ontbinding der overeenkomst krachtens art. 1302 B.W. ( = 1184 C.) 
heeft tot gevolg het verval der door de overeenkomst tussen de partijen 
ontstane rechtsbetrekking. Geen der partijen behoeft na de ontbinding 
nog te voldoen aan hetgeen door haar was toegezegd. Hetgeen ter vol
doening aan de overeenkomst reeds is gepresteerd moet worden terugge
geven. De ontbinding. heeft terugwerkende kracht tot op het ogenblik 
van de contractssluiting en dientengevolge zakelijke werking tegenover 
derden. Een onroerend goed, dat was overgedr4gen ter voldoening aan de 
verplichting uit de overeenkomst, komt weer onbezwaard bij de over
drager terug. Roerend goed komt weer bij hem terug zolang dit nog niet 
in handen is van een derde te goeder trouw. 

21. Heeft op het ogenblik der faillietverklaring een der partijen bij een 
(volmaakt) wederkerige overeenkomst reeds geheel aan haar verplichtin
gen voldaan, dan behoeft de Faillissementswet verder geen regeling te 
geven, hetgeen zij dan ook niet doet. De positie van partijen is dezelfde 
als bij een eenzijdige overeenkomst, behoudens, dat de wederpartij van de 
nalatige ook het recht heeft, ingevolge de artikelen 1.302 en 1303 B.W. 
( = 1184 C.) ontbinding al of niet met schadevergoeding te vorderen. 

Heeft de gefailleerde aan zijn verplichtingen geheel voldaan, dan zal de 
curator de tegenprestatie voor de boedel opvorderen. En heeft de tegen
partij geheel voldaan, dan zal deze als schuldeiser in het faillissement kun
nen opkomen voor het bedrag der tegenvordering of voor de geschatte 
waarde overeenkomstig art. 133 F., indien die vordering een andere in
houd heeft dan geld. Ook kan zij ontbinding der overeenkomst vragen 
en voor de schadevergoeding als concurrent schuldeiser optreden. Het is 
daarbij onverschillig of de gefailleerde reeds vóór zijn faillietverklaring in 
gebreke was. 
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22. Is een (volmaakt) wederkerige overeenkomst ten tijde der failliet
verklaring nog door geen der partijen voor het geheel nagekomen, dan 
bestaat voot de wederpartij van de gefailleerde onzekerheid. Zij behoeft 
niet aan haar verplichting te voldoen zonder dat de curator ten volle de 
verplichting van de gefailleerde nakomt; zij behoeft niet te presteren en 
zich met een concurrente vordering op de boedel tevreden stellen. Zal zij 
op nakoming van de zijde van de boedel kunnen rekenen of zal zij een der 
vorderingen van art. 1303 B.W. ( = 1184 C.) hebben? De onzekerheid, 
waarin het faillissement haar brengt, dient daarom zo spoedig mogelijk te 
worden opgelost. De Faillissementswet heeft dit gedaan in art. 37, hier
boven onder 19 reeds vermeld. 

23. De bepalingen van art. 37lid 1 F., zijn volgens het tweede lid niet 
toepasselijk op wederkerige overeenkomsten, waarbij de verbintenis van 
de gefailleerde een uitsluitend door deze persoonlijk te verrichten hande
ling inhoudt, bijvoorbeeld het schilderen van een portret; vgl. art. 1419 
B.W. ( = 1237 C.). De curator kan geen beslissing nemen over de al- of 
niet-nakoming, die geheel van de wil van de gefailleerde zal afhangen. 
De wederpartij zal zich voor schadevergoeding ter verificatie kunnen 
aanmelden, wanneer de gefailleerde de verbintenis niet nakomt. 

23a. De bepalingen van artikel 37 lid 1 F. gelden voor alle weder
kerige overeenkomsten, die ten tijde van de faillietverklaring zowel door 
de gefailleerde als door zijn wederpartij in het geheel niet of slechts ge
deeltelijk zijn nagekomen, onverschillig of zij "een eigen benaming" heb
ben, of dat zij "onder geen bijzondere benaming bekend zijn" (art. 1355 
B.W. ( = 1107 C.). Uitzonderingen zijn er alleen dan, wanneer in afwijking 
van art. 37lid 1, bijzondere bepalingen zijn vastgesteld. 

24. De ontbinding der overeenkomst ex art. 37lid 1; ingeval de curator 
zich niet bereid verklaart haar gestand te doen, is een gans andere dan 
die van art. 1302 B.W. ( = 1184 C.). 

VERSCHILPUNTEN 

Ontbinding ex art. 1302 B. W. 

1. Deze ontbinding wordt niet ge
schapen door het vonnis van de rechter, 
maar door de wanprestatie, terwijl deze 
wanprestatie die ontbindende werking 
eerst heeft, wanneer de rechter op grond 
daarvan bij vonnis de ontbondenver
klaring heeft uitgesproken. 

2. Als gevolg van deze ontbinding 
moet in het algemeen worden aangeno
men, dat de verbintenissen, uit de over
eenkomst geboren, geheel wegvallen alsof 
er nimmer enige overeenkomst had be
staan; deze ontbinding heeft terugwerken
de kracht (resolutio ex tune). 

Ontbinding ex art. 37 lid 1 F. 

1. Wanneer de curator zich niet bin
nen 8 dagen na de sommatie bereid ver
klaart· de overeenkomst verder gestand 
te doen, zal zij van rechtswege door het 
verstrijken van die termijn zijn ontbon
den. 

2. De werking der ontbinding is deze, 
dat het voortbestaan der overeenkomst 
daardoor wordt belet, doch haar bestaan 
tot op het ogenblik der ontbinding niet 
wordt uitgewist; de verplichtingen van de 
gefailleerde en de wederpartij vervallen 
alleen voor de toekomst (resolutio ex 
nunc). 



Hetgeen ter voldoening aan de over
eenkomst reeds is gepresteerd, moet ten 
gevolge van de ontbinding worden terug
gegeven. Indien dit niet mogelijk is, moet 
in plaats daarvan de waarde worden ver
goed. 

3. Vergoed moet wmden de schade, 
veroorzaakt zowel door de wanprestatie 
als door de ontbinding. 

4. Deze ontbinding kan alleen plaats
vinden bij wanprestatie van een der par
tijen. 
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De wederpartij zal niet kunnen terug
nemen hetgeen zij harerzijds ter nako
ming der overeenkomst bereids heeft ge
daan of gegeven, doch zij zal alleen ten 
gevolge dier ontbinding voor schadever
goeding m het faillissement kunnen op
komen. 

3. Vergoed moet worden de schade, 
veroorzaakt omdat de contractuele . ver
houding voor de toekomst wordt ver
broken. 

4. Voor deze ontbinding behoeft in 
het geheel geen· wanprestatie te bestaan, 
doch wordt alleen een einde gemaakt aan 
voor de wederpartij bestaande onzeker
heid. 

25. Art. 37 1id 1 F. geeft aan de wederpartij van de gefailleerde de 
bevoegdheid, om de daar aangegeven weg te volgen. Zij is daartoe dus niet 
verplicht en heeft op grond van niet-nakoming ook nog een der vorderin
gen van art. 1303 B.W. t = 1184 C.). Ook de curator kan één der in art. 
1303 genoemde vorderingen instellen, wanneer de tegenpartij geen gebruik 
heeft gemaakt van de in art. 37lid 1 F. toegekende bevoegdheid. 

25a. De eerste te behandelen afwijking van art. 37lid 1 F. betreft art. 
38 F. Indien in het geval, bedoeld bij art. 37lid 1, de levering van waren, 
die ter beurze op termijn worden verhandeld, bedongen is tegen een vast
gesteld tijdstip of binnen een bepaalde termijn, en dit tijdstip invalt of die 
termijn verstrijkt na de faillietverklaring, wordt de overeenkomst door de 
faillietverklaring ontbonden en kan de wederpartij van de gefailleerde 
zonder meer voor schadevergoeding als concurrent schuldeiser opkomen. 
Lijdt de boedel door de ontbinding schade, dan is de wederpartij ver
plicht deze te vergoeden. 

Hier worden geregeld de zogenaamde termijnzaken, die nog lopende 
zijn, wanneer namelijk waren ter beurze zijn verkocht, terwijl de levering 
ende betaling na de faillietverklaring zullen plaatshebben. Het betreft dan 
kopen op speculatie ter beurze. 

Betwist is of art. 38 slechts van toepassing is op de eigenlijk gezegde 
termijnzaken, waarbij slechts verrekening van het prijsverschil, en geen 
werkelijke levering van het gekochte, doel der overeenkomst is, of dat het 
ook betrekking heeft op overeenkomsten, waarvan de bedoeling is, dat 
werkelijk geleverd zal worden. 

Dit twistpunt wordt van minder belang, omdat in diverse reglementen 
voor de handel in verschillende waren en in diverse standaardcontracten 
men een regeling vindt als in art. 38, te weten dat faillissement automatisch 
ontbinding veroorzaakt. Soms moet de wederpartij de ontbinding of het 
voornemen om een dekkingstransactie af te sluiten aan de curator mee
delen, waarbij dan somtijds nog de verplichting geldt, dat de curator als., 
nog gelegenheid moet worden gegeven om een garantie voor de nakoming 
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van de overeenkomst te stellen, dus een regeling, gelijkende .op die van 
art. 37 lid 1. 

Deze reglementen en standaardcontracten bevatten dikwijls ook een 
regeling voor de vaststelling der schadevergoeding. 

Art. 38 wil geen ogenblik onzekerheid laten bestaan, omdat de prijs 
veeltijds van dag tot dag verandert, het gekochte dikwijls vóór de levering 
weer is verkocht en de overeenkomst veelal ook een schakel uitmaakt van 
een gehele reeks op elkander volgende en aaneensluitende transacties, 
zodat wat met een dezer geschiedt, allicht reageert op alle andere. Daarom 
bepaalt art. 38, dat de overeenkomst vanzelf dom de faillietverklaring 
wordt ontbonden, zonder dat dus, zoals in art. 37, dit afhangt van de keus 
van de curator. 

De schade kan hier op eenvoudige wijze worden vastgesteld, omdat zij 
gewoonlijk bestaat in het koersverschil, dit is het verschil tussen de be
dongen prijs en die op de dag der faillietverklaring. De wet geeft hiervoor 
geen regeling. De schade moet door partijen, of zo zij het niet eens wor
den, door de rechter worden vastgesteld. Is .er een voordelig koersverschil 
voor de wederpartij, wordt zij dus door de ontbinding benadeeld, dan kan 
zij zonder meer als concurrent schuldeiseresse voor schadevergoeding op
komen; lijdt de boedel door ontbinding schade, dan moet de wederpartij 
die ten volle betalen. In het geval van art. 37lid 1 behoeft de boedel geen 
schade te lijden, omdat de curator op de sommatie van de wederpartij 
zich bereid zal verklaren, de overeenkomst gestand te doen en daarbij 
zekerheid zal stellen, wanneer ontbinding schadelijk zou zijn, bijvoorbeeld 
doordat de prijs van het door de gefailleerde verkochte goed sinds de 
verkoop is gedaald. 

26a. Het recht van terughouding of retentierecht, dat het Belgische 
recht aan de verkoper toekent (zie no. 26a S.F.), kent het Nederlandse 
recht niet. Het is daar ook niet nodig, omdat de verkoper- wanneer de 
koper gefailleerd is- art. 37 F. kan toepassen. 

26b. Indien de gefailleerde huurkoper is, kan ingevolge art. 38a F. 
zowel de curator als de verkoper de huurkoop ontbonden verklaren. Deze 
ontbinding heeft dezelfde gevolgen als ontbinding der overeenkomst we
gens het niet nakomen door de koper van zijn verplichtingen. De verko
per kan voor het hem verschuldigde bedrag als concurrent schuldeiser op
komen. 

Art. 37 lid 1 F. geeft bij huurkoop ingeval van faillissement van de 
koper geen bruikbare oplossing, immers de verkoper is in de regel de over
eenkomst in het geheel nagekomen, zodra hij de verkochte zaak aan de 
koper heeft overgedragen. Volgens art. 1576p B.W. gaat de eigendom 
te zijner tijd dan van rechtswege aan de koper over, in de regel door beta
ling van het gehele, terzake van de huurkoop verschuldigde bedrag. Blijft 
de overeenkomst bij faillissement in stand, dan kan de verkoper voor het 
restant van de koopprijs als concurrent schuldeiser opkomen, maar 
rijst de vraag, wat er moet gebeuren met de zich onder de gefailleerde, nog 
steeds in eigendom van de verkoper zijnde, in huurkoop gegeven zaak. 

Zowel de verkoper als de curator van de koper hebben het recht ver
kregen de huurkoop te ontbinden. Ieder van hen kan deze ontbinding 
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eenzijdig tot stand doen komen door een desbetreffende verklaring te 
richten tot de wederpartij. Deze ontbinding werkt alleen voor de toe
komst. De verkoper kan de in huurkoop gegeven zaak terugnemen. 

Doordat de ontbinding dezelfde gevolgen heeft als ontbinding der 
overeenkomst wegens het niet nakomen door de koper van zijn ver
plichtingen, is art. 1576t B.W. toepasselijk: indien de verkoper in betere 
vermogenstoestand zou getaken dan bij het in stand blijven van de ovet
eenkomst, vindt volledige verrekening plaats; vgl. ook art. 1576u B.W. 

De curator kan, door de overeenkomst te ontbinden, voorkomen, dat 
de verkoper voor het gehele restant van de koopprijs moet worden geve
rifieerd, terwijl de eigendom van de in huurkoop gegeven zaak bij deze 
blijft. 

Zowel bij het in stand blijven der overeenkomst als bij ontbinding kan 
de verkoper voor het hem verschuldigde bedrag als concurrent schuld
eiser opkomen. Bij ontbinding wordt de toestand, welke als gevolg van de 
ontbinding intreedt, vergeleken met die, waarin de verkoper bij het in 
stand blijven der overeenkomst zou verkeren. In beide gevallen behoudt 
derhalve de verkoper aanspraak op schadevergoedingen en boeten, be
houdens de mogelijkheid van matiging ingevolge art. 1576b B.W.; zie 
hierbij ook art. 1576dB.W. 

Wanneer de verkoper de overeenkomst nog niet in haar geheel is nage
komen, zal hij toch niet bij faillissement van de huurkoper art. 37 lid 1 F. 
kunnen toepassen. Art. 38a F. stelt als bijzondere regeling de algemene 
van art. 37 buiten werking. 

Wel is de verkoper gerechtigd, ontbinding ingevolge art. 1303 B.W. te 
vorderen, doch het zal niet vaak gebeuren want dan is in verband met art. 
1576a B.W. toch art. 1576t B.W. van toepassing. 

Ingeval van faillissement van de huurverkoper zal eventueel art. 37 
lid 1 wel toepassing kunnen vinden. 

27. Indien de gefailleerde huurder of pachter is, kan zowel de curator 
als de verhuurder respectievelijk de verpachter ingevolge art. 39 F. de 
huur respectievelijk de pacht tussentijds doen eindigen, zulks echter met 
inachtneming van tweeërlei: 

1. de opzegging moet geschieden tegen een tijdstip waarop dergelijke 
overeenkomsten naar plaatselijk gebruik eindigen; 

2. bij de opzegging moet de daarvoor overeengekomen of gebruikelijke 
termijn in acht genomen worden, met dien verstande echter, dat 
een termijn van drie maanden in elk geval voldoende zal zijn. 

Zijn er huur- respectievelijk pachtpenningen vooruitbetaald, dan kan 
de huur respectievelijk pacht niet eerder opgezegd worden dan tegen de dag, 
waarop de termijn, waarvoor vooruitbetaling heeft plaatsgehad, eindigt. 

Betwist is of de bepaling van art. 39 alleen geldt voor onroerende of ook 
voor roerende goederen. 

Indien de verhuurder de huur opzegt, is volgens art. 18lid 1 der Huur
wet de gewezen huurder van rechtswege bevoegd, na het einde van de 
huur krachtens huurbescherming op de voet van art. 19 dier wet in het ge
not van het onroerende goed te blijven. Dit aan de huurder Joegekende 
recht is een vermogensrecht, dat tot het door het faillissement omvatte 
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vermogen behoort en dus ter beschikking staat van de curator. De 
curator staat het dus vrij, dit recht van huurbescherming niet in te roepen. 

Indien de curator zelf de huur door opzegging beëindigt, kan de huur
der ingevolge de tweede volzin van art. 18lid 1 der Huurwet op huurbe
scherming geen beroep doen. 

De beëindiging der huur respectievelijk pacht overeenkomstig art. 39 F. 
is een rechtmatige, zodat op de opzeggende partij geen verplichting tot 
schadevergoeding rust. 

Het einde van het recht van de hoofdhuurder brengt met zich mede het 
einde van het recht van de onderhuurder. 

Van de dag der faillietverklaring af is de huur- respectievelijk pachtprijs 
boedelschuld, d.w.z., vanaf die dag is de verhuurdel "créancier de la 
masse". De huur- respectievelijk pachtprijs van onroerende goederen, 
verschuldigd vóór de dag der faillietverklaring, blijft bevoorrecht op de in 
art. 1186 B.W. aangeduide goederen; vgl. art. 1185 no. 2 en de artikelen 
1186-1189 B.W. 

De verhuurder behoudt de bevoegdheid, desgewenst een der rechts
vorderingen van art. 1303 B.W. in te stellen. 

· Bij faillissement van de verhuurder resp. verpachter geldt de regel van 
art. 37lid 1 F. en zal de huurder resp. pachter gebruik kunnen maken van 
de aldaar hem gegeven bevoegdheid. Wanneer de huurder resp. pachter 
dit niet doet, zal de curator generlei macht hebben om het einde der huur 
resp. pacht te bespoedigen. 

28. Arbeiders in dienst van de gefailleerde kunnen volgens art. 40 F. 
de dienstbetrekking opzeggen, en hun kan wederkerig door de curator de 
dienstbetrekking opgezegd worden, zulks echter met inachtneming van de 
overeengekomen of wettelijke termijnen, met dien verstande echter, dat 
in elk geval de dienstbetrekking kan worden geëindigd door opzeggingmet 
een termijn van zes weken en dat bij opzegging door arbeiders het bepaal
de in art. 1639j lid 1 B.W. niet in acht behoeft te worden genomen. 

Volgens art. 1639i B.W. is de termijn van opzegging gelijk aan de tijd, 
die gewoonlijk tussen twee opvolgende uitbetalingen van het in geld vast
gesteld loon verstrijkt. Voor de werkgever bedraagt ingevolge art. 1639j 
B.W. de termijn van opzegging tenminste zoveel weken als de dienstbe
trekking na de meerderjarigheid van de arbeider gehele jaren heeft ge
duurd, echter nooit langer dan voormelde termijn van zes weken. 

Opzegging mag volgens art. 1639h B.W. alleen geschieden tegen de dag 
of tegen een der dagen, bij overeenkomst of reglement of door het ge
bruik daarvoor aangewezen. Dit geldt echter alleen indien daardoor de 
uiterste termijn van zes weken niet wordt overschreden. 

Indien een der partijen de dienstbetrekking kennelijk onredelijk doet 
eindigen, kan de rechter ingevolge art. 1639s B.W. steeds aan de weder
partij naar billijkheid een schadevergoeding toekennen. 

Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd op grond van art. 1639w B.W. 
zich wegens gewichtige redenen tot de rechter te wenden met het schlifte
lijk verzoek de arbeidsovereenkomst ontbonden te verklaren. Als ge
wichtige redenen worden onder meer beschouwd veranderingen in de 
omstandigheden, welke van dien aard zijn, dat de dienstbetrekking bil-
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lijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen. De rechter 
kan, zo hem dat met het oog op de omstandigheden van het geval billijk 
voorkomt, aan een der partijen ten laste van de wederpartij een vergoe
ding toekennen. Alvorens een ontbinding, waaraan een vergoeding ver
bonden wordt, uit te spreken, stelt de rechter de partijen van zijn voor
nemen in kennis en stelt hij een termijn, binnen welke de verzoeker de 
bevoegdheid heeft zijn eis in te trekken. 

Art. 6 lid 1 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 geldt ook voor het geval de curator of de arbeider een arbeidsover
eenkomst opzegt overeenkomstig het bepaalde in art. 40 F.; het is hun dus 
verboden de arbeidsverhouding te beëindigen zonder toestemming van de 
Directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau. Dit verbod geldt onder 
meer niet, indien de beëindiging geschiedt met wederzijds goedvinden. 
Overtreding van dit verbod is een economisch .delict, z<;>dat ook de cura
tor, indien hij de dienstbetrekking beëindigt zonder voormelde toestem
ming, strafrechtelijk kan worden vervolgd. Een ontslag in strijd met voor
meld artikel 6 lid 1 is volgens art. 9 van voormeld Besluit nietig. 

De bevoegdheid van partijen, om de arbeidsovereenkomst om een 
dringende, aan de wederpartij onverwijld medegedeelde reden (art. 1639o 
B.W.) en ingevolge art. 1303 B.W. (art. 1639x B.W.) te beëindigen, blijft 
ondanks faillissement bestaan. 

Art. 40 F. geldt voor alle arbeiders zonder onderscheid, voor direc
teuren van naamloze vennootschappen zowel als voor dienstboden; zie 
art. 1637a B.W. 

Van de dag der faillietverklaring af is het loon boedelschuld, d.w.z. de 
arbeider is "créancier de la masse". Het loon over het verschenen jaar en 
hetgeen over het lopende jaar vóór de dag der faillietverklaring verschul
digd is, is bevoorrecht op alle roerende en onroerende goederen van de 
failliet; vgl. art. 1195 no. 4 B.W. Hetzelfde geldt voor de bedragen aan 
schadevergoeding of schadeloosstelling, door de werkgever aan de arbei
der in verband met de beëindiging der dienstbetrekking verschuldigd. 

29. Op de agentuurovereenkomst vindt volgens art. 7~fK. art. 40 F. 
overeenkomstige toepassing. 

30. Maatschap eindigt ingevolge art. 1683 no. 4 B.W. (= 1865 C.) 
indien een der vennoten in staat van faillissement is verklaard. Daar de 
vennootschap onder een firma (art. 16 K.) en de vennootschap bij wijze 
van geldschieting, anders "en commandite" genaamd (art. 19K.), maat
schappen zijn, geldt dit voorschrift ook voor deze vennootschappen (zie 
ook art. 15K.). Het is m.i. geoorloofd te bedingen, dat de maatschap tus
sen de overblijvende vennoten zal worden voortgezet. De curator zal 
aan dit beding gebonden zijn. Vgl. ook H.R. 6 febr. 1935 N.J. 1935 
blz. 1513. 

31. Lastgeving eindigt ingevolge art. 1850 no. 3 B.W ( = 2003 C.) 
door de staat van faillissement hetzij van de lastgever hetzij van de last
hebber. 

Opgemerkt moge allereerst worden, dat lastgeving een onvolmaakt 
wederkerige overeenkomst is, tenzij loon is bedongen (zie art. 1831 B.W. 
t = 1986 C.); vgl. art. 1845 B.W. ( = 1999 C.). Zonder de bepaling van art. 
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1850 no. ~ B~W. zou de overeenkomst dus bij faillissement blijven bestaan 
(zie hierboven onder 18}. 

Indien loon verschuldi_gd is, is lastgeving een volmaakt wederkerige 
overeenkomst en geldt dus ook art. 1303 B.W. (vgl. H.R. 14 febr. 1929 
N.J. 1929 blz. 1336). Daarnaast geldt art. 1850 no. 3 B.W., doch niet 
art. 37 F. De overeenkomst verliest voor de toekomst haar werking. Het 
loon zal verschuldigd zijn over het tijdperk,· gedurende hetwelk de over
eenkomst van kracht was (H.R. 29 juni 1923 N.J. 1923 blz. 1165). 

Een onherroepelijke volmacht zal in het algemeen door faillissement 
niet vervallen, maar indien de lastgever failliet is, zullen de handelingen 
van de lasthebber de failliete boedel niet aansprakelijk doen zijn, dan 
voorzover deze ten gevolge daarvan is gebaat (art. 24 F.). Wel is de gefail
leerde zelf verbonden. 

Wanneer de pandgever bij de pandovereenkomst de pandhouder 
onherroepelijk heeft gemachtigd de betaling van de in pand gegeven vor
dering te ontvangen en daarvoor kwijting te geven en hij voor zoveel nodig 
de debiteur van de in pand gegeven- vordering onherroepelijk heeft ge
machtigd daaraan gevolg te geven, vervalt dusdanige machtiging om de 
schuld te innen niet door het faillissement, daar zij een deel uitmaakt van 
het verleende pandrecht en volgens art. 57 F. de pandhouder zijn rechten 
kan uitoefenen alsof er geen faillissement ware (H.R. 25 febr. 1898 W. 
7090). De pandgever mag de vordering niet meer innen (H.R. 27 febr. 
1914 N.J. 1914 blz. 545). 

32. Volgens art. 1809 no. 3 B.W. ( = 1912 c., kan de schuldenaar 
ener altijddurende rente tot de aflossing genoodzaakt worden indien hij in 
staat van faillissement is verklaard. M.i. i" het vestigen ener altijddurende 
rente een volmaakt wederkerige overeenkomst, immers het is een over
eenkomst, waarbij de uitlener interesten bedingt tegen betaling ener 
hoofdsom, welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen (art. 1807 
B.W.). Volgens de heersende leer is het echter een reel en eenzijdig con
tract. 

Is deze overeenkomst eenzijdig, dan zou het faillissement voor de schul
denaar zonder de bepaling van art. 1809 no. 3 geen invloed hebben. Is de 
overeenkomst tweezijdig, dan wordt door dit voorschrift art. 37 F. buiten 
werking gesteld. 

M.i. is art. 1809 no. 3 B.W. overbodig naast art. 131 F. 
33. Wanneer de schuldenaar failliet gaat, worden de vorderingen op 

hem opeisbaar (artt. 1307 B.W. en 131 F., zie hierboven no. 16b). Zijn vor
deringen op de gefailleerde door borgtocht verzekerd, dan zal ook voor de 
borgen de opeisbaarheid intreden, tenzij anders is overeengekomen (art. 
1859 B.W.). (Anders het Belgische recht, zie no. 33 S.F.). 

De schuldeiser, die door borgtocht is verzekerd, komt in het faillisse
ment van zijn schuldenaar op voor zijn vordering onder aftrek van het
geen hij van de borg heeft ontvangen. Heeft hij van de borg betaling ont
vangen, dan zal de borg in het faillissement voor het betaalde kunnen op
komen, hetzij ingevolge art. 1876 B.W. hetzij als gesubrogeerde (art 1877 
B.W.J. Hebben verscheidene personen zich tot borgen gesteld (zie art. 
135 F.) voor dezelfde schuldenaar en voor dezelfde schuld dan is jedervan 
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hen voor de gehele schuld verbonden (art. 1873 B.W.). Wel kent de wet 
(art. 1874 B.W.) een voorrecht van schuldsplitsing, maar daar wordt 
steeds afstand van gedaan. 

Indien van hoofdelijke schuldenaren een of meer in staat van faillisse
ment verkeren, kan de schuldeiser in ieder faillissement of in het faillisse
ment van de ene failliet verklaarde schuldenaar opkomen voor en betaling 
ontvangen over het gehele bedrag hem ten tijde der faillietverklaring 
nog verschuldigd, totdat zijn vordering ten volle zal zijn gekweten~ 
art. 136 lid 1 F. 

De borg kan niet vorderen, dat des schuldenaars goederen vooraf uit
gewonnen worden indien de schuldenaar zich in staat van faillissement be
vindt (art. 1869 no. 4 B.W.). Praktische betekenis heeft dit voorschrift 
niet, omdat van het voorrecht van uitwinning vrijwel steeds afstand wordt 
gedaan. 

34. Indien verscheidene borgen zich tot borgen hebben gesteld van de
zelfde schuldenaar en terzake van dezelfde schuld, heeft de borg, die de 
schuld heeft voldaan, wanneer de schuldenaar is verklaard in staat van 
faillissement, zijn verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel. 
Indien een van hen onvermogend is om te betalen, wordt het verlies, door 
zijn onvermogen veroorzaakt, pondspondsgewijze verdeeld tussen de 
overige borgen, die betalen kunnen en degene, die de schuld voldaan heeft 
(art. 1881 B.W. = 2033 C;). 

35. Men kan niemand noodzaken zijn boekhouding over te leggen 
dan onder meer ingeval van faillissement (art. 11K.). Op grond van dit 
voorschrift hebben de schuldeisers in een faillissement het recht van de 
curator de overlegging te vorderen van de boekhouding van de failliet 
(H.R. 12 april 1901 W. 7590). 

36. Ingeval van faillissement der naamloze vennootschap is de curator 
bevoegd alle nog niet gedane stortingen op de aandelen uit te schrijven en 
te innen, onverschillig wat bij de akte van oprichting daaromtrent is be
paald (art. 38e K.). 

37. Niettegenstaande aan een bestuurder terzake van zijn beheer ver
leende kwijting kan, ingeval vanfaillissement der naamloze vennootschap, 
de curator, wanneer de toestand der vennootschap geheel of gedeeltelijk 
te wijten is aan grove schuld of grove nalatigheid van die bestuurder, ten 
behoeve van de boedel van dezen schadevergoeding vorderen, zonder dat 
echter uit dien hoofde aan aandeelhouders enige bate kan toekomen 
(art. 49a K.). 

38. Ingeval van faillissement van de commissiegever zijn de bepalin
·gen, bij de artikelen 57, 58 en 59 F. ten aanzien van de pandhouder of 
belener gemaakt, op de commissionair en tegenover hem van toepassing. 

39. De houder van een wisselbrief kan zijn recht van regres op de en
dossanten, de trekker en de andere wisselschuldenaren uitoefenen, zelfs 
vóór de vervaldag: 

ingeval van faillissement van de betrokkene, al of niet acceptant, 
ingeval van fai11issement van de trekker van een niet voor acceptatie 
vatbare wisselbrief (art. 142 sub 2° en 3° K.). 

40. Ingeval roerende goederen zijn verkocht en geleverd, en de koop-
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prijs niet ten volle is gekweten, is de verkoper, bij faillissement van de 
koper, gerechtigd om die goederen terug te vorderen, onder de volgende 
bepalingen (art. 230 K.). 

Tot de uitoefening van het recht van terugvordering wordt vereist dat 
de goederen zich nog bevinden in dezelfde staat waarin zij zijn geleverd 
geworden. Het bewijs daarvan wordt toegelaten, al waren zij ook uitge
pakt, verpakt of verminderd (art. 231 K.). 

Roerende goederen, hetzij op tijd, hetzij zonder tijdsbepaling verkocht, 
kunnen worden teruggevorderd, indien zij nog onderweg zijn, hetzij te 
land, hetzij te water of indien zij zich nog in natura bevinden onder de 
failliet, of onder een derde, die de goederen voor hem bezit of bewaart. 
In beide gevallen kan deze terugvordering slechts worden gedaan binnen 
de tijd van dertig dagen, te rekenen van de dag, waarop de goederen onder 
de failliet of onder de derde zijn opgeslagen (art. 232 K.). 

Indien de koper de kooppenningen gedeeltelijk heeft voldaan, is de 
verkoper, bij de terugvordering van het geheel, verplicht om de reeds 
ontvangen penningen aan de boedel terug te geven (art. 233 K.). Ingeval 
de verkochte goederen slechts gedeeltelijk in de boedel worden gevonden, 
geschiedt de teruggave naar evenredigheid en in verhouding met de koop
prijs van het geheel (art. 234 K.). 

De verkoper die zijn goederen terug ontvangt, is verplicht de boedel van 
de gefailleerde schadeloos te houden voor al het reeds betaalde of nog 
verschuldigde wegens rechten, vracht, commissie, verzekering, averij 
grosse en al hetgeen verder tot behoud der goederen is aangewend (art. 
235 K.). 

Indien de koper bij een wisselbrief of ander handelspapier heeft geac
cepteerd voor het volle bedrag der verkochte en geleverde goederen, heeft 
er geen terugvordering plaats. Bijaldien de acceptatie slechts voor een 
gedeelte van de verschuldigde kooppenningen is geschied, kan de terug
vordering plaatshebben, mits ten behoeve van de boedel van de failliet 
worde zekerheid gesteld voor hetgeen van hem, ten gevolge der accepta
tie, mocht kunnen gevorderd worden (art. 236 K.). 

Indien de teruggevorderde goederen door een derde, te goeder trouw, 
zijn in belening genomen, behoudt de verkoper zijn recht van terugvorde
ring, maar is daarentegen verplicht aan de geldschieter te voldoen het be
bedrag van het daarop geschoten geld, met de verschuldigde interesten en 
kosten (art. 237 K.). 

De terugvordering der goederen vervalt, indien deze, gedurende de reis 
op facturen en op cognossementen of vrachtbrieven te goeder trouw door 
een derde zijn gekocht. Niettemin is de oorspronkelijke vet koper, in dat 
geval, bevoegd de koopprijs, zolang deze nog niet is gekweten, tot het 
beloop van zijn vordering bij de koper in te vorderen, en hij is bevoorrecht 
op die penningen, zonder dat deze met de boedel van de failliet mogen 
worden vermengd. Deze bepaling is ook toepasselijk op het geval dat de 
goederen, na zich in het bezit van de failliet of van iemand van zijnent
wege, te hebben bevonden, door koop en levering te goeder trouw de 
eigendom van een derde zijn geworden (art. 238 K.). 

De curator in een gefailleerde boedel heeft het vermogen om de terug-



180 

gevorderde goederen voor de boedel te behouden; mits aan de verkoper 
voldoende de koopprijs, welke deze van de failliet had bedongen (art. 
239 K.). 

Al. Zolang in commissie gegeven toerende goederen zichnog in natura 
bevinden onder de gefailleerde commissionair of onder een derde, die ze 
voór'laátstgenoemde bezit of bewaart, kunnen ze door de commissiegever 
worden teruggevorderd, onder gehoudenheid als bij ·art. 235 K. is uitge
drukt. Hetzelfde recht van terugvordering heeft plaats ten aanzien van de 
koopprijs van in commissie gegeven en door de commissionair verkochte 
en geleverde goederen, voorzover de koopprijs niet vóór diens faillisse
·menF~ocht zijn gekweten, al ware het dat de commissionair enig voor
deel had berekend als waarborg voor de koper of voor het zogenaamd 
"délcredere" (art. 240 K.). 

Ingeval de in commissie gegeven goederen door een derde te goeder 
trouw zijn in belening genomen, gelden de voorschriften van art. 237 K. 
(art. 241 K.). · 

42: De makelaar in zee-assurantie, de premie aan de verzekeraar heb
bende voldaan, behoeft de polis, welke hij mocht in handen hebben, aan 
dé Verzekerde niet uit te leveren, zolang deze hem de uitgeschoten pennin
gen niet teruggeeft. Bij faillissement van de verzekerde is de makelaar, die 
de polis riog in handen heeft, bevoegd om de door de verzekeraar nog 
verschuldigde schade te innen, teneinde daaruit aan zichzelf het beloop 
der premie te voldoen, behoudens zijn verplichting om .het overschietende 
aan de boedel van de failliet te verantwoorden (art. 684 K.). Ingeval de 
polis aan . de verzekerde is uitgereikt, doch de door de verzekeraar ver
-schuldigde schade nog niet geheel aan eerstgenoemde, vóór zijn faillisse-
ment, is uitbetaald, heeft de makelaar, die de premie heeft voorgeschoten, 
recht van voorrang op de uit dien. hoofde nog te ontvangen gelden, zon
der aanzien of de schade vóór of na het faillissement is voorgevallen (art. 
685 K.). 

43.· Gedurende het faillissement der naamloze vennootschap kan jn 
haar akte van oprichting geen wijziging worden gebracht dan met toe
·stemming van de curator (art. 45/K.). 

44. De rederij wordt niet ontbonden door het faillissement van een 
harer leden (art. 325 K.). 

45. Tot het vermogen van de gefailleerde behoren de goederen, _die hij 
krachtens een overeenkomst, vóór het faillissement gesloten, moet leve
ren, doch die hij nog niet aan zijn wederpartij heeft geleverd. Roerende 
zaken dus, zolang zij niet in het bezit van de wederpartij zijn overgegaan 
(art. 667 B.W .. = 1606 C.), onroerende, zolang zij niet door overschrijving 
in de daartoe bestemde openbare registers eigendom van de wederpartij 
zijn geworden (art. 671 B.W.), al ware het dat de notariële akte tot leve
ring vóór het faillissement is verleden (art. 671a B.W.). De overeenkomst 
immers geeft de wederpartij op de dag van de faillietverklaring slechts een 
persoonlijk recht op levering tegen de gefailleerde, dat op dezelfde voet 
behandeld moet worden als andere persoonlijke vorderingen. 

Daarom bepaalt art. 35 lid 1 F., dat nà de faillietverklaring niet meer 
_geldig kan geschieden de door art. 671 B.W. of art. 318 K. (ten aanzien 
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van schepen) gevorderde overschrijving van vóór de faillietverklaring 
opgemaakte akten. Evenzo kan van bevorens verleende hypotheken op 
onroerend goed of op schepen de inschrijving nà de faillietverklaring niet 
geldig meer geschieden. 

Nà de faillietverklaring zal ook niet meer geldig kunnen geschieden 
de door art. 757 K. gevorderde overschrijvingvan vóór de faillietverldaring 
opgemaakte akten ten aanzien van teboekgestelde binnenschepen. 

In art. 35 F. vindt men terug het stelsel van fixatie van de rechten van 
crediteuren op het ogenblikvan de faillietverklaring(zie hierboven onder 3). 

Daar de latere overschrijving respectievelijk inschrijving niet geldig 
meer kan geschieden, is hier dus sprake van een absolute nietigheid. 

In daarvoor geëigende gevallen zal de wederpartij de keuze kunnen doen 
van art. 1303 B.W. dan wel art. 37 F. kunnen toepassen. 

Het in art. 35 lid 1 F. bepaalde is volgens het tweede lid van overeen
komstige toepassing ten aanzien van luchtvaartuigen. 

Art. 35 zal niet alleen van toepassing zijn bij eigendomsoverdrachten 
van en hypotheken op onroerende goederen, schepen en luchtvaartuigen, 
maar ook bij andere daarop vóór het faillissement verleende zakelijke 
rechten, die echter nog niet gevestigd zijn. 

Art. 35 zal ook gelden ten aanzien van roerende lichamelijke goederen: 
levering van roerende goederen of vestiging van pandrecht daarop, waar
toe de gefailleerde zich vóór de faillietverklaring had verbonden, zal 
niet rechtsgeldig meer kunnen geschieden. 

Art. 35 geldt ook, wanneer pandrecht is verleend op onlichamelijke 
roerende zaken, bijvoorbeeld op schuldvorderingen op naam (art. 1199 
B.W.). Is de kennisgeving der verpanding aan de schuldenaar geschied 
eerst na de faillietverklaring van de pandgever, dan kan de curator de 
vordering toch innen. Ook geldt art. 35 ten aanzien van de overdracht en 
verpanding van octrooien (artikelen 38 lid 3 en 40 der Octrooiwet 1910 
Staatsblad no. 313) en van kwekersrechten (artikelen 10 lid 3 en 12 
lid 1 van het Kweekersbesluit 1941). 

Anders is het bij overdracht van schuldvorderingen op naam. Volgens 
art. 668 lid 1 B.W. geschiedt de levering daarvan en' van andere onlicha
melijke zaken reeds door de akte, terwijl de betekening aan de schuldenaar 
hier alleen dient om de overdracht voor deze gevolg te doen hebben. 
Ingeval van faillissement van de cedent nà het opmaken van de akte, 
maar vóór de betekening, behoort de overgedragen vordering dus niet 
meer tot de failliete boedel en kan de curator haar dus niet innen (anders 
in het Belgische recht; zie no. 2 onder b S.F.). 

46. Ten behoeve van de boedel kan de nietigheid worden ingeroepen 
van alle vóór de faillietverklaring door de schuldenaar onverplicht ver
richte handelingen, hoe ook genaamd - dus ook van alle onverplicht 
gesloten overeenkomsten -, waardoor de schuldeisers benadeeld zijn, 
mits bewezen wordt, dat bij het verrichten der handeling zowel de schul
denaar als degeen met wie of te wiens behoeve hij handelde, de weten
schap bezat, dat daarvan benadeling der schuldeisers het geval zou zijn~ 
aldus art. 42 F. (actio Pauliana). 

Het bestaan van één schuldeiser is voldoende. 
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Het beroep op de nietigheid is niet aan een bepaalde vorm gebonden, 
doch voldoende· is een eenvoudige wilsverklaring tegenover de belang
hebbenden. Wel moet de nietigheid worden ingeroepen; een enkel bewe
ren van nietigheid is niet voldoende. De nietigheid kan door de curator 
worden ingeroepen; nodig is derhalve niet een nietigverklaring of ver
nietiging door de rechter. 

De goederen, die ten gevolge van de nietige handeling aan de boedel 
zijn onttrokken, keren onder de voorwaarden en beperkingen bij de wet 
gesteld in de boedel terug. De curator, zich grondende op de nietigheid 
der handeling, kan hetgeen uit de boedel in handen van een derde is over
gegaan, rauwelijks terugvorderen en daarop ook revindicatoir beslag 
leggen. Deze actie is echter ook een tot nakoming ener op de derde rus
tende verplichting tot ook feitelijk ongedaan maken van de verbintenis, 
welker nietigheid wordt ingeroepen. Daarom kan de curator, die de nie
tigheid inroept en aan wie, hetgeen uit de boedel in handen van de derde 
is overgegaan, niet wordt teruggegeven, ook het faillissement van die der
de aanvragen. Ook kan de curator tegen een ingestelde vordering zich 
verweren met een beroep op de nietigheid, zonder verplicht te zijn een 
reconventionele vordering in te stellen. 

47. De nietigheid, bedoeld in art. 42 F. (zie hierboven onder 46) is 
een relatieve; zij kan alleen worden ingeroepen "ten behoeve van de boe
del". Degeen met wie de schuldenaar handelde kan haar niet inroepen 
tegenover de curator, evenmin kan de schuldenaar dit zelf doen tegenover 
zijn wederpartij wanneer het faillissement is geëindigd. 

Wijl de nietigheid alleen ten behoeve van de boedel bestaat, is de cura
tor de enige persoon om daarop een beroep te doen en om de rechtsvor
deringen in te stellen, die gegrond zijn op de bepalingen van de artikelen 
42-48 F.; zie art. 49 F. De individuele schuldeisers kunnen zulk een 
rechtsvordering niet instellen; alleen is hun in artikel 49lid 2 F. het recht 
toegekend de toelating ener vordering - waaronder ook begrepen de 
preferentie van·een niet-betwiste vordering- ter verificatievergadering te 
bestrijden op gronden ontleend aan de bepalingen van de artikelen 42-
48. Anderen dan de individuele schuldeisers kunnen evenmin een beroep 
doen op de nietigheid ingevolge de artikelen 42 e.v. Wanneer echter een 
akkoord boedelafstand inhoudt, kunnen de vereffenaars de rechtsvorde
ringen, bedoeld in de artikelen 42-48 instellen ten behoeve van de schuld
eisers; zie art. 50 F. 

48. Volgens art. 42 F. moeten de volgende vijfvoorwaarden aanwezig 
zijn: 

1. De schuldenaar moet een overeenkomst hebben gesloten; 
2. De overeenkomst moet door de schuldenaar onverplicht zijn geslo

ten; 
3. De schuldeisers moeten dom het sluiten der overeenkomst werkelijk 

benadeeld zijn, met andere woorden, zij moeten minder ontvangen 
dan zonder die handeling het ge va] zou zijn; 

4. De schuldenaar moet bij het sluiten der overeenkomst de weten
schap bezitten dat daarvan benadeling der schuldeisers het gevolg 
zal zijn; 
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5. Degeen metwie ofte wiens behoeve de schuldenaar handelde, moet 
bij het sluiten der overeenkomst de wetenschap bezitten, dat daar
van benadeling der schuldeisers het gevolg zal zijn. 

49. De schuldenaar moet volgens art. 42 een overeenkomst hebben 
gesloten. De overeenkomst kan zowel strekken tot vermindering als tot 
niet-vermeerdering van het vermogen van de schuldenaar. Is dus de han
deling van rechtswege nietig, leidt zij dus niet tot vermindering of niet
vermeerdering van het vermogen van de schuldenaar, dan kan - en 
behoeft ook- niet de nietigheid bedoeld in de artikelen 42 e.v. te worden 
ingeroepen. Zo is voor een inroeping der nietigheid ingevolge deze artike~ 
len geen aanleiding bij schijnhandelingen of bij handelingen beogende 
ongeoorloofde wetsontduiking. De curator kan wel subsidiair de nietig
heid ingevolge de artikelen 42 e.v. inroepen, namelijk voor het geval, dat 
niet kan worden aangetoond, dat van een van rechtswege nietige hande
ling sprake is. 

50. De overeenkomst moet volgens art. 42 door de schuldenaar onver
plicht zijn gesloten. Onverplicht gesloten overeenkomsten zijn overeen
komsten, die gesloten worden, zonder dat daartoe een op wet of (andere) 
overeenkomst berustende verplichting bestaat. De schuldenaar kan geen 
grief treffen wanneer hij datgene doet wat de wet of de (andere) overeen
komst hem als verplichting oplegt; hij maakt niet opzettelijk het onder
pand van zijn schuldeisers weg, wanneer hij bijvoorbeeld schulden be
taalt. En onredelijk zou het zijn degene die ontving dat waarop hij recht 
heeft, te nopen dit terug te geven aan de boedel. Dit geldt natuurlijk niet 
als de schuld zelf voortspruit uit een nietige overeenkomst; de nietigheid 
van deze laatste overeenkomst brengt dan ook mede de nietigheid van de 
daarop volgende betaling. Het geven van een surplus door de schuldenaar 
wanneer hij zich daartoe tevoren bij een prolongatie of beleningsover
eenkomst heeft verbonden, zal dus in den regel onaantastbaar zijn. 

Een onverplichte overeenkomst is bijvoorbeeld: 
a. een zekerheidsstelling voor een al of niet opeisbare schuld, die 

vroeger is aangegaan en waarbij toen geen zekerheidsstelling werd 
bedongen; 

b. een eigendomsoverdracht van goederen of vorderingen, aan de 
schuldenaar toebehorende; ter voldoening aan een al of niet op
eisbare geldschuld, die vroeger is aangegaan (inbetalinggeving); 

c. een koop en verkoop en daarop gevolgde levering van goederen of 
vorderingen, aan de schuldenaar toebehorende, waarbij de koop
prijs wordt verrekend met een vordering op de schuldenaar-ver
koper; 

d. een koop en verkoop en daarop gevolgde levering van goederen, 
aan de schuldenaar toebehorende, waarbij de waarde der goederen 
dikwijls aanmerkelijk de koopprijs overtreft; vgl. de artikelen 43 no. 
toen Sllid 4 F.; 

e. de oprichting ener naamloze vennootschap, waarin de schuldenaar 
hem toebehorende goederen inbrengt; 

f. het voldoen aan een natuurlijke verbintenis, te weten het voldoen 
aan een schuld, waarvan het recht tot vorderen hetzij van de aan-
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vang af heeft ontbroken, hetzij door later ingetreden omstandig
heden is komen te vervallen dan wel het voldoen aan een verplich
ting, welke slechts berust op de voorschriften van de moraal of het 
fatsoen. Hetzelfde zal gelden voor het versterken van een natuur
lijke verbintenis of tot het omzetten daarvan in een gewone, dat wil 
zeggen in rechten afdwingbare verbintenis; ook dit is een onver
plicht gesloten overeenkomst. 

Er zijn op de regel, dat de nietigheid niet kan worden ingeroepen van 
handelingen waartoe de schuldenaar verplicht is, twee uitzonderingen~ 
die genoemd zijn in art. 47 F. (zie hieronder onder 56). 

51. De schuldeisers moeten volgens art. 42 F. door de gesloten over
eenkomst werkelijk benadeeld zijn, met andere woorden, zij moeten min
der ontvangen dan zonder die overeenkomst het geval zou zijn. V oor de 
aanwezigheid dezer benadeling der schuldeisers is voldoende een bena
deling der schuldeisers in het algemeen, omdat in het faillissement gelijke 
behandeling der niet-bevoorrechte crediteuren een essentieel wettelijk 
vereiste uitmaakt; het doet dus niet ter zake, dat sommige schuldeisers 
van de bestreden overeenkomst hebben geprofiteerd. 

Indien de wetenschap van benadeling bij de schuldenaar vaststaat, 
moet bij de beoordeling van de vraag of en in hoeverre de schuldeisers 
benadeeld zijn, gelet worden op het werkelijk resultaat der bestreden 
overeenkomst; het is geenszins nodig dat de werkelijke benadeling en de 
wetenschap van benadeling zich over eenzelfde bedrag uitstrekken. 

Tijdens het huwelijk van de schuldenaar gemaakte of gewijzigde huwe
lijkse voorwaarden kunnen door de curator niet worden aangetast wegens 
benadeling der schuldeisers, omdat volgens art.204lid 2 B.W. het sluiten 
van zodanige overeenkomst de goedkeuring van de rechtbank behoeft en 
deze goedkeuring wordt geweigerd indien er gevaar voor benadeling van 
schuldeisers bestaat. 

Het woord "schuldeiser" omvat allen, die krachtens een persoonlijke 
verbintenis het recht hebben om van de schuldenaar zekere prestatie te 
vorderen en voor wie de aansprakelijkheid van alle roerende en onroeren
de goederen van de schuldenaar van belang kan zijn. Schuldeiser is 
niet wie een zaak als zijn eigendom of krachtens enig ander zakelijk recht 
opvordert; een persoonlijke vordering tot afgifte van goederen maakt 
iemand wel tot schuldeiser in de in art. 42 bedoelde zin. 

De Pauliana kan ook be·scherming geven aan de schuldeisers, die dat 
eerst werden nà het sluiten der benadelende overeenkomst, omdat het ver
eiste van benadeling niet insluit, dat de overeenkomst op het ogenblik van 
haar sluiting als onmiddellijk gevolg nadeel moet meebrengen, maar vol
doende is middellijke benadeling, des dat .op het ogenblik dat de curator 
de nietigheid inroept, dit nadeel.als gevolg van de overeenkomst aanwezig 
is, aldus dat op dat tijdstip de bevredigingsmogelijkheid voor de schuld
eisers geringer is dan zij geweest zou zijn indien de overeenkomst achter
wege was gebleven. ·Mogelijkheid van benadeling van schuldeisers is niet 
voldoende. 

52. ·De schuldenaar moet volgens art. 42 F. bij het sluiten der overeen-
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komst de wetenschap bezitten, dat daarvan benadeling der schuldeisers 
het gevolg zal zijn. 

De omschrijving is met opzet minder streng dan onder de werking van 
het derde boek van het Wetboek van Koophandel. Toen bèpaalde art. 
777 K., dat de overeenkomst moest zijn gesloten ter bedrieglijke verkor
ting van de rechten der schuldeisers. Men verstond ook toen daaronder 
dat van beide zijden de wetenschap bestond, dat van de overeenkomst 
benadeling der schuldeisers het gevolg zou zijn. De wetenschap, het be
wustzijn, dat de schuldeisers benadeeld worden, is voldoende; het be
paalde oogmerk, de bedoeling, al of niet bedrieglijk, om te benadelen, is 
niet noodzakelijk. 

53. Degeen met wie of te wiens behoeve de schuldenaar handelde, 
moet volgens art. 42 F. bij het sluiten der overeenkomst de wetenschap 
bezitten, dat daarvan benadeling der schuldeisers het gevolg zal zijn. 

Ook hier is het oogmerk om de schuldeisers te benadelen geen vereiste 
en de wetenschap, dat zij worden benadeeld, voldoende. J s hij, met wie 
of te wiens behoeve de schuldenaar handelde, te goeder trouw, dan zal de 
overeenkomst niet nietig zijn. 

54. De curator moet voor het slagen der Pauliana de aanwezigheid 
van de onder no. 48 vermelde vijfvoorwaarden bewijzen. Het zal hem dik
wijls niet gemakkelijk zijn, de aldaar onder 4 en 5 bedoelde wetenschap bij 
beide partijen te bewijzen. Daarom heeft de Faillissementswet in art. 43 
ten behoeve van de curator een wettelijk vermoeden aangenomen, ingeval 
drie soorten van handelingen kort vóór de faillietverklaring zijn verricht. 
Is namelijk de overeenkomst, waardoor de schuldeisers benadeeld zijn, 
verricht: 

a. binnen veertig dagen voor de faillietverklaring en 
b. had de schuldenaar zich niet reeds voor de aanvang van die termijn 

daartoe verplicht, dan wordt, behoudens tegenbewijs, de bedoelde 
wetenschap vermoed aan beide zijden te bestaan bij de drie navol
gende soorten van handelingen: 

1. bij overeenkomsten, waarbij de waarde der verbintenis aan de zijde 
van de schuldenaar aanmerkelijk die der verbintenis aan de andere 
zijde overtreft, bijvoorbeeld een verkoop van goederen door de 
schuldenaar beneden de waarde; 

2. bij overeenkomsten ter voldoening van of zekerheidstelling voor een 
niet-opeisbare schuld; 

3. bij overeenkomsten door de schuldenaar gesloten met of ten behoe
ve van zijn echtgenoot of zijn bloed- of aanverwanten tot in de 
derde graad. 

55. Bij schenkingen, door de gefailleerde gedaan, wordt de Pauliana 
eerder en gemakkelijker toegelaten. De voorwaarden, hierboven onder no~ 
48 onder 2 en 3 vermeld, zijn hier vanzelf aanwezig. De begiftigde krijgt 
een voordeel zonder enige opoffering zijnerzijds. Ook wanneer de schenking 
ongedaan wordt gemaakt, lijdt hij geen verlies en mist hij slechts een voor
deel. Vandaar dat een schenking als nietig wordt aangemerkt, ook wan
neer de begiftigde te goeder trouw was. De onder no. 48 onder 5 vermelde 
voorwaarde behoeft daarom niet aanwezig te zijn, doch de aanwezigheid 
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van de voorwaarden nos. 1 en 4 zijn voldoende; zie art. 44 F. Hier zijn 
bedoeld schenkingen in materiële zin, dat is iedere bevoordeling uit vrij
gevigheid. Ook kwijtschelding van een schuld zal eronder kunnen 
vallen. 

In overeenstemming methet beginsel van art. 43 (zie hierboven onder no. 
54) wordt een wettelijke vermoeden aangenomen, ingeval de schenking is 
gedaan kort vóór de faillietverklaring. Vermoed wordt namelijk, dat bij 
schenkingen, gedaan binnen 40 dagen voor de faillietverklaring, de schul
denaar de wetenschap had dat de schuldeisers daardoor benadeeld wor
den, altijd behoudens tegenbewijs te leveren door de begiftigde. Is deze 
een bloed- of aanverwant tot in de derde graad van de schenker, dan 
wordt de termijn van veertig dagen verdubbeld; zie art. 45 F. Is de be
giftigde de echtgenoot van de schenker, dan is de schenking in de regel 
reeds nietig ingevolge art. 1715 B.W. (= 1096 C.). 

De begiftigde van wie niet blijkt, dat hij met de vermogenstoestand 
van de schenker bekend was, is niet verplicht het door hem ontvangene 
terug te geven, voorzover hij aantoont dat hij ten tijde van de failliet
verklaring ten gevolge der schenking niet was gebaat; art. 46 F. 

56. Het voldoen aan een opeisbare schuld door de schuldenaar is een 
verplichte handeling, zodat de nietigheid daarvan in het algemeen niet 
kan worden ingeroepen. Maar daarop zijn twee uitzonderingen, beide in 
art. 47 F. genoemd, namelijk wanneer wordt aangetoond: 

of, dat hij die de betaling ontving wist, dat het faillissement van de 
schuldenaar reeds door een andere schuldeiser was aangevraagd, 

of, dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en 
de schuldeiser, ten doel hebbende laatstgenoemde door die betaling boven 
andere schuldeisers te begunstigen; hier is niet voldoende wetenschap van 
benadeling der schuldeisers, maar is nodig een bedrieglijke opzet om de 
schuldeiser te begunstigen. 

Art. 47 geldt met bepaalde beperkingen niet ten opzichte van de houder 
van een papier aan order of toonder, die uit hoofde van zijn rechtsver
houding tot vroegere houders tot.aanncming der betaling verplicht is; zie 
art. 48 F. 

57. Wanneer door de nietige overeenkomst enig goed of geld uit het 
vermogen van de schuldenaar mocht zijn gegaan, dan is hij tegen wie de 
nietigheid wordt ingeroepen, verplicht het ontvangene terug te geven, al
tijd behoudens de in art. 46 opgenomen beperking (zie hierboven onder no. 
55). Is hij tot teruggave niet in staat, of kan hij het ontvangene niet meer 
teruggeven in de toestand waarin hij het ontving, dan is hij tot schade
vergoeding verplicht (art. 51 F.). 

De nietigheid van een handeling ten behoeve van de boedel heeft ten 
gevolge herstel in de vorige toestand, echter met eerbiediging van de in
middels door derden te goeder trouw verkregen rechten. Rechten op het 
terug te geven goed, die derden te goeder trouw hebben verkregen, wor
den namelijk geëerbiedigd (art. 51lid 3 F.). 

Tegenover een en ander staat de gehoudenheid van de curator om uit de 
boedel terug te geven de tegenprestatie, namelijk hetgeen de schuldenaar 
had ontvangen of de waarde daarvan. Althans voorzover de boedel daar-
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door is gebaat. Is dit niet het geval, dan kan hij, tegen wie de nietigheid is 
ingeroepen, niet anders dan als concurrent schuldeiser in het faillissement 
opkomen, hetzij voor het geheel, hetzij voor het tekort komende. 

58. Naast de bevoegdheid van de curator om overeenkomstig de 
artikelen 42 e.v. F. de Pauliana in te stellen, kan hij ook van degeen, met 
wie de schuldenaar een overeenkomst sloot, schadevergoeding vorderen, 
indien deze door het sluiten der overeenkomst een onrechtmatige daad 
verrichtte (zie art. 1401 B.W. = 1382 C.). De actio Pauliana sluit geens
zins toepassing van de vordering uit onrechtmatige daad uit. Ook de 
schuldeisers zullen de mede-contractant van de gefailleerde - dikwijls 
een medeschuldeiser - eventueel wegens onrechtmatige daad kunnen 
aanspreken. 

59. Hij, die èn schuldenaar èn schuldeiser van de gefailleerde is, kan 
zich op schuldvergelijking beroepen, indien a. zijn schuldvordering en zijn 
schuldplichtigheid beide zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of b. 
voortvloeien uit handelingen vóór de faillietverklaring met de gefai11eerde 
verricht (art. 53 F.) (in principe ook zo het Belgische recht; zie no. 11 
S.F.). Het is daarbij niet nodig, dat beide vorderingen zijn ontstaan vóór 
en dus moeten bestaan op de dag der faillietverklaring. 

Geval b. wordt door de Nederlandse rechtspraak aangemerkt als een 
uitbreiding van geval a. Evenmin is nodig, wat door de Belgische techt
spraak wel wordt vereist (zie no. 11 S.F.) dat de beide vorderingen uit 
dezelfde oorzaak voortvloeien. 

Schuldvergelijking zou dus aanleiding kunnen geven tot misbruik. 
Immers een schuldenaar van de boedel, die het faillissement van zijn 
schuldeiser ziet aankomen, zou vorderingen tegen hem kunnen opkopen 
om die vervolgens voor het volle bedrag in compensatie te brengen. Of een 
schuldeiser zou van een schuldenaar diens schuld aan de later ge
failleerde kunnen overnemen, wanneer laatstgenoemde daartoe mede
werkt. Daardoor zou de boedel onrechtmatig worden benadeeld. Om dit 
te voorkomen, bepaalt art. 54 F., dat hij die een schuld aan de gefailleerde 
of een vordering op de gefailleerde vóór de faillietverklaring van een derde 
heeft overgenomen, op schuldvergelijking geen beroep kan doen, indien 
hij bij de overneming niet te goeder trouw heeft gehandeld, dat wil zeg·· 
gen, indien hij bij de overneming wist, dat de Jatere gefailleerde in een 
zodanige toestand verkeerde, dat zijn faillietverklaring was te verwachten. 
Zijn de vorderingen of schulden nà de faillietverklaring overgenomen, 
dan kunnen zij nimmer in vergelijking worden gebracht. Wil een schulde
naar van de gefailleerde zijn schuld vergelijken met een vordering aan 
order of toonder, dan moet hij bewijzen reeds op het ogenblik det failliet
verklaring te goeder trouw eigenaat geweest te zijn van het order- of toon
der papier (art. 55 F.). De schuldenaar moet dus hier zijn goede trouw 
bewijzen. 

60a. Het faillissement is een bes]ag op het vermogen; de persoon van 
de schuldenaar wordt daardoor niet getroffen. Hij komt niet onder curate
le, blijft handelingsbevoegd en bekwaam tot het aangaan van overeen
komsten, zodat de tegenpartij een vorderingsrecht tegen hem heeft en ook 
in rechte nakoming kan eisen. Maar de tegen hem gewezen vonnissen 
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kunnen niet worden ten uitvoer gelegd op ·zijn vermogen, waarop het 
faillissementsbeslag is gelegd en welk beslag door zijn handelingen niet 
kan worden aangetast. Het doet niet terzake, met wie de gefailleerde 
overeenkomsten aangaat; hij kan dus ook overeenkomsten sluiten met de 
curator in zijn faillissement. 

Is het faillissement geëindigd, dan kan voor de schulden, die de gefail
leerde tijdens het faillissement heeft aangegaan, verhaal worden uitgeoe
fend op de goederen die hij alsdan mocht bezitten. De aangegane over
eenkomst heeft dus nu volledige werking. 

Overeenkomsten, door de failliet nà de faillietverklaring gesloten, zijn 
dus niet absoluut nietig, maar binden alleen hemzelf, niet de boedel (zie 
art. 23 F.). Heeft de gefailleerde een goed van de boedel verkocht of ver
pand, dan behoeft de curator zich daaraan evenmin te storen als wanneer 
een vreemde die handeling had verricht; hij kan het goed terugvorderen, 
zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. En mocht de curator door 
de medecontractant van de gefailleerde worden aangesproken, dan werpt 
hij tegen, dat de overeenkomst de boedel niet raakt. Hetgeen door de 
gefailleerde in het faillissement mocht zijn betaald aan derden, kan door 
de curator worden teruggevorderd. 

In één geval is de failliete boedel echter wel verbonden door overeen
komsten, door de failliet nà de faillietverklaring gesloten, namelijk wan
neer en voorzover de boedel door de verbintenissen van de gefailleerde 
mocht zijn gebaat (art. 24 F.). De curator kan dan worden aangesproken. 
De boedel moet dan teruggeven, waarmede deze ten koste van de weder
partij is verrijkt, waarmee dus het actief groter is geworden dan het zou 
zijn geweest a]s de verbintenis niet was ontstaan. Die verbintenis moet een 
werkelijk voordeel voor de boedel hebben opgeleverd. 

60b. De curator. is verplicht onverwijld voor de openbaarmaking der 
faillietverklarjng zorg te.dragen (art. 14lid 3 F.). Alle na de openbaarma
king der faillietverklaring door de gefailleerde verrichte handelingen zijn 
voor de boedel niet verbindend. Datzelfde geldt voor de handelingen door 
hem verricht vóór de openbaarmaking, te rekenen van de dag, waarop 
de faillietverklaring wordt uitgesproken, die dag daaronder begrepen 
(art. 23 F.). 

Op deze uitvoerbaarverklaring van het vonnis van faillietverklaring 
bij voorraad bestaat één uitzondering, te weten die van art. 52 F. 
Voldoening na de faillietverklaring doch vóór de bekendmaking daarvan, 
aan de gefailleerde gedaan, ter vervulling van verbintenissen jegens 
deze voor de faillietverklaring ontstaan, bevrijdt hem, die haar deed, te
genover de boedel, zolang zijn bekendheid met de faillietverklaring niet 
bewezen wordt. Voldoening na de faillietverklaring en na de bekendma
king daarvan, aan de gefailleerde gedaan ter vervulling van verbintenis
sen jegens deze voor de faillietverklaring ontstaan, bevrijdt hem, die haar 
deed, tegenover de boedel alleen dan, wanneer hij, die haar deed, bewijst 
dat de faillietverklaring te zijner woonplaats langs de weg der wettelijke 
aankondiging nog niet bekend kon zijn, behoudens het recht van de cura
tor om aan te tonen dat zij hem toch bekend was (art. 52 F.). In overeen
stemming met het beginsel van art. 24 bevrijden deze voldoeningen van 
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de gefailleerde in elk geval de schuldenaar tegenover de boedel, voorzover 
hetgeen door hem voldaan werd ten bate van de boedel is gekomen. 

61. Buiten het faillissement blijft hetgeen de gefailleerde door pelsoon
lijke werkzaamheid of als pensioen of onderstand gedurende het faillis
sement verkrijgt, indien en voorzover de rechter-commissaris zulks be
paalt; art. 21 no. 2 F. Hieronder vallen zowel de arbeidsovereenkomst, als 
de aanneming van werk en de overeenkomst tot het verrichten van enkele 
diensten (vgl. art. 1637 B.W.). Ook zal hieronder vallen de winst, door de 
gefailleerde gemaakt met handeL 

62. Buiten het faillissement blijven de gelden of jaarwedden, vermeld 
in art. 756 no. 3 B.Rv.·, dat zijn gelden 'en jaarweQ_den tot .onderhoud, 
welke door de schenker voor geen inbeslagneming vatbaar zijn verklaard. 
Een zodanige bepaling kari door één persoon ten behoeve· van eenzelfde 
bevoordeelde worden gemaakt ten aanzien van gelden en jaarwedden tot 
een bedrag van f 1000,-, over een jaar berekend. 

63. Buiten het faillissement blijven de gelden, die aan de gefailleerde 
verstrekt worden ter voldoening aan een wettelijke onderhoudsplicht, bij 
overeenkomst vastgesteld; zie art. 21 no. 3 F. 
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