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OVER “LEGE DOZEN” EN ANDERE VERWANTE INSOLVENTIETOPICS. 

Een denkoefening van een eenvoudig curator-sterveling (zonder roze bril) 

  

I.  Statistiek ter inleiding 

II.  Inleiding context wetsvoorstel “lege dozen”  

III.  Bespreking wet:  Niet beschikken over activa 

IV. Reeds bestaande mogelijkheden inzake lege dozen 

V. Nieuwe “ontbindingswegen” impliceren hoger risico op misbruik 

VI. Het belang van een onafhankelijke vereffeningsfase na definitieve insolventie.  

VII. Specifieke territoriale problemen 

VIII. Huidige deficitaire vereffening is het failliet van de insolventieafwikkeling 

 

I. Statistiek ter inleiding  

1.1. In media en parlementaire werkzaamheden worden soms bepaalde statistische 

insolventiebeweringen geponeerd waarbij mijn wenkbrauwen spontaan alle kanten beginnen uit 

te gaan. Zo lees ik al twee jaar “morgen komt er een tsunami aan faillissementen op gang” om 

dan datzelfde artikel te zien afsluiten met “maar we hebben ook geen glazen bol”. Ernstige 

statistiek lees je amper. Het laatste wat ik in die zin op www.dekamer.be mocht lezen  

“Faillissementen die worden afgesloten wegens onvoldoende activa maken het leeuwendeel van 

de faillissementen uit en behelzen doorgaans procedures zonder enig nut voor de schuldeisers”. 

Ik viel van mijn stoel. 

Het belang van statistiek wordt schromelijk onderschat in de rechtswetenschap. “Een jurist kan 

niet tegen bloed en kan niet rekenen” werd mij altijd verteld. Nochtans is met het oog op beleid 

voeren (en dus wetgeving maken) statistiek vaak veel relevanter dan oeverloze semantische 

discussies over technische ficties van het recht. 

Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat het faillissementsrecht hét uitgesproken 

voorbeeld is waarbij statistiek gemakkelijk toe te passen is. Immers, faillissementen en 

dividenden zijn enkel cijfers en cijfers betekenen statistiek. Er bestaat uiteraard een verschil 

tussen statistiek en relevante statistiek. Op zich is het weinig interessant te weten dat in het jaar 

x er slechts voor y € dividend in totaal kon uitgedeeld worden aan de chirografaire schuldeisers 

in het rechtsgebied z. Dat zal heus wel. Zo kan men inderdaad statistisch voorhouden dat het 

aantal faillissementen daalt tegenover vroeger, doch men vergeet er dan wel bij te zeggen dat 

voortaan elke week talloze insolvabele vennootschappen geruisloos gerechtelijk worden 

ontbonden en verdwijnen in de witwas-vergeetput waardoor ook die statistiek weer wordt scheef 

getrokken. 

De moeilijkheid om tot relevante statistiek inzake insolventie te komen, is dat er altijd wel ergens 

een subjectief element de oefening beïnvloedt, wat nu net te mijden is bij een statistiek-oefening. 

Elk faillissement is anders, elke curator is anders, elke rechtbank heeft een ander beleid,  enzo… 

Wat voor de ene curator vanzelfsprekend gerealiseerd actief is, kan voor een andere curator 

misschien een donderslag in Keulen betekenen. Het moet de betrachting zijn om met statistiek 

bepaalde verbanden of vaststellingen aanschouwelijk te maken voor de wetgever zodat hij alles 

in overweging kan nemen bij bepaalde beleidskeuzes.   

http://www.dekamer.be/
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1.2. In de huidige wereld van separatisten (in de zakenrechtelijke zin van het woord) durft men 

soms wat negatief doen over de meerwaarde van een curator (zie verder). Dat de believers van 

die gedachtegang meestal separatisten vertegenwoordigen in een rechtbank, is toevallig (sic). Is 

het allemaal nog wel de moeite, zo’n curator ?   

Het nut van een curator kan nochtans blijken uit statistiek.  Ter inleiding van mijn bijdrage onder 

de titel “Over lege dozen en andere verwante insolventietopics” wil ik u graag het resultaat 

meedelen van een statistiek-oefening gemaakt op basis van alle faillissementen waarin ikzelf als 

curator werd aangesteld sinds 2014. Het geeft alvast een inzicht in de standpunten die ik verder 

zal uiteenzetten. Of deze statistiek representatief is voor het ganse faillissementsgebeuren weet 

ik niet en dat pretendeer ik ook niet. Ik kan enkel voor mijn eigen deur vegen en trachten één 

steen te verleggen. 

1.3. Eenvoudige vaststellingen:. 

Tussen 1.1.2014 en 1.5.2022 werd ik (al dan niet in college) 254 keer aangesteld als curator 

over een faillissement. 

Van deze 254 faillissementen zijn op heden in 202 faillissementen de 

vereffeningswerkzaamheden 1 afgelopen.  

Van deze 202 faillissementen zijn er 73 faillissementen afgesloten waarbij een (al dan niet 

volledige) pro-deo vergoeding diende te worden betaald door de Belgische Staat. Dat is 

36,13%.  

Van de resterende 52 faillissementen waarvan de vereffeningswerkzaamheden nog niet zijn 

beëindigd, kan op heden met zekerheid gesteld worden dat reeds in 32 faillissementen 

voldoende actief werd gerealiseerd. In worst case scenario zullen er dus maximaal 20 

faillissementen extra als  “pro-deo” eindigen.2 Er kan derhalve met zekerheid gesteld 

worden dat van de 254 toegewezen faillissementen, er voor minstens 161 faillissement 

geen pro deo vergoeding verschuldigd was, is of zal zijn (63,39%). Wat een pro-deo score 

betekent van slechts 36,61%. 

Met “leeuwendeel” bedoelde Aesopus destijds wellicht niet 36,13% of 36,61%. 

In het kader van dit aantal “pro-deo-faillissementen” is het misschien relevant te wijzen op 

de vaststelling dat in de 129 niet-pro deo faillissementen er in 35 faillissementen minder 

dan 5.000,00 € kon worden uitgedeeld.   

Uitgedeeld dividend aantal 

Tussen   0,00 € - 1000,00 € 23 

Tussen   1.000,00 € - 5.000,00 € 12 

Tussen   5.000,00 € - 20.000,00 € 40 

Tussen   20.000,00 € - 100.000,00 € 31 

Meer dan 100.000,00 € 23 
 

 
1 Hiermee wordt bedoeld dat het ereloon en kosten van de curator werd getaxeerd en dat rechter commissaris 
de slotvergadering van schuldeisers heeft vastgesteld.   
2 Hoewel in 10 faillissementen van die 20 potentiële pro-deo dossiers procedures of uitvoeringen lopende zijn tot 
realisatie van actief. 
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Hieruit zou misschien kunnen afgeleid worden dat het wel degelijk belangrijk is dat een 

curator ook voor een verwaarloosbaar actief van maar duizend euro toch de nodige 

inspanningen doet - ook al levert hem dat geen extra ereloon op, maar wel meer miserie. 

Het zijn net die inspanningen die een reducerende invloed kunnen hebben op het aantal 

faillissementen die finaal “pro-deo” moeten eindigen.   

1.4. Relevante vaststellingen: 

Eén van de (meest objectieve) manieren om de meerwaarde van een curator tegenover alle 

schuldeisers aanschouwelijk te maken, is het in kaart brengen van het resultaat volgend uit 

een fout-aansprakelijkheidsvordering. 3 Nog interessanter is het om aanschouwelijk te 

maken welke schuldeiser dan “profiteert” van het resultaat van deze 

aansprakelijkheidsvorderingen. De eindconclusie hiervan zal misschien de ogen openen 

van de wetgever/overheid/publieke middelen. 

De 202 faillissementen waarin de vereffeningswerkzaamheden zijn afgerond4, bestaan uit 

192 vennootschappen en 10 natuurlijke personen. Van deze 192 faillissementen zijn er op 

heden in 43 faillissementen gelden geïnd zuiver en alleen op basis van 

bestuurdersaansprakelijkheid.5 (22,3%) Uiteraard zijn er nog in meer faillissementen 

procedures gevoerd en veroordelingen bekomen, doch deze hebben niet geleid tot 

daadwerkelijke inning wegens onuitvoerbaar. In totaal werd 3.854.921,15 € geïnd op basis 

van foutaansprakelijkheid over deze 43 faillissementen heen. 

In onderstaande tabel werden deze 43 faillissementen opgelijst. In de eerste kolommen ziet 

u de daadwerkelijk uitgedeelde dividenden, verdeeld tussen de “publieke middelen” en de 

“kredietverleners”. Onder publieke middelen wordt begrepen: fiscus, RSZ, FSO, sociaal 

verzekeringsfonds,…Kortom alles wat de Staatskas rechtstreeks ten goede komt.  

In het tweede deel van de tabel werd voor elk faillissement een fictieve rangregeling 

gemaakt waarbij het resultaat van de aansprakelijkheidsvordering werd weggelaten uit het 

gerealiseerd actief. Op die manier kan aanschouwelijk gemaakt worden welke schuldeiser 

heeft geprofiteerd van dergelijke procedures. 

U zal zien dat het weglaten van het gerealiseerd actief voortkomende uit aansprakelijkheid 

tot gevolg heeft dat er 1.356.971,34 € minder naar de publieke middelen zou gevloeid zijn 

en 625.173,64 € minder naar de chirografaire schuldeisers.  Het is dus zeer zeker de 

overheid die geniet van de inspanningen van een curator en belang heeft bij een collectieve, 

onafhankelijke vereffening. 

 

 
3 Uiteraard kan de meerwaarde van een curator ook blijken bij het realiseren van commercieel actief of bij 
procedures tot inning van klantvorderingen of complexe rekening-courantdiscussies. Doch op het vlak van 
statistiek zijn dit bijzonder subjectieve gegevens. Dat curator X een beter resultaat behaalt dan pandverzilveraar Z 
is een discussie die geen (geobjectiveerd) einde kent. Dat curator A wél een complexe rekening-courant vordering 
tegenover een bestuurder kan innen, terwijl curator B daar wellicht niet in zou geslaagd zijn, is een moeilijk 
vraagstuk dat zich niet laat vatten in statistiek. 
4 Hiermee wordt bedoeld: taxatie is gebeurd (XX.145 WER)  en vergadering (xx.170 WER) is doorgegaan of 
vastgesteld. 
5 Geen rekening-courant vorderingen, geen vordering tot volstorting kapitaal, geen handelsvorderingen. 
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faill

Totaal uit te 

delen provenu

geïnde gelden 

aansprakelijkheid 

/ fout

Dividend 

publieke 

middelen

Dividend 

kredietverlener

Dividend 

chirografair

Hypotetisch 

dividend publieke 

middelen

Hypothetisch 

dividend 

chirigrafair 

Minder ontvangst 

publieke 

middelen

1 € 1.384.564,23 € 1.316.500,00 € 506.140,49 € 779.892,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 506.140,49

2 € 236.218,74 € 250.000,00 € 65.046,78 € 109.283,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 65.046,78

3 € 620.137,42 € 250.000,00 € 54.901,08 € 0,00 € 554.149,10 € 54.901,08 € 316.649,10 € 0,00

4 € 323.838,29 € 208.232,79 € 148.451,46 € 64.592,83 € 71.235,77 € 46.227,81 € 0,00 € 102.223,65

5 € 315.890,21 € 197.000,00 € 0,00 € 307.882,13 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

6 € 637.291,43 € 180.000,00 € 338.468,90 € 236.483,81 € 90.000,00 € 174.234,88 € 0,00 € 164.234,02

7 € 119.761,65 € 144.391,59 € 46.030,54 € 1.489,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 46.030,54

8 € 306.690,13 € 134.468,07 € 51.854,75 € 212.194,29 € 75.010,28 € 34.255,03 € 0,00 € 17.599,72

9 € 92.454,37 € 120.000,00 € 66.813,31 € 655,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.813,31

10 € 191.063,69 € 100.000,00 € 48.954,20 € 53.765,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.954,20

11 € 190.701,41 € 98.000,00 € 4.710,89 € 171.066,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.710,89

12 € 57.518,29 € 65.000,00 € 57.518,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 57.518,29

13 € 28.411,53 € 61.500,00 € 28.411,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.411,53

14 € 58.926,72 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 58.926,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15 € 38.175,15 € 52.119,00 € 32.308,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 32.308,24

16 € 35.189,61 € 40.000,00 € 1.618,60 € 0,00 € 33.571,01 € 0,00 € 0,00 € 1.618,60

17 € 28.728,52 € 35.000,00 € 10.789,80 € 426,79 € 16.402,77 € 0,00 € 0,00 € 10.789,80

18 € 20.552,02 € 35.000,00 € 480,80 € 19.052,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 480,80

19 € 24.603,43 € 35.000,00 € 1.470,00 € 0,00 € 22.474,03 € 0,00 € 0,00 € 1.470,00

20 € 41.341,76 € 87.190,84 € 37.591,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 37.591,76

21 € 18.232,46 € 28.000,00 € 5.120,85 € 0,00 € 13.674,35 € 0,00 € 0,00 € 5.120,85

22 € 14.032,51 € 27.500,00 € 14.032,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.032,51

23 € 15.251,29 € 25.000,00 € 15.251,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.251,29

24 € 14.940,00 € 24.000,00 € 14.940,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14.940,00

25 € 22.104,93 € 23.500,00 € 21.543,77 € 561,16 € 0,00 € 2.022,65 € 0,00 € 19.521,12

26 € 10.267,59 € 22.500,00 € 10.267,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.267,53

27 € 12.577,34 € 20.500,00 € 8.423,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.423,18

28 € 14.053,98 € 20.000,00 € 0,00 € 13.387,89 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

29 € 14.407,11 € 20.000,00 € 2.682,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.682,00

30 € 11.777,00 € 18.150,00 € 0,00 € 11.777,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

31 € 18.592,63 € 18.000,00 € 13.132,00 € 5.362,00 € 4.652,32 € 4.591,59 € 0,00 € 8.540,41

32 € 116.679,11 € 18.000,00 € 103.967,52 € 0,00 € 0,00 € 88.847,52 € 0,00 € 15.120,00

33 € 10.774,20 € 17.385,46 € 10.774,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.774,20

34 € 10.067,71 € 16.500,00 € 8.252,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.252,71

35 € 9.282,34 € 15.000,00 € 0,00 € 9.282,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

36 € 7.873,40 € 15.000,00 € 7.873,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.873,40

37 € 7.214,58 € 13.091,68 € 7.214,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.214,58

38 € 6.685,33 € 12.500,00 € 6.249,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.249,87

39 € 6.598,05 € 7.000,00 € 4.871,66 € 0,00 € 1.726,39 € 0,00 € 0,00 € 4.871,66

40 € 2.396,03 € 6.591,72 € 2.396,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.396,03

41 € 1.775,38 € 6.300,00 € 1.755,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.755,38

42 € 1.742,00 € 6.000,00 € 1.742,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.742,00

43 € 1.568,46 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 5.100.952,03 € 3.854.921,15 € 1.762.051,90 € 1.997.154,53 € 941.822,74 € 405.080,56 € 316.649,10 € 1.356.971,34

ZONDER AANSPRAKELIJKHEID
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1.5. Andere eventuele interessante statistiek: 

In totaal werd in de 129 niet-pro-deo faillissementen een totaal dividend uit de failliete 

massa (excl. onroerend) uitgedeeld van 10.900.161,66 €.6 

Er werd 3.275.548,78 € ofwel 30,05 % uitgedeeld aan de publieke middelen (waarvan  

1.001.646,26 € aan het FSO). 

Er werd 4.634.689,91 € ofwel 42,51 % uitgedeeld aan de “banken”. (excl. onroerende 

rangregeling/uitdeling). 

Er werd 2.008.808,62 € ofwel 18,42 % uitgedeeld aan de chirografaire schuldeisers. 

In 85 faillissementen (65,89%) ging meer dan de meerderheid van het beschikbaar uit te 

delen actief naar de publieke middelen. 

Dividend aan publieke middelen Aantal 

geen dividend 23 

Tussen 0,1 - 5 % van het provenu 7 

Tussen 5 - 25 % van het provenu 14 

Tussen 25 - 50% van het provenu 26 

Tussen 50 en 80% van het provenu 14 

Tussen 80 en 100% van het provenu 17 

100% van het provenu 28 

 129 
In 25 faillissementen (19,3%) ging de meerderheid van het uitgedeelde dividend naar een 

kredietverlener (excl. onroerend) 

Dividend aan kredietverleners Aantal 

geen dividend 84 

Tussen 0,1 - 5 % van het provenu 5 

Tussen 5 - 25 % van het provenu 8 

Tussen 25 - 50% van het provenu 7 

Tussen 50 en 80% van het provenu 8 

Tussen 80 en 100% van het provenu 11 

100% van het provenu 6 

 129 
 

In 25 faillissementen (19,3%) werd dividend aan verhuurders uitgedeeld. 

In 23 faillissementen (17,8%) werd dividend aan de chirografaire schuldeisers uitgedeeld. 

In 5 faillissementen kon het volledige passief aangezuiverd worden. 

 

1.6. Wie deze statistiek zopas gelezen heeft, begrijpt misschien al beter waarom ik het moeilijk 

heb met de stelling ““Faillissementen die worden afgesloten wegens onvoldoende activa maken 

 
6 In deze optelling werd 1 faillissement weggelaten omdat dit in verschillende opzichten een atypisch 
faillissement betrof met een bijzonder omvangrijk actief en enkel chirografaire schuldeisers. Dit zou de 
percentages inzake de verdeling op buitensporige wijze beïnvloeden en vertekenen. 
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het leeuwendeel van de faillissementen uit en behelzen doorgaans procedures zonder enig nut 

voor de schuldeisers”. En al zeker niet wanneer die bewering vanuit de “overheid” komt. 

 

II. Inleiding context wetsvoorstel – lege dozen  

 

2.1. Iedereen die in aanraking komt met het insolventierecht kent het fenomeen van de 

zogenaamde “lege dozen”.  Zijnde leeggemaakte vennootschappen, die al dan niet stuurloos 

ronddobberen op fictieve maatschappelijke zetels, die god noch gebod vrezen en zich niets 

aantrekken van enige fiscale, sociaalrechtelijke of vennootschapsrechtelijke regel. De 

vennootschappen verstoren het handelsverkeer en zijn vaak een middel tot misbruik allerhande. 

Volksvertegenwoordiger dhr. Geens7 heeft een wetsvoorstel ingediend dat een “oplossing” zou 

moeten bieden aan deze lege-dozen-problematiek. 

Dit wetsvoorstel is de “kapstok” voor dit artikel. 

 

2.2. Kort gezegd houdt dit wetsvoorstel in dat insolvente “lege dozen” bij voorkeur zonder 

kosten, noch procedure moeten verdwijnen. Er zou geen curator meer aangesteld worden die 

even de failliete lege doos van naderbij zal bekijken;  De lege doos wordt onmiddellijk gesorteerd 

in het archief.  De zogenaamde  “ontbinding gevolgd door onmiddellijke sluiting”. 

Het wetsvoorstel zou het mogelijk maken voor een faillissementsrechter om een dagvaarding in 

faillietverklaring van een “lege doos” ambtshalve “om te zetten” in een gerechtelijke ontbinding 

met onmiddellijke sluiting. Ook een aangifte van staking van betaling door een “lege doos”, zou 

voortaan door die faillissementsrechter aangrepen kunnen worden om de gerechtelijke 

ontbinding met onmiddellijke sluiting uit te spreken in plaats van het faillissement, ondanks de 

gerechtelijke bekentenis van het voldoen aan de faillissementsvoorwaarden door de schuldenaar. 

 

2.3. Onder “lege doos” wordt door de indiener van het voorstel begrepen “een rechtspersoon 

[die] zijn betalingen heeft gestaakt, niet beschikt over activa, geen personeel tewerkstelt of heeft 

tewerkgesteld de laatste achttien maanden”. Corona zou de stortvloed van deze failliete lege 

dozen nog meer activeren… 

De indiener stelt “Wanneer de rechtbank een ‘lege doos’ identificeert, zal zij opteren voor de 

gerechtelijke ontbinding, gevolgd door een onmiddellijke sluiting bij ontstentenis van voldoende 

aantoonbaar perspectief op activa, om de kosten van de procedure te rechtvaardigen voor de 

gemeenschap“.   

Alweer een faillissement minder in de cijfers (“kijk, de economie trekt opnieuw aan !”), geen 

aanstelling van een curator en geen nutteloze onkosten op de begroting van het departement 

Justitie. Hoera ! 

De (enige) verdienste van dit wetsvoorstel is in elk geval dat er een momentum bestaat om eens 

(kritisch) stil te staan bij het concept “lege doos” en bij de visie van de beleidsmakers over de 

 
7 Parl.St. Kamer, 2020-21, 1591/001, p. 1-19. 
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finaliteit van een insolventievereffening. Op voorhand mijn verontschuldigingen dat de tekst 

uiteindelijk ruim is uitgevallen. De standpunten zijn misschien scherp verwoord. Doch een 

genuanceerde “noodrem” werkt niet. Het voordeel van het innemen van duidelijke standpunten, 

is dan toch dat u het eenvoudiger met mij oneens kan zijn.  

 

2.4 Eén van die duidelijke standpunten is alvast dat door lege dozen onmiddellijk te laten 

verdwijnen zonder aanstelling van een curator de deur tot misbruik en fraude (nog meer) 

wagenwijd wordt opengezet. Deze verdwijntruc zal de Belgische staatskas in the long run meer 

geld kosten, dan opbrengen. Met het wetsvoorstel wordt een parlementair gestemd alibi beoogd 

dat de justitiële overheid de mogelijkheid geeft om te allen tijde weg te kunnen kijken bij foutief 

of zelfs strafbaar gedrag. En dat allemaal omdat de insolventiewetgever - want daar gaat het 

uiteindelijk over - het risico wil vermijden dat de overheid die vermaledijde pro-deo vergoeding 

van de curator in geval van ontoereikend actief zou moeten betalen.  

 

2.5. Wie de tendensen in het insolventierecht de laatste jaren volgt, zou denken dat 

insolventierecht enkel handelt over reorganisatie en continuïteit. Alles moet en zal “gered” 

worden. Wat dan eigenlijk echt “gered” of in werkelijkheid “ontzien” wordt en ten koste van wie 

of wat, is niet altijd duidelijk. 

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de laatste jaren de interesse van de insolventiewetgever 

– of toch van diegene naar wie de wetgever luistert – stopt bij de aanvang van de werkelijke 

vereffeningsfase. Als er niets meer te “redden” is, interesseert het ons niet meer. Er valt toch 

meestal niets meer te “vereffenen”. Een nutteloos achterhoedegevecht. Sluit en zie niet om.  En 

in het onwaarschijnlijke geval dat er wel nog “iets” deficitair moet vereffend worden, dan liefst 

niet volgens dat vervelende boek XX WER.  

Om een voor mij totaal onverklaarbare reden is de laatste jaren de wetgever blijkbaar 

doordrongen van de idee dat het oplossen van definitieve insolventie via de deficitaire 

vereffening (WVV) – buiten de muren van de rechtbank - moet aangemoedigd worden.  Het hier 

besproken wetsvoorstel inzake lege dozen van de heer Geens is van zulke gedachtegang, een 

zoveelste bevestiging. 

  

2.6. Ik zal u in deze bijdrage aantonen dat net bij zogenaamde “lege dozen” een onmiddellijke 

sluiting zonder onafhankelijke vereffeningsfase absoluut vermeden moet worden.8 En met 

“onafhankelijk” wordt niet bedoeld, de bevriende advocaat die even fungeert als de (passieve) 

deficitaire vereffenaar (sic). Ik zal u met statistiek aantonen dat de aanstelling van curatoren in 

 
8 Dit geldt evenzeer na een gerechtelijke reorganisatie. De vanzelfsprekendheid waarmee bv. lege schelpen 
onmiddellijk worden gesloten na een overdracht onder gerechtelijke gezag (GREO3), is moeilijk te vatten. Alsof het 
“succesvol” (sic) doorlopen van een GREO 3, ongedaan maakt wat voorheen fout is gelopen of werd 
gemanipuleerd. Alsof hier dan geen controle moet gebeuren. Een GREO3 mag geen rookgordijn of bliksemafleider 
zijn voor aansprakelijkheden uit het verleden. Het is net aangewezen om ook de achtergelaten, lege schelp na een 
GREO3 te onderwerpen aan een onafhankelijk bewind. Zeker wanneer de overnemer de facto dezelfde achterman 
is. In dat kader kan ook de vraag gesteld worden of het wel opportuun is dat de gerechtsmandataris die binnen 
een GREO3 heeft gehandeld met het bestuur om de overdracht te bewerkstelligen, ook nadien curator wordt van 
de achtergelaten schelp.  
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“lege dozen” wel degelijk “nut” heeft. Tenslotte zal ik motiveren waarom er geen enkele 

objectieve grond bestaat die de bestaande verschillen tussen de deficitaire vereffening (volgens 

WVV) en faillissementsvereffening (volgens XX WER) kan rechtvaardigen en dit verschil enkel 

kunstmatig in stand wordt gehouden om waarborgen te omzeilen. Wie niet begrijpt dat 

buitenbezitstelling en de artikelen XX.111-114 en XX.225-227 WER essentieel zijn bij de 

vereffening van insolvente ondernemingen heeft ofwel geen voeling met de praktijk ofwel is deze 

al dan niet geveinsd naïef.  Ik wil – ondanks de vele misbruiken - volledig meegaan in het thans 

door Europa omarmde  “debtor in possession”-verhaal zolang het over herstructurering en 

continuïteit-vooruitzichten gaat. Echter, van zodra het over definitieve discontinuïteit / 

insolvabiliteit gaat, is buitenbezitstelling het enige wat garanties verleent en doeltreffend is. Die 

buitenbezitstelling bestaat niet onder het WVV, doch enkel onder boek XX.WER. En het 

schijnargument dat luidt dat individuele schuldeisers toch nog altijd de mogelijkheid hebben om 

staande de deficitaire vereffening door allerlei rechtsmiddelen alsnog een faillissement uit te 

lokken en zo boek XX te activeren, vind ik zelfs een ernstige overheid onwaardig (zie verder).  

 

2.7.  Het onderschatten van de meerwaarde van een onafhankelijke vereffeningsfase na 

vastgestelde insolventie - ook al lijkt het op het eerste gezicht “een lege doos” te zijn - is een 

historische vergissing.  

Men geeft een al te simplistische invulling aan de term “vereffenen”. Vereffenen anno 2022 is 

absoluut niet louter de vervallen voorraad op de veiling verkopen of openstaande 

klantvorderingen innen. Het klassieke venditio bonorum. Vereffenen op vandaag is meer dan ooit 

“het billijk corrigeren wat fout is gelopen in het verleden, om derden te kunnen beschermen in 

de toekomst”.  En dat kan best gebeuren door een onafhankelijk bewind. Controle uitvoeren op 

het verleden en vervolgens (procedureel) handelen indien nodig. Men moet eerst het actief gaan 

zoeken, dan terugbrengen, om het vervolgens te kunnen vereffenen. Die benadering van 

vereffenen is  géén heksenjacht op dé ondernemer, het is net een middel om dé ondernemer en 

dé markt te beschermen.  

Het organiseren van een onafhankelijke vereffening na insolventie valt wel degelijk onder de 

noemer “handhaving”. Die handhavingstaak komt toe aan de (justitiële) overheid. De 

“economische politie”, zoals de wetgever het recentelijk mooi heeft omschreven 9. Die 

verantwoordelijkheid mag niet worden gelegd bij één arme individuele schuldeiser die dan maar 

derdenverzet moet aantekenen als hij niet akkoord is met hetgeen de belangrijkste stakeholders 

onderling hebben “georganiseerd”. Ik heb absoluut niet de ambitie om filosofische discussies te 

voeren over de voor - en nadelen van neoliberalisme in ons recht. Maar ik weet wel dat inzake 

insolventierecht men niet naïef moet zijn, de roze bril moet afzetten en een overheid haar 

(handhavende) rol moet spelen - al was het maar in haar eigen belang (zie statistiek). In het licht 

van nakende insolventie zijn betrokken partijen (zowel schuldenaar alsook de schuldeisers) 

gewoonweg niet capabel om uit eigen beweging  - zonder scheidsrechter - binnen de wettelijke 

lijntjes te kleuren, weg van enig opportunisme. Het is des mensen.  Het economisch weefsel – en 

zelfs elke belastingbetaler – heeft recht op correctie en controle in geval van insolventie. Want 

wie failliet gaat, raakt sowieso de publieke middelen. 

 

 
9 Parl.St. Kamer 2020-21, nr. 2175/001, p. 86 
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2.8. Het is al enige tijd mode om inzake insolventie bij elke grondige discussie (bv. over de rol 

van overheid/rechtbank versus schuldeisers) op een seminarie te antwoorden met de “ja-maar-

in-Amerika”-kaart. Alsof dat een argument op zich is. Ik onderschat de waarde niet van het 

vakgebied rechtsvergelijking, maar men kan geen appelen met peren vergelijken. Er is wellicht 

geen enkel ander land ter wereld waar de overheid meer schade lijdt ten gevolge van insolventie 

van een onderneming, dan België. Dit om twee eenvoudige redenen; i) de hoogte van de tarieven 

van de fiscaliteit (in het bijzonder de reeds vooraf geïnde en opgesoupeerde BTW of ontdoken 

personenbelasting op niet geïnde rekening-courant), doch vooral ii) de graad van de naderhand 

te genieten sociale zekerheid sensu lato.10 Wanneer een koffiebar met 3 personeelsleden in de 

staat Oregon of Delaware failliet gaat, zal de overheid aldaar dit niet tot nauwelijks voelen. De 

verloren taxes zijn verwaarloosbaar en de sociale rechten van de werknemers na faillissement 

zijn “beperkt”. Wanneer diezelfde koffiebar in Denderleeuw failliet gaat, dan vraagt de 

bestuurder een overbruggingsrecht aan bij zijn sociaal verzekeringsfonds ten belope van 1.398,17 

€ per maand, dienen de 3 onbetaalde personeelsleden hun schuldvordering tot 25.000,00 € per 

persoon in bij het Sluitingsfonds, vervolgens hebben de werknemers recht op een (naar wereld-

normen) hoge en (zeer) langdurige werkloosheidsuitkering en tenslotte mag u er gif op innemen 

dat de fiscale en RSZ administraties met significante (oninbare) aangiftes van schuldvorderingen 

zullen achterblijven.  Ik neem geen politiek of maatschappelijk standpunt in of het ene dan wel 

het andere model de voorkeur heeft. Ik wil alleen benadrukken dat in België de overheid wel 

degelijk meestal de grootste pineut is van insolventie. Men zou dan toch verwachten dat die 

“pineut” niet steeds in haar eigen voeten schiet bij het opstellen van haar eigen wetgeving ... én 

op haar hoede is wanneer bv. op Europees niveau verdere harmonisatie inzake insolventie wordt 

nagestreefd.  

Ook de “het-moet-van-Europa”-kaart wordt in insolventie - doch ook op andere vlakken - vaak 

gemakkelijk gespeeld om kritiek monddood te maken. Doch wie de “Europese teksten” 

zorgvuldig leest, weet dat de nationale wetgevers inzake insolventie ruime marge wordt gelaten 

om een bepaald beleid te vormen of in te vullen. Vooral in geval van definitieve discontinuïteit. 

Ik lees in elk geval in geen enkele communicatie uit Europa dat lege dozen best moeten 

verdwijnen zonder procedure of dat het principe van fresh start enige afbreuk moet doen van het 

oerprincipe dat kennelijke fouten of strafbare feiten gevolgen moeten hebben.   

 

2.9. Men kan twijfelen of de huidige beleidsmakers nog voldoende voeling hebben met wat er 

zich afspeelt in de dagdagelijkse modder van het insolventieveld. Met modder bedoel ik niet de 

gerechtelijke reorganisatie van een internationale metaalverwerker of het faillissement van een 

Benelux-winkelketen. Daar wordt voldoende aandacht aan gegeven in juridische tijdschriften. 

Wel wordt bedoeld het zoveelste faillissement van een doorgeef-VOF die een café uitbaat zonder 

boekhouding of de weerkerende Fenix-grondwerkerscoöperaties die nog nooit van RSZ-

bijdragen gehoord hebben. Deze twijfel ten aanzien van het beleid is nog toegenomen tijdens de 

corona-pandemie. Het wordt nu meer en meer duidelijk dat de vele zombievennootschappen die 

anderhalf jaar lang onterecht corona-steun hebben geïnd nu en masse het bijltje (niet noodzakelijk 

de boeken) erbij neer te beginnen leggen. Er was blijkbaar niemand die in maart 2020 aan 

 
10 Dit gegeven wordt trouwens ook onderschat inzake Europees vrij verkeer. De wederkerigheidgedachte inzake 
insolventie voor een lidstaat als België is niet evident. Een intracommunautaire dumping van sociaal passief (en 
meenemen van winsten) treft het Belgische sluitingsfonds in een graad die niet vergelijkbaar is met (de overgrote 
meerderheid) van andere lidstaten.    
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overheden kon duidelijk maken vennootschappen met op dat ogenblik 3 kwartalen openstaande 

BTW, oplopende RSZ-schulden, een rits beslagberichten, vestigingen op gekende fictieve 

maatschappelijke zetels enzo… misschien beter geen corona-steun kregen. Dat was voor een 

overheid die werkelijk over alle data beschikt, nochtans een eenvoudig onderzoek geweest van 5 

minuten tijd. Het had de vele oninbare aangiftes van schuldvordering uitgaande van VLAIO 11 

in die onafwendbare faillissementen kunnen vermijden. Het oplijsten en becijferen van alle 

onterechte coronasteun die oninbaar is wegens voorspelbare insolvabiliteit, zou ook een 

interessante statistiek zijn. Iets zegt mij dat de aldaar verkwanselde publieke middelen van een 

andere grootorde zijn dan de 73 pro-deo vergoedingen die mij te beurt vielen sinds 2014.  Blanco 

coronacheques in combinatie met een wettelijk verankerd moratorium tot faillietverklaring, 

waren gouden tijden voor lege dozen.  

Onder het motto “la réalité dépasse la fiction” laat ik u een niet-fictief voorbeeld van ene zekere 

A.B 12, een lokale horeca-duizendpoot.  

Op het ogenblik van de uitbraak van de corona-pandemie maart 2020, is A.B. sinds 21.10.2019 bestuurder 

van een vennootschap X dewelke een snackbar uitbaat. Op dat ogenblik is A.B. voorwerp van een 

strafonderzoek inzake faillissementsmisdrijven van een vorige faillissement van 14.08.2019, met een passief 

van 228.459,00 €. Naast zijn vennootschap X, “start” A.B. op 15.07.2020 ook nog een 

eenmanszaak/natuurlijke persoon met een eigen KBO nummer. Uiteraard verzoekt A.B. onmiddellijk corona-

steun voor zowel zijn vennootschap X, alsook voor zijn zopas opgestarte eenmanszaak.  

A.B. wordt als natuurlijke persoon/eenmanszaak echter reeds failliet verklaard op 7.12.2020 met een passief 

van 102.802,05 €. Anderhalve maand NA die faillietverklaring, nl. op 20.01.2021 betaalt Vlaio toch nog 

corona-steun van 10.554,55 € aan de failliete A.B en op 25.03.2021 nogmaals 8.900,00 €. Dit telkens op een 

persoonlijke (nieuwe) bankrekening die A.B. na datum faillietverklaring heeft geopend achter de rug van de 

curator. Op 17.05.2021 komt Vlaio erachter dat A.B. al failliet was en dat de betaalde steun aan de 

eenmanszaak van A.B. daarenboven ook onterecht was en vordert zij deze steun (tevergeefs) terug. Aangifte 

van schuldvordering door Vlaio van € 21.754,55, dividend 0,00 €. Ook het sociale verzekeringsfonds vordert 

tevergeefs 7.750,14 € terug van A.B. wegens onterecht ontvangen overbruggingsrecht.  

Voor zij die de clou van dit verhaal niet meteen begrijpen: Financiële steun om te vermijden dat iemand 

failliet gaat, uitbetalen na faillietverklaring. 

Doch ook de vennootschap van A.B. wordt daarna snel failliet verklaard op 22.02.2021 met een passief van 

144.279,11€. Ook voor vennootschap X heeft A.B. coronasteun ontvangen ten belope van 50.830,00 € tussen 

8.4.2020 en 16.2.2021. Ook hier komt Vlaio tot de vaststelling dat de voorwaarden absoluut niet voldaan 

waren en vordert deze onterechte steun (opnieuw tevergeefs) terug. Aangifte van schuldvordering 50.830,00 

€, dividend 0,00 €.  Van deze 50.830,00 € heeft de vennootschap 34.750,00 € steun ontvangen na 10.11.2020 

(3 maanden voor faling). Op dat ogenblik had de vennootschap geen uitbating meer (snackbar overgelaten 

op 28.8.2020), had de vennootschap al 12 maanden RSZ-bijdragen onbetaald gelaten (34.308,83 €), waren 

er 3 uitvoerende beslagen in het CBB gepubliceerd (waaronder op verzoek van RSZ en XERIUS), was de 

BTW en BV onbetaald sinds derde kwartaal 2019. En toch deelt de overheid (onterecht dan nog) extra 

34.750,00 € uit aan zulke vennootschap.  Bij vonnis van 24.01.2022 kreeg A.B. een beroepsverbod voor 5 

jaar voor feiten gepleegd in nog een ander faillissement…volgend uit een strafonderzoek dat al lang vóór de 

aanvang van de corona-pandemie lopende was. 

En zo zijn er talloze dossiers en de boer ploegt verder met zijn werkpaard met oogkleppen op. Er zijn al voor 

mindere fratsen parlementaire vragen gesteld… 

 

 
11 Agentschap Innoveren & Ondernemen. 
12 Fictieve initialen 
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2.10.  Opnieuw “on topic”: Lege dozen dus. 

Hieronder zal ik eerst het voormelde wetsvoorstel inzake “lege dozen” en bijhorende memorie 

van toelichting bespreken. U zal merken dat het onderwerp zich snel laat uitbreiden en 

zijsprongen moeten gemaakt worden. U zal gaandeweg deze bijdrage ontdekken dat “aanpakken” 

een actief werkwoord is en dat “leeg” eigenlijk “niet leeg” is.  Ik zal waar mogelijk mijn 

stellingen onderbouwen met niet-fictieve cases. Of dat dit academisch is, laat ik in het midden. 

Insolventierealiteit op een academische wijze verwoorden, is niet van vanzelfsprekend omdat de 

onderliggende insolventie-feitelijkheden nu eenmaal (eufemistisch uitgedrukt) soms weinig 

academisch zijn. Teveel nuance doet de boodschap verwateren. 

Volgens de indiener wordt zijn voorstel “gedicteerd door de economische openbare orde”. Ik 

durf te poneren dat het voorstel los tegen de economische openbare orde ingaat. Wie het niet-

aanstellen van een curator aanziet als een oplossing voor zombie-vennootschappen, dwaalt. Wie 

denkt dat de niet-aanstelling van een curator een “besparing” betekent, dwaalt evenzeer. Wie 

beweert dat de deficitaire vereffening - zoals deze vandaag wettelijk geregeld is - voortaan het 

walhalla is, vergist zich of ontplooit commerciële activiteiten op dat vlak. 

En met corona heeft dit wetsvoorstel trouwens helemaal niets te maken, dixit de Raad van State 

( “Het fenomeen van de “lege dozen” heeft niets uit te staan met de gezondheidscrisis” ).13   

Om mijn kritiek hieronder te kaderen, dient benadrukt te worden dat er een essentieel verschil 

bestaat tussen enerzijds het zo snel mogelijk uit het handelsverkeer halen van lege dozen en 

anderzijds toelaten dat deze lege dozen meteen definitief geruisloos verdwijnen in de archieven 

(i.e. de onmiddellijke sluiting). Dat de lege-dozen/zombievennootschappen liever gisteren dan 

vandaag moeten geneutraliseerd worden en moeten verdwijnen, kan niet betwist worden. Over 

het verdere gevolg dat die uitgelichte vennootschappen dan moeten kennen, daarover kan wel 

een woordje geschreven (en gediscussieerd) worden.  

 

2.11. Meer dan de tekst van het wetsvoorstel op zich, is de inhoud van de memorie van toelichting 

storend. De zogenaamde “framing” van de “lege doos”. De allereerste relevante zin in de 

memorie zet de toon:  Faillissementen die worden afgesloten wegens onvoldoende activa maken 

het leeuwendeel van de faillissementen uit en behelzen doorgaans procedures zonder enig nut 

voor de schuldeisers. 

Deze twee beweringen zijn onjuist of minstens contextueel verkeerd weergegeven (zie bv. 

hierboven statistiek). Problematisch wordt het uiteraard wanneer op basis van dit “empirisch” (?) 

materiaal, een beleid wordt gevormd of wetten worden gestemd. In de memorie wordt meermaals 

verwezen naar dé “openbare orde”. Een aanname van de wet, zou impliciete instemming van die 

beweringen in de memorie van toelichting kunnen betekenen. Straks gaat iedereen nog geloven 

dat het onmiddellijk sluiten van lege dozen inderdaad wordt opgelegd door de openbare orde. 

Dergelijke argumentatie om een wetswijziging te motiveren, kan in dezelfde categorie geplaatst 

worden als de voor elke insolventie-beoefenaar gekende klassieker  “de beperking (cap) van 

bestuurdersaansprakelijkheid is absoluut noodzakelijk, want anders is dit risico niet meer 

verzekerbaar” 14.  Ook dat werd op zo’n dwingende wijze geponeerd -  “gedicteerd” – , dat haast 

 
13 Zie Parl. St. Kamer,  2020-21,  nr. 1668/001, p.92. 
14 Voor duiding hierover zie o.a. https://corporatefinancelab.org/2019/03/04/is-kennelijk-grove-fout-nog-gedekt-
door-cap-op-bestuursaansprakelijkheid/ 

https://corporatefinancelab.org/2019/03/04/is-kennelijk-grove-fout-nog-gedekt-door-cap-op-bestuursaansprakelijkheid/
https://corporatefinancelab.org/2019/03/04/is-kennelijk-grove-fout-nog-gedekt-door-cap-op-bestuursaansprakelijkheid/
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iedereen dat begon te geloven. Gelukkig is aldaar net op tijd aan een noodrem getrokken door 

een wakker (gemaakt) parlementslid, waarvoor dank. Ik vond het overigens steeds frapperend 

dat een wetgever wel bezorgd was over de aansprakelijkheidscaps van bestuurders (die insider 

zijn en dus per definitie alles weten of behoren te weten), maar dat diezelfde wetgever zich nooit 

heeft afgevraagd of de aansprakelijkheid van een curator - die blind, verstoken van elke 

informatie in een wespennest terecht komt - niet moest beperkt worden met een “cap”. Een detail, 

maar misschien toch veelzeggend over de legislative mindset destijds. Dit geheel terzijde. 

 

2.12. Het hier te bespreken wetsvoorstel inzake lege dozen past in de tendens van de laatste jaren 

om het belang van de figuur van de curator te doen afzwakken, terwijl daar geen enkele 

gerechtvaardigde aanleiding toe is. Meer dan ooit is er noodzaak aan onafhankelijke 

insolventiefunctionarissen.  

In zijn queeste om voortaan zoveel mogelijk insolventie buiten de rechtbankmuren te houden, 

heeft de wetgever de laatste jaren zoveel bochten blindelings afgesneden dat de weg van de 

doelmatigheid verlaten werd en de slinger inderdaad doorgeslagen is. Dat blijkt o.a. uit de 

ondoordachte institutionalisering (en haast promotie) van de “deficitaire vereffening” (zie 

verder) en dat blijkt thans opnieuw met de boodschap die de wetgever nu wil geven door de 

zogenaamde “lege dozen” curator-loos te laten verdwijnen. 

De doelstelling “minder justitie” mag niet blind worden toegepast op insolventie.  Als er ergens 

(burgerlijke) “Justitie” nodig is,  dan is het wel in het insolventiegebeuren. Net omdat insolventie 

zoveel méér raakt dan de loutere particuliere belangen van (al dan niet wakkere) partijen. Of 

insolventierecht nu wel of geen privaatrecht is, laat ik in het midden. Maar het dient in elk geval 

geen louter privaatrechtelijke belangen. Insolventie is géén loutere zaak tussen schuldenaar en 

schuldeisers (of tussen bank en de borg van de schuldenaar). Het gaat over het beschermen van 

de (eerlijke) markt. Insolventie-afwikkeling zonder een sterke controlerende overheid is een  

recipe for disaster. De Germanen – van wie we toch weten dat zij niet de meest ontwikkelde 

beschaving nastreefden – zijn in hun insolventierecht nooit verder geraakt dan “wie het eerste 

komt, het eerst maalt “. Ik mag hopen dat het bij “ons” toch iets meer mag zijn, hoewel de 

tendensen niet meteen hoopvol zijn. In een wereld van separatisten waarin alles verpand, 

geleased of ressorteert onder een verlengd eigendomsvoorbehoud, is een onafhankelijk centraal 

bewind tijdens de vereffening nog steeds wenselijk. Ik weiger mij neer te leggen bij “first come, 

first serve and only the strong will cash”. 

Zoals ik verder zal duiden, zal het huidige “los-het-onderling-op-in-stilte-en-val-ons-er-niet-

mee-lastig”-uitgangspunt ervoor zorgen dat bestaande procedurele beschermings – en 

controlemechanismes inzake insolventie zullen uitgehold worden. Zorgvuldige evenwichten 

waar honderden jaren rechtsevolutie aan vooraf zijn gegaan, gaan op de schop.  Ik heb heus geen 

nostalgisch gevoel bij de insolventiebepalingen uit de Twaalf Tafelen of het Eeuwig Edict, maar 

wie even grasduint in de parlementaire stukken inzake de Belgische insolventiewetgeving van 

de laatste 30 jaar en deze naast de huidige wetgeving legt, moet wel denken dat al die 

parlementairen en opgeroepen experten in de commissies – met al hun bezorgdheden en 

opmerkingen – het de voorbije 30 jaar allemaal bij het foute eind hadden. Zij zouden nu anno 

2022 weggezet worden als drama queens (sic). De bezorgdheden van toen, zijn nochtans actueler 
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dan ooit.  Wie bv. de motivering van de later weerhouden amendementen nr. 11 en 15 bij de wet 

van 4.09.2002 leest en vervolgens zich waagt aan een lezing van de tekst van de huidige artikelen 

2:82 – 2:84 WVV, zal zich toch afvragen wat er sindsdien in het hoofd van de wetgever is 

gewijzigd. Het is misschien ook eens interessant de parlementaire voorbereidingen te lezen bij 

de invoering van het “afschrikwekkende” art.63ter Venn.W. bij wet van 4 augustus 1978.  

 

2.13. De in dit artikel geformuleerde kritieken en opmerkingen op het wetsvoorstel “lege dozen”, 

kan u trouwens ook voor 99% toepassen op de thans bestaande wettelijke mogelijkheid die aan 

een rechtbank toelaat om vennootschappen die één jaarrekening niet neerleggen te 

“sanctioneren” door deze gerechtelijk te ontbinden (art. 2:74 WVV). Wat blijkbaar de wetgever 

niet inziet, is dat men die vennootschappen en hun bestuurders met een gerechtelijk ontbinding 

niet sanctioneert, doch wel veelal beloont.  

In het geval ik alle activa fiscaalvrij uit mijn vennootschap zou hebben weggesluisd, dan 

zou ik het ook niet erg vinden wanneer een rechtbank mijn vennootschap zou ontbinden. 

Geen revisor die opmerkingen kan maken over mijn creatieve staat van activa en passiva. 

Geen curator die vervelende vragen stelt. Geen memorie die de Procureur inlichtingen 

verschaft omtrent misdrijven. Hoeveel gevallen zijn er gekend waarbij de fiscale 

Administratie na zo’n faciliterende ontbinding de bestuurders en vennoten achterna gaat 

om hen te treffen in de personenbelasting ? …Ach ja.  

Men kan zelfs de eigen gerechtelijke ontbinding (met onmiddellijke opkuis) uitlokken door twee 

uitnodigingen van de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden naast zich neer te leggen (art. 

2:74,§2,2° WVV). Wie dus liever geen faillissement en curator wil, kan maar beter zijn 

aangetekende post niet meer afhalen. 

 

 

III. Bespreking wet  :  Niet beschikken over activa 

 

3.1 Over de tekst van het wetsvoorstel “lege doos” zelf, kan ik kort zijn. De toegevoegde waarde 

en de doelmatigheid van het wetsvoorstel ontgaan mij volledig.  Een probleem oplossen door te 

doen alsof er geen probleem is en het meteen onder de mat te schuiven.  

Het is niet enkel ik die dat zeg, maar ook de Raad van State heeft dit - weliswaar diplomatischer 

- gesteld in haar advies dat zij besluit met: “Uit het voorgaande blijkt dat de wetgever er in het 

vervolg van de parlementaire voorbereiding moet op toezien dat het doel dat met de voorgestelde 

maatregelen wordt nagestreefd, verduidelijkt wordt.” Anders  gezegd:  “wij begrijpen niet hoe u 

met de voorgestelde maatregelen het door u voorgespiegeld doel wil bereiken”.  Het is ook niet 

te begrijpen, want in essentie gaat dit wetsvoorstel niet over het oplossen van de problematiek 

van de lege dozen. Alleen wil men dat niet openlijk toegeven.   

Zo wijst de Raad van State ook naar de reeds bestaande mogelijkheden in het kader van “lege 

dozen” voorzien in de artikelen XX.29 WER en 2:70 WVV; Ook wijst de Raad van State naar 

het bestaande artikel XX.135 WER, maar ik vermoed dat deze mogelijkheid niet meteen past in 

de visie van het wetsvoorstel. Immers, een ambtshalve vroegtijdige sluiting van een faillissement 
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(om verdere ondoelmatige kosten te vermijden) impliceert noodzakelijkerwijs wel eerst de 

aanstelling van een curator. En laat die aanstelling nu net  blijkbaar “het probleem” zijn, want 

een aanstelling impliceert een vergoeding ... 

 

3.2.  Uit de inhoud van de voorwaarden die het wetsvoorstel koppelt aan de ontbinding met 

“onmiddellijke sluiting zonder curator” , blijkt meteen dat de wetswijziging het doel dat wordt 

ingeroepen nooit kan dienen.   

Volgens het wetsvoorstel kan tot ontbinding met onmiddellijke sluiting door de rechtbank beslist 

worden wanneer volgende voorwaarden vervuld zijn:  

“dat de rechtspersoon zijn betalingen heeft gestaakt, niet beschikt over activa, geen 

personeel tewerkstelt of heeft tewerkgesteld de laatste achttien maanden.“ 

De omschreven voorwaarde “niet beschikt over activa” is problematisch en raakt meteen de 

essentie van mijn kritiek.  

Immers, bijna elke lege doos heeft actief. Men moet het actief alleen zien of (terug)vinden. 

De problematische “lege dozen” zijn aldus niet leeg. Meer zelfs, ze worden op basis van de 

wet vermoed niet leeg te zijn en vermoed het gevolg te zijn van een fout die schade heeft 

berokkend (zie verder). Een verwaarloosde of achtergelaten vennootschap, omschrijven als een 

“lege doos” is intrinsiek tegenstrijdig.  

Boek XX WER voorziet vooreerst geen (beperkende) definitie van “activa”.  “Activa” betekent 

niet enkel “een stoel” of “een tafel”. Zo wordt een aansprakelijkheidsvordering in hoofde van de 

rechtspersoon tegenover haar bestuurder ook begrepen onder “activa”. Deze vordering behoort 

in vele gevallen (in het bijzonder bij “lege dozen”) reeds tot het vennootschapsvermogen vóór 

de faillietverklaring en is dus “actief”. Niet elke relevante aansprakelijkheidsgrond ontstaat pas 

na faillietverklaring. In het overzicht van rechtspraak  “Vennootschappen 1999-2010” in TPR 

1/2012 werd destijds door o.a. prof Geens onder het hoofdstuk “de gewone 

aansprakelijkheidsgronden en het faillissement van de vennootschap” terecht geschreven “Het 

spreekt voor zich dat de curator een vorderingsrecht heeft waar heeft waar de gefailleerde er 

zelf ook een had vóór het faillissement. De curator dient immers de activa van de vennootschap, 

waaronder haar vorderingen, te realiseren”. Sindsdien is dat niet veranderd, zodat ik de 

ingeslagen weg niet begrijp.  

Realisatie van activa heeft niet enkel betrekking op aanwezig actief, maar staat (meer en meer) 

voor het weder samenstellen van het actief dat er moest zijn, maar dat er niet meer is.  Ook een 

uitgehold handelsfonds, een geruisloze afgewende handelsactiviteit, …. van de vermeende lege 

doos, is actief. Er wordt vlot voorbij gegaan aan het feit dat elke actiefpost vermeld op de laatst 

neergelegde jaarrekening, “actief” is dat wordt geacht aanwezig te zijn tenzij het tegendeel 

bewezen wordt. En dan vergeet ik nog de boekhoudkundig afgeschreven assets of hetgeen in het 

verleden werd gemanipuleerd in de jaarrekening door compensaties en creatieve wegboekingen 

allerhande.  

Het aanvaarden dat activa vermeld op jaarrekeningen “mogen verdwijnen” en dus legitimiteit 

geven aan een “lege doos”  alsof dit een “normaal gegeven” betreft, kan aanzien worden als het 

bevestigen van witwassen van geld. Overdrijft u nu niet, hoor ik u denken.  Ik verwijs u toch naar 
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de definitie van “witwassen van geld”  in artikel 2 van de anti-witwaswet 15, alsook naar het 

artikel 4, 23°  waar misdrijven met betrekking tot de “staat van faillissement “ en “misbruik van 

vennootschapsgoederen” omschreven worden als een “criminele activiteit”. Oeps…  

Ik herinner er ook nog even aan dat het verzuimen aangifte te doen van staking van betaling 

binnen de maand na het ophouden van betalen om zo faillietverklaring uit te stellen (i.e. lege 

doos), een misdrijf is met betrekking tot de staat van faillissement (art. 489bis, 4° sw). Ik herinner 

er ook aan dat het aanhouden van fictieve maatschappelijke zetel of inzetten van stromannen, 

valsheid in (openbare) geschrifte en gebruik van valse stukken betekent.  

 

3.3. De wettelijke voorwaarde “niet beschikt over activa” zal quasi nooit vervuld kunnen zijn, 

minstens zal een faillissementsrechter hierover gewoonweg niet ernstig kunnen oordelen.  Men 

kan niet weten of een “doos” al dan niet “leeg“ is, als niemand het deksel van die doos opent.  En 

de faillissementsrechter kan in een eerste fase dat deksel zelf (feitelijk en juridisch) niet openen. 

Dat kan enkel een curator 16.  

De gegevens die nodig zijn om te oordelen of de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn, 

verschillen significant van de gegevens die noodzakelijk zijn om te oordelen over de 

opportuniteit van een “ontbinding met onmiddellijke sluiting” en de voorwaarde “niet beschikt 

over activa”. De eerste soort gegevens zijn veelal zichtbaar voor de faillissementsrechter, de 

tweede zijn dat niet. Knipperlichten zeggen wel iets over het passief en de betalingsproblematiek, 

doch uiteraard niets over het (verdwenen) actief. Een niet-neergelegde jaarrekening (en dus niet-

gekende jaarrekening) zegt niets over de afwezigheid van actief (integendeel).    

Vrouwe Justitia is dan wel geblinddoekt, maar een faillissementsrechter kan niet blind oordelen 

over “aanwezigheid van activa”.  Aan een faillissementsrechter overlaten ter zitting te oordelen 

of een ontbinding met onmiddellijke sluiting opportuun is, is hetzelfde als aan een geblinddoekte 

vragen om alle nummerplaten van voertuigen te noteren die te snel rijden en vervolgens op basis 

van zijn notities te besluiten dat er op die rijweg geen probleem inzake snelheidsovertredingen 

bestaat. Niemand is gebaat met die werkwijze. De verkeersinbreuken-statistiek zal misschien 

positiever worden, maar potentiële verkeersslachtoffers op die plaats zijn hiermee niet geholpen. 

De samenleving is hiermee niet geholpen. 

Of is het de bedoeling dat voortaan de faillissementsrechter ter zitting zelf de openstaande 

klantvorderingen even gaat “afwaarderen” met de natte vinger ? Of dat hij samen met de griffier 

voor de zitting op pad gaat om na te gaan of de op de jaarrekening vermelde voorraad nog 

effectief ergens aanwezig is of teruggevorderd kan worden ? Of om te controleren of de 

kasgelden (i.e. een verdoken rekening-courant) inderdaad nog in het kasregister zitten ?  Moet 

een faillissementsrechter eerst een historiek bij Dienst Inschrijvingen Voertuigen opvragen 

alvorens hij de “onmiddellijk sluiting” kan bevelen ?  Moet een faillissementsrechter meteen ter 

zitting de kansen inschatten omtrent een aansprakelijkheidsvordering tegen een bestuurder die 

hij niet kent? Of de slaagkansen inzake een vordering tot niet-tegenwerpelijkheid van bepaalde 

paulianeuze handelingen die de rechtbank zelfs niet kan vermoeden ?  Ik heb nog niet veel 

bestuurders gezien die ter zitting vrijwillig en transparant even aan de rechtbank uitleggen hoe 

 
15 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en 
tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6.10.2017. 
16 Of een voorlopig bewindvoerder XX.32 WER voor faillietverklaring. 
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zij precies het sterfhuis hebben opgezet en op welke wijze zij de activa van de vennootschap 

hebben laten verdwijnen of “waar ze de keuken tijdelijk in opslag” hebben gezet (sic). Bovendien 

is de ware achterman van de sterfhuisconstructie meestal niet diegene die in de laatste publicatie 

van het Belgische Staatsblad wordt vermeld of die op de zitting aanwezig is – als men al aanwezig 

is.  En wat als de slaagkansen van die vorderingen maar op 10% ingeschat worden. Is dit dan 

“actief” of enkel “perspectief op actief” ? Of moet de slaagkans minstens 25% zijn ?  Worden de 

slaagkansen geënt op de gegrondheid of op de daadwerkelijke inning van een  mogelijke 

veroordeling ? En kan een faillissementsrechter die over deze “slaagkansen” of “potentieel 

actief” al heeft beoordeeld, later dan nog wel zetelen in de zaak ten gronde ?  En wat met de 

vorderingsrechten waarover de gefailleerde tegenover een derde zelf niet beschikt, maar die wel 

kunnen uitgeoefend worden door een curator ? (zie Cass. 29 oktober 2004, C.03.0115.N/21). 

Denk aan een derde die medeplichtig is aan het faillissement. Hoe zou een faillissementsrechter 

het bestaan van zulke vordering ooit kunnen vermoeden bij een aangifte ? Dit cassatiearrest toont 

ook aan dat de vaststelling of een onderneming nog activa heeft of niet, zelfs niet relevant is bij 

de afweging tot aanstelling van een curator. Een curator oefent immers ook  de 

gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit (niet enkel van de boedel) zonder dat het 

daarbij van belang is of de gefailleerde zelf al dan niet over deze vordering (i.e. activa) tegenover 

die derde beschikte.  

Voor al deze taken, informatieverzameling en opportuniteitsafwegingen is nu net de functie van 

curator uitgevonden. Of men dat nu wil, of niet. Of men hem daarvoor nu wil betalen of niet. 

Het is net bij “lege dozen” dat een curator zijn meerwaarde bewijst en de “economische openbare 

orde” dient. Een auto kan iedereen verkopen17, doch “niet-vanzelfsprekend actief” of 

“onzichtbaar actief” realiseren niet.  

 

3.4. Er wordt uit het oog verloren dat uit de aard van vele “lege dozen” op zich, reeds 

verschillende wettelijke vermoedens bestaan omtrent fout én causaal verband van bepaalde 

schade. 

Artt. 5:153, 6:119 en 7:228 WVV. Wanneer de alarmbelprocedure niet correct gevolgd 

wordt  - wat bij een lege doos quasi altijd het geval zal zijn - dan wordt de door derden 

geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping 

voort te vloeien. Dus de bestuurder is aansprakelijk voor het netto passief sindsdien. Het 

is een curator die deze schade moet/kan vorderen. 

Artt. 3:1 en 3:10 WVV. Indien de jaarrekening niet tijdig werd neergelegd - wat bij een 

lege doos quasi altijd het geval zal zijn - wordt de door derden geleden schade, 

behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim. Dus indien geen 

jaarrekening is neergelegd, wordt de bestuurder geacht aansprakelijk te zijn voor het 

navolgend passief. Bij quasi elke lege doos ontbreken neergelegde jaarrekeningen. Het 

is de curator die deze schade kan vorderen.  

Deze wettelijke vermoedens acht het hier besproken wetsvoorstel blijkbaar van geen waarde 

meer want door de ontbinding met onmiddellijke sluiting te “promoten”, worden deze wettelijke 

vermoedens ontdaan van elke waarde. Het komt mij voor dat een faillissementsrechter deze 

 
17 Meestal ook door de gefailleerde zelf, enkele weken voor de faillietverklaring. (sic) 
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wettelijke vermoedens toch enkel maar terzijde kan schuiven nadat hierover een “debat” werd 

gehouden. Maar met wie moet die faillissementsrechter “debatteren” ? Er is niemand die iets 

vordert, dus er is geen geschil, geen geding. Moet de faillissementsrechter de (insolvente) 

schuldenaar dan “tegenspreken” ?  Uiteraard niet, daarvoor dient een curator  (cfr. curator litis, 

contradictor). Het is de curator die aan wettelijke vermoedens procedureel vorm kan geven. Een 

faillissementsrechter zal ook niet weten of de bestuurder reeds betrokken is geweest bij minstens 

twee faillissementen of vereffeningen waarbij schulden ten aanzien van een inningsorganisme 

van de sociale zekerheidsbijdragen onbetaald zijn gebleven. Nochtans een niet onbelangrijk 

gegeven in de realiteit van de problematische lege dozen ( zie XX.226 WER). Welke zin heeft 

artikel XX.226 WER eigenlijk nog in de context van het wetsvoorstel ? Gaat de RSZ vanaf nu 

zelf deze procedures opstarten ? Uiteraard niet. Opnieuw een dode mus. 

 

3.5. In de memorie van toelichting wordt de voorwaarde “niet beschikken over activa” nog wel 

verwoord als “bij ontstentenis van voldoende aantoonbaar perspectief op activa”,  maar dat is 

niet wat in het voorstel van de wettekst staat. In de wettekst staat enkel “geen activa” (punt).  Een 

wezenlijk verschil.    

Mocht men de wettekst nog aanpassen naar “een voldoende aantoonbaar perspectief op activa” 

dan zou dat trouwens nog altijd even problematisch blijven. Hoe zou een faillissementsrechter 

dit perspectief moeten ontwaren ? Het perspectief van activa hangt trouwens in bepaalde mate af 

van de kwaliteit van de curator (zie verder). Doordat er geen curator wordt aangesteld, zal ook 

dat nooit aanschouwelijk worden.  

Door het wetsvoorstel wordt een faillissementsrechter gedwongen om te beslissen of een 

schijnbare lege doos al dan niet onmiddellijk naar de eeuwige archieven mag verdwijnen, terwijl 

die rechter op dat ogenblik geen tools heeft om kennis te nemen van het verhaal achter die lege 

doos. De rechtbank kan enkel de verpakking van de doos bekijken, gokken en hopen dat hij niet 

bedrogen wordt (sic). Met enkel een gepubliceerde jaarrekening en een overzicht van de 

beslagberichten kan een rechter nu eenmaal dergelijke beslissing niet weloverwogen nemen. Het 

blijft vogelpik. 

 

3.6.  Opmerkelijk is dat in de memorie van toelichting zelf wordt aangegeven dat het bewijs van 

afwezigheid van activa bijzonder moeilijk en complex is. 

Het lijkt niet raadzaam jegens de verzoeker de bewijslast op te leggen voor de 

afwezigheid van activa: de verzoeker heeft vaak geen toegang tot die elementen, en 

dat zou dus betekenen dat hem een buitensporige bewijslast wordt opgelegd. Het 

bewijs leveren van de toestand van staking van betaling is reeds relatief complex voor 

de schuldeisers. 

Dan stel ik mij de vraag wat een faillissementsrechter meer of minder kan of weet dan die 

betrokken schuldeiser. Hierover lees ik niets in de memorie van toelichting. Uitgezonderd een 

A4-blad met knipperlichten waarop eventuele verstekvonnissen zijn vermeld, weet een 

faillissementsrechter exact even veel - of even weinig.  Voor een verzoeker is deze bewijslast 

“buitensporig”, voor een rechtbank zou dit dan “normaal” zijn. Wat er verder complex is aan het 

bewijzen van de toestand van staking van betaling is mij niet duidelijk. Wanneer de 

beslagberichten langdurig de betaalagenda van de schuldenaar bepalen, is meestal het bewijs al 
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geleverd. Het aantal openstaande kwartalen sociale bijdragen en BTW zeggen meer dan duizend 

woorden.  In het recht zijn veel zaken moeilijk te bewijzen, maar zeker niet een toestand van 

faillissement. 

 

IV. Reeds bestaande mogelijkheden inzake lege dozen 

 

4.1. De Raad van State heeft in haar advies vastgesteld dat in de toelichting van het wetsvoorstel 

niet uitgelegd wordt waarom de bestaande wettelijke mogelijkheden op basis van de artikelen 

XX.29 WER en 2:70 WVV niet zouden volstaan om het zogezegd beoogd doel te bereiken. De 

memorie van toelichting bij het wetsvoorstel stelt hierover enkel: 

Met toepassing van artikel XX.29 van het Wetboek van economisch recht, kan de kamer 

voor ondernemingen in moeilijkheden, indien zij van oordeel is dat de desbetreffende 

vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor een ontbinding overeenkomstig het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het dossier rechtstreeks met een 

gemotiveerde beslissing overzenden  aan de rechtbank opdat uitspraak wordt gedaan over 

de ontbinding ervan; de feitenrechter kan de onmiddellijke sluiting uitspreken indien de 

schuldeisers, werknemers of andere stakeholders er geen enkel belang bij hebben dat een 

vereffenaar wordt aangewezen en dat er kosten worden gemaakt. 

De daadwerkelijke tenuitvoerlegging van die bepalingen hangt evenwel af van de 

ondernemingsrechtbanken. Zij kan divers zijn, en overigens hebben tal van dagvaardingen 

van schuldeisers, al dan niet institutioneel, nog betrekking op rechtspersonen die geen 

enkele soliditeit meer hebben en waarvoor dus ondanks alles het faillissement zal worden 

uitgesproken. 

Indien de zaak niet aanhangig is gemaakt bij de feitenrechter door de kamer voor 

ondernemingen in moeilijkheden, moet hij ten eerste desondanks de mogelijkheid krijgen 

om de overgang naar de ontbinding te bevorderen, ook wanneer bij hem een vordering tot 

faillietverklaring aanhangig is gemaakt 

Als ik deze motivering (tussen de lijnen door) goed begrijp, zou de aanname van het wetsvoorstel 

noodzakelijk zijn om de loutere reden dat de Kamers voor Ondernemingen in Moeilijkheden 

(KOIM) “te weinig” beslissen op een wijze dat de indiener van het wetsvoorstel het zou wensen. 

Verder dat de voorgestelde wetswijziging noodzakelijk is omdat het Openbaar Ministerie 

“teveel” zou overgaan tot dagvaarding in faillietverklaring. Dit ondanks het gegeven dat de 

KOIM alsook het OM die (blijkbaar bekritiseerde) beslissingen nemen binnen de wettelijke 

bevoegdheid die aan hen is verleend.  

Met de scheiding der machten in het achterhoofd, vind ik dergelijke argumentatie om de 

noodzaak van een wet te duiden “bijzonder”. Overeenkomstig artikelen XX.25.WER en 84 

Ger.Wb. wordt een “kamer voor ondernemingen in moeilijkheden” bevolkt door rechters. Dit 

kunnen rechters zijn van de ondernemingsrechtbank of rechters in ondernemingszaken. Hoewel 

de procedure in de KOIM niet-jurisdictioneel is, treden zij nog steeds op als rechter en vervullen 

zij een rechterlijke opdracht. De beslissingen die zij in dat kader nemen hebben weliswaar een 

niet-jurisdictioneel karakter, maar dit neemt niet weg dat elke beslissing die een rechter in het 

kader van de KOIM neemt wel degelijk genomen wordt in volledige onafhankelijkheid. Dit 
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rechtsbeginsel blijft aldaar ook overeind. Een rechter (in de KOIM) heeft zich dus niet te laten 

dicteren en moet zich in beginsel ook niet verantwoorden voor de inhoud van zijn beslissing. Aan 

een standpunt omtrent de onafhankelijkheid van het Openbaar Ministerie tegenover de 

uitvoerende macht, ga ik mij niet wagen. Maar het komt mij toch voor dat de wetgever middels 

artikel XX.100 WER aan het Openbaar ministerie de bevoegdheid heeft gegeven om over te gaan 

tot dagvaarding in faillissement in geval de wettelijke faillissementsvoorwaarden (die van 

openbare orde zijn) vervuld zijn. Binnen dat wettelijk kader handelt het Openbaar ministerie 

onafhankelijk en kunnen er geen (negatieve) “ontmoedigende richtlijnen” worden opgelegd. 

4.2. Men zou wat meer vertrouwen mogen hebben in de KOIM en de diensten van de Procureur 

des Konings. Als zij vinden dat er moet gedagvaard worden in faillissement, dan hebben zij hun 

redenen daarvoor. Als de KOIM van oordeel is dat het dossier in aanmerking komt voor 

“ontbinding met onmiddellijke sluiting”, dan zal de faillissementsrechter hierover kunnen 

oordelen op het moment dat de zaak bij hem aanhangig wordt gemaakt op basis van art. XX.29 

WER.  Zou het bovendien niet kunnen – het is misschien wel te ver gezocht (sic) - dat de KOIM 

en het Openbaar Ministerie op basis van hun praktijkervaring zelf inzien dat toepassing maken 

van de artikelen XX.29 WER en 2:70 WVV vaak conflicteert met de economische 

maatschappelijke orde en gewoonweg niet opportuun is ? Zou het niet kunnen dat de KOIM en 

het Openbaar Ministerie van oordeel zijn dat net voor die “lege dozen” een faillietverklaring (mét 

aanstelling van een curator) beter zou zijn omdat zij uit alle gegevens hebben kunnen afleiden 

dat er sowieso ernstige fouten zijn gebeurd (en zij  dus wél rekening houden met de wettelijke 

vermoedens van aansprakelijkheid) ? De wetgever acht rechters in ondernemingszaken in hun 

functie van rechter-commissaris wel capabel om voor recht te oordelen over een homologatie 

van een dading tot 50.000,00 €18. Diezelfde rechters in ondernemingszaken zouden evenwel 

blijkbaar niet capabel zijn om in hun KOIM-functie te oordelen dat zij het dossier moeten 

verzenden naar de diensten van de Procureur des Konings tot dagvaarding in faillietverklaring 

dan wel naar de rechtbank voor ontbinding en onmiddellijke sluiting ? 

Dat het openbaar ministerie – gelet op haar realiteitszin - wel de aanstelling van een curator naar 

waarde schat, blijkt onder andere uit de omzendbrief COL. 3/99 van het college van procureurs-

generaal van 12 februari 1999 betreffende het vervolgingsbeleid in faillissementen: “De curator 

is in faillissementszaken te beschouwen als ‘een bevoorrechte getuige’ gezien hij onder meer 

nazicht zal verrichten van de ter beschikking gestelde boekhouding van de onderneming 

waardoor hij het best geplaatst is om de parketten in kennis te stellen van elementen die wijzen 

op een frauduleus faillissement.” 

4.3. Hoewel het dateert van 2006 is het doctoraal proefschrift van prof. dr. VAN MEENEN “De 

juridische efficiëntie van het handelsonderzoek: toetsing van de rechtspraktijk aan de 

preventiedoelstelling van de wetgeving en de vereisten van de economische en maatschappelijke 

realiteit” nog steeds interessante lectuur in dit kader. Er wordt zelfs een hoofdstuk gewijd aan de 

vraagstelling of in het kader van een handelsonderzoek de dienstdoende rechter tegenover een 

schuldeiser aansprakelijk kan zijn voor het niet of het laattijdig doorsturen van een dossier aan 

het Parket tot dagvaarding in faillietverklaring. Anno 2022 - en met alles wat thans vastgesteld 

wordt - kan men zich dergelijke vraagstelling zelfs niet meer inbeelden. De vraag zou vandaag 

misschien kunnen zijn; Is de Belgische Staat als wetgever aansprakelijk tegenover een 

 
18 Art. XX.151 WER 
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schuldeiser of concurrent van een (niet-lege) lege doos die procedureel gesloten blijft omdat de 

Belgische Staat geen curator wil aanstellen omdat zij het risico een pro-deo vergoeding te moeten 

betalen, wil vermijden ? 

 

V. Nieuwe “ontbindingswegen” impliceren hoger risico op misbruik 

 

5.1. Volgens het wetsvoorstel zou niet enkel de faillissementsrechter ambtshalve meteen kunnen 

opteren voor de onmiddellijke sluiting van de lege doos, maar ook een schuldeiser zou in de door 

hem uitgestuurde dagvaarding voor die optie kunnen kiezen.   

Deze nieuw voorgestelde procedurele weg om tot “ontbinding en onmiddellijke sluiting zonder 

curator” te komen, zal evident leiden tot (meer) misbruik. Of denkt u dat verstandige 

ondernemingen niet capabel zijn om zich doelbewust te laten dagvaarden door een bevriende of 

fictieve schuldeiser die toevallig in de dagvaarding kiest voor de optie “ontbinding met 

onmiddellijke sluiting zonder curator” ? (retorische vraag).  Een insider weet als eerste waarom 

een bepaalde vennootschap beter onmiddellijk verdwijnt naar de eeuwige archieven. Wie zal dat 

allemaal kunnen beoordelen op de zitting ? Mocht ik als bestuurder een enorme reële persoonlijke 

rekeningcourant schuld hebben tegenover mijn eigen vennootschap dan zou ik ook opteren voor 

de optie “ontbinding met onmiddellijke sluiting zonder curator”. De fiscus zal dat nooit (tijdig) 

kunnen achterhalen en zal ook quasi nooit zelf de “heropening” vragen. Wanneer de 

vennootschap ophoudt te bestaan door “de onmiddellijke sluiting” dan verdwijnt de 

belastingsplichtige immers uit de to-do lijst van de fiscale ambtenaar. Deze ambtenaar zal zich 

na 3 jaar niet plots spontaan afvragen hoe het die vennootschap (met haar rekening courant-

vordering op de bestuurder) is vergaan. De betere witwasoperatie toch ?  Men moet opnieuw niet 

naïef zijn. Een persoonlijke rekening-courantschuld voor de buitenwereld laten verdwijnen in 

een verkorte jaarrekening,  behoeft slecht één muisklik enkele dagen voor de onmiddellijke 

sluiting; ofwel de optie “wegboeken naar kosten” ofwel de optie “rangdoorbrekende 

compensatie”. Dat is de realiteit. Niemand (van de buitenwereld) zal dat zien. Dit 

veelvoorkomende rekening-courant-voorbeeld maakt meteen duidelijk waarom het weerkerend 

(liberaal) argument “zolang er geen schuldeisers protesteren, is er toch geen probleem”, geen 

hout snijdt. Het zal veelal de overheid (de publieke middelen) zijn, die het gelag betaalt van deze 

onmiddellijke sluitingen. Blijkbaar wil diezelfde overheid dat maar niet inzien. 

 

5.2. Over de schuldeiser die voortaan zelf “de ontbinding met onmiddellijke sluiting van zijn 

schuldenaar” kan vorderen in plaats van de faillietverklaring, stelt de memorie  “Die [schuldeiser] 

kan goede redenen hebben om een snelle vereffening te verkiezen boven een 

faillissementsprocedure”.  Een klein detail dat (meermaals) over het hoofd wordt gezien in de 

memorie van toelichting, is dat “een snelle vereffening“ niet hetzelfde is dan een “ontbinding 

zonder vereffening”. In het wetsvoorstel wordt er niets vereffend. Niet snel, niet traag. Dat is net 

het probleem. En of “goede redenen” hetzelfde is dan “rechtmatige redenen” is nog maar de 

vraag. Ik kan mij geen enkel voorbeeld inbeelden waarbij een individuele schuldeiser een 

rechtmatig belang zou hebben bij een “onmiddellijke sluiting zonder vereffening”. Ik lees ook 
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geen enkel voorbeeld van mogelijke “goede redenen” in de memorie van toelichting.19 Misschien 

kan dit nog aan bod komen in de parlementaire werkzaamheden…  

 

5.3. Volgens het wetsvoorstel zou een faillissementsrechter ook een akte van staking van betaling 

ambtshalve kunnen omzetten in een ontbinding met onmiddellijke sluiting in plaats van de 

gebruikelijke faillietverklaring op aangifte. Wie aldus zijn eigen “ontbinding met onmiddellijke 

sluiting” wil uitlokken, vult de akte van staking van betaling in als volgt: “Heeft u de betalingen 

gestaakt ? ja. Heeft u actief ? neen. Heeft u personeel in dienst of in dienst gehad de laatste 18 

maanden ? neen. Heeft u iets gedaan dat wij niet mogen weten ? neen”.20 Een hoorzitting zal 

weinig anders aan het licht brengen. De insolventiekamer is - uitgezonderd in het correctionele 

contentieux - wellicht de kamer in elke rechtbank waar het meest gelogen, verzwegen en 

gedroomd wordt. “Ja, maar is liegen in een aangifte van staking van betaling dan geen valsheid 

in openbare geschriften ? ” Uiteraard, maar wie zal dat ooit naderhand controleren of opwerpen 

? Voor zij die nu denken dat ik het wel allemaal zeer ver ga zoeken... voel u uitgenodigd deel te 

nemen aan een (onbezoldigde) meeloopstage. Uw blik zal verruimen. De variaties op het thema 

zijn eindeloos.  

 

5.4. Er lijkt mij ook een juridisch technisch probleem te bestaan met deze laatste omzettings-

hypothese. Een akte van staking van betaling, houdt geen vordering in. De omzetting heeft aldus 

niets te maken met het beschikkingsbeginsel waarnaar verwezen wordt in de memorie van 

toelichting. Een schuldenaar heeft zelf immers niet “te beschikken” inzake zijn faillietverklaring. 

Als er geen vordering is, dan kan een rechter de vordering ook niet “omzetten”. Het is dan 

gewoon een ambtshalve beslissing genomen binnen het portaal dat geopend werd door het 

neerleggen van de akte van staking van betaling en de rechter verplicht uitspraak te doen. De 

memorie van toelichting stelt over deze “ambtshalve omzettingsbeslissing na aangifte”: 

de rechtbank beschikt over elementen uit de aangifte, waardoor een gemakkelijkere 

beslissing kan worden genomen. Die beslissing kan ongetwijfeld, in naam van de 

openbare orde, ambtshalve worden genomen vermits het geval reeds sub judice is, maar 

het is zaak de rechten van de verdediging te vrijwaren. Om die reden wordt degene die 

de aangifte van faillissement doet speciaal gehoord 

Ik ben niet overtuigd dat “die beslissing ongetwijfeld, in naam van de openbare orde, ambtshalve 

kan worden genomen vermits het geval reeds sub judice is”.  Men verliest toch uit het oog dat 

een faillissementsrechter destijds de bevoegdheid om juridische gevolgen te koppelen aan een 

neergelegde akte van staking van betaling, enkel en alleen heeft ontleend aan het feit dat de 

faillissementsvoorwaarden van openbare orde zijn. Die beslissing (failliet of niet) na aangifte – 

terwijl niemand dat vordert - kan de faillissementsrechter inderdaad “in naam van de openbare 

orde” nemen. Maar de vaststelling dat “er onvoldoende aantoonbaar perspectief op activa” is, 

raakt de openbare orde m.i. niet.  Dit kan dus niet aangegrepen worden om ambtshalve te 

beslissen terwijl er geen vordering aanhangig is gemaakt bij de faillissementsrechter. Het 

 
19 De versnelde BTW-recuperatie van de oninbare schuldvordering, is geen argument meer na de wet van 7 april 
2005, BS 20 april 2005.  
20 Vermeldingen in een aangifte van schuldvordering kunnen in beginsel gerechtelijke bekentenissen zijn. Arbh. 
Gent, afdeling Brugge, 20 maart 1995, JTT 1996, 34. 
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wetsvoorstel wil eigenlijk een (economische) openbare orde-karakter geven aan het mogelijks 

risico dat finaal de maatschappij een kost van een curator zal moeten dragen. Doch dat risico op 

zich raakt niet de openbare orde. Ik beweer niet dat het afwentelen van overmatige lasten op een 

maatschappij “as such”, niet tegen de openbare orde kan zijn.21 Maar in casu gaat het niet over 

overmatige lasten. Bovendien wordt de kost niet “afgewenteld”, gezien het net de taak is van een 

overheid om te voorzien in een ordentelijke vereffeningsprocedure met oog voor belang van 

schuldeisers en maatschappij. Dit is geen taak die in beginsel privatief is. Dat die taak dan in 

bepaalde gevallen een “kost” impliceert, is nog niet hetzelfde als “afwentelen”.  

 

5.5. Er wordt nogal snel de term “economische openbare orde” gehanteerd om wetsvoorstellen 

meer gewicht te geven. In casu is dit niet anders. Een “there is no alternative” benadering. Als 

dit wetsvoorstel niet wordt aangenomen, dan draait straks de economische orde in de soep (sic).  

Wat nu precies dé economische openbare orde betekent, is een discussie dat geen eindpunt kent. 

Maar ik weet wel dat consequent blijven alvast helpt: 

▪ Men kan niet enerzijds betogen dat de fiscale wetgeving van openbare orde is (o.a. Cass. 

14 januari 2011) en anderzijds toelaten dat een lege doos waarvan men in 99% van de 

gevallen mag aannemen dat deze haar fiscale verplichtingen niet heeft voldaan, 

ongeopend onmiddellijk uit de rechtsorde “mag” verdwijnen. 

▪ Men kan niet enerzijds aannemen dat de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid de 

openbare orde raken (Cass. 18 juni 2020) en anderzijds toelaten dat een lege doos 

waarover wettelijke vermoedens van fout en schade circuleren, ongeopend onmiddellijk 

uit de rechtsorde “mag” verdwijnen.  

▪ Men kan niet enerzijds het wettelijk specialiteitsbeginsel als een deel van de openbare 

orde aanzien ( Gent 22 december 2014, RABG 2015, afl. 16, 1157; Gent 25 februari 2019 

TIBR 2019, afl. 2, RS-78) en anderzijds wegkijken wanneer een volledige uitholling van 

het vennootschapsvermogen wordt voorgelegd aan een rechtbank. 

▪ Men kan niet quasi elke gedraging die gepaard gaat met het fenomeen “lege doos” 

strafbaar stellen (o.a. 489 tot 490quater sw.) en vervolgens wegkijken wanneer die “lege 

doos” ter appreciatie wordt voorgelegd aan een rechtbank. 

Met dit alles in het achterhoofd in een memorie van toelichting betogen dat het absoluut 

noodzakelijk is dat lege dozen onmiddellijke ongeopend moeten verdwijnen en dat dit zelfs 

gedicteerd wordt door de openbare orde komt mij (minstens) als niet-consequent voor. Om niet 

te zeggen dat ik er eigenlijk niets meer van begrijp.   

Eenvoudiger gesteld:  Is het in alle redelijkheid verantwoord dat enerzijds een curator een 

bestuurder persoonlijk (procedureel) aanvalt omdat de bestuurder in het licht van nakende 

insolventie ergens “rangdoorbrekend” een bepaalde schuldeiser bij voorrang heeft betaald; bv. 

een terugbetaling van een lening van 5.000,00 € aan een suikertante 14 dagen voor 

faillietverklaring. Maar dat anderzijds georganiseerd wordt weggekeken wanneer een bestuurder 

– over een periode van 3 jaren – in stilte er in geslaagd is zijn vennootschap volledig te 

ontmantelen tot een lege doos met geen enkel respect van enige regel ? Dat zijn ongelijkheden 

die eenvoudigweg niet te verantwoorden zijn.  

 
21 Cass. 3.4.2006, Arr.Cass. 2006, afl. 4, 770. 
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5.6. Hoewel zeker niet iedereen dit zal onderschrijven, durf ik te stellen dat - op enkele 

uitzonderingen na -  het gegeven dat een onderneming failliet gaat als “lege doos” op zich al een 

indicatie van fout is.    

Een (niet-lege) “lege doos” is een failliete boedel waar geen actief aanwezig blijkt te zijn om de 

eerste kosten van vereffening te betalen, die geraamd kunnen worden op 1.000-1.500 €. Men kan 

zich afvragen op welke wijze men nog ernstig kan “ondernemen” als er geen actief van 

nauwelijks 1.000,00 € meer aanwezig is in de handelszaak, wetende dat de gebruikelijke iPhone 

van de gefailleerde al gauw 1000,00 € kost.   Wie failliet gaat als “lege doos” heeft ofwel i) zich 

gedwongen laten uitwinnen, ofwel ii) feitelijke vereffend ofwel iii) gewoonweg het actief 

wederrechtelijk laten verdwijnen. Zich gedwongen laten uitwinnen, is het bewijs van staking van 

betaling; feitelijk vereffenen is steeds foutief en verduisteren van actief is een misdrijf. Actief 

kan ook immaterieel zijn. Het laten uitdoven van een activiteit zodat de vennootschap een 

noodgedwongen lege doos wordt, kan ervoor zorgen dat het handelsfonds werd uitgehold  (wat 

misschien net het opzet was) en waardeloos is geworden.  Het zo ver laten komen dat er geen 

actief aanwezig is om de eerste kosten van vereffening te betalen, is aldus minstens een indicatie 

van een fout in het kader van “normaal voorzichtig en zorgvuldig beheer“. Het fenomeen zombie-

lege doos wordt uit zijn aard quasi altijd gevat door art. XX.227 WER (wrongful trading). 

Eerlijkheidshalve moet in deze context wel gewezen worden op de invloed van de afschaffing 

van de kapitaalsvereiste in de BV. Men kan nu eenmaal beginnen ondernemen zonder kapitaal, 

wat in bepaalde gevallen verantwoord is. Als wordt toegelaten  dat  een doos “leeg” mag worden 

opgericht, is het niet altijd foutief (of verwonderlijk) dat men als “lege doos” failliet gaat. Er zijn 

dus wel uitzonderlijke casussen denkbaar waarin de failliete boedel “foutloos en oprecht” leeg 

is. Bv. een onderneming die werkelijk alles heeft geleased of gehuurd; waar pandhouders op de 

activa zelf overgaan tot verzilvering of waar de volledige voorraad gevat is door een 

eigendomsvoorbehoud (of over houdbaarheidsdatum is). Dit zijn uiteraard niet de “lege dozen” 

die geviseerd worden door het wetsvoorstel en maken wel degelijk de minderheid uit.   

 

VI. Het belang van een onafhankelijke vereffeningsfase na definitieve insolventie.  

 

6.1.  Zoals hierboven reeds kort aangeraakt, kan het belang van een onafhankelijke 

vereffeningsfase na definitieve insolventie niet overschat worden. Als uitgangspunt herinneren 

wij er aan dat een doelmatige afwikkeling van de faillissementsvereffening de openbare orde 

raakt. Centraal staat dus de vraag wat “doelmatig” is in deze context. Het evidente doel van een 

faillissementsvereffening dat meteen bij iedereen spontaan zal opkomen - al was het maar omdat 

het in de wet staat - : het realiseren van actief en het provenu uitdelen aan de schuldeisers, dit 

zonder enige vertraging hierin te dulden.  

Maar de doelstelling van de faillietverklaring gaat verder. Een faillietverklaring is ook een middel 

om een eerlijke markt te garanderen en het economisch weefsel te beschermen. De onderneming 

wordt uit het rechtsverkeer gehaald om te vermijden dat zij verdere schade veroorzaakt op alle 

vlakken. Dat gaat niet enkel over gemaakte financiële putten in het verleden. Maar dat gaat ook 

over het beschermen van andere ondernemingen actief in de relevante markt,  voor de toekomst. 

Voor een eerlijke markt is er niets zo verstorend of gevaarlijk als een concurrent die zich niet 
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houdt aan de meest elementaire regels van bedrijfsvoering en betaling van lasten. Een café kan 

niet concurreren met de caféhouder aan de andere kant van de Grote Markt als deze laatste elke 

fiscale en sociale regel aan zijn laars lapt en leeft op ruïneus krediet van de lankmoedige 

schuldeisers zoals de fiscus en RSZ. Uiteraard zal die een pint 10 eurocent goedkoper kunnen 

verkopen dan zijn brave concurrent.  

 

6.2. De bescherming van de markt eindigt echter niet bij de loutere faillietverklaring. De 

insolvente onderneming is dan wel uit het rechtsverkeer, maar morgen zal de betrokken 

achterman (terecht) opnieuw fresh beginnen. Opnieuw in dezelfde sector en opnieuw handel 

drijvend tegen dezelfde concurrenten (en meestal in hetzelfde café). Het is net daarom dat een 

“vereffeningsfase” die normaliter volgt na de faillietverklaring, zo noodzakelijk is. Als de 

failliete onderneming inderdaad het spel “kennelijk oneerlijk” heeft gespeeld, dan zal de curator 

- en enkel hij -  alsnog (burgerlijk) kunnen laten rechtzetten wat nodig of billijk is. De eventuele 

acties die de curator neemt, werken sowieso markt-corrigerend. Men mag immers geen 

marktvoordeel halen uit foutieve handelingen uit het verleden. Het is een “curator-contradictor” 

die dan een “curator-corrector” wordt op basis van de mogelijkheden die de wet hem toelaten en 

die vervat zitten in zijn wettelijke opdracht. Ook dat is een moderne opvatting van “vereffenen” 

anno 2022.  Het fijn klinkende gallicisme “redresseren” of “te regt brengen” zit impliciet vervat 

in “vereffenen”. Dat deze “redressering” enkel daadwerkelijk zal gebeuren door een 

onafhankelijk insolventiefunctionaris, is (over)duidelijk. De huisadvocaat die deficitair 

vereffenaar wordt, ligt niet wakker van “redresseren”. 

Deze (volgens sommige strenge) visie mag niet worden afgezet tegenover “humanisering”. Een 

billijke correctie die in een rechtstaat wordt beslist door een rechtbank met respect voor de 

rechten van verdediging, heeft niets te maken met “afstraffing”, “culpabilsering”, 

“stigmatisering” of “dehumanisering”. Dat is enkel “recht doen”. Ik betoog absoluut niet dat elk 

faillissement het gevolg is van kennelijk grove fouten of dat de gefailleerde in deze tijden van 

verlichting nog met de billen bloot op de schandsteen op de markt van Padua moet staan. De 

ondernemer van vandaag mag perfect onmiddellijk opnieuw fresh starten, zo lang hij maar de 

(burgerlijke) correctie uit het verleden ondergaat als dit nodig blijkt én als een rechtbank in die 

zin oordeelt na een eerlijk debat. Het is die correctie die bijdraagt tot een normale, eerlijke markt 

en het is die correctie die niet zal gebeuren door lege dozen meteen te archiveren met een strik 

errond. Een oneerlijke ondernemer die een “curator-correctie” heeft ondergaan, zal in beginsel 

geen tweede keer meer dezelfde oneerlijke praktijken toepassen in de toekomst. Ook dat is het 

nut van een faillissementsvereffening. Ik kan aldus de motivering in de memorie van toelichting 

dat een faillissementsvereffening veelal “procedures zonder enig nut” zijn, absoluut niet plaatsen.  

Ook eerlijke mededinging raakt m.i. nog steeds de openbare orde. Het is de overheid die een 

eerlijke mededinging in het economisch speelveld moet garanderen en organiseren. En als dit 

dan een (pro-deo) kost met zich meebrengt, dan is dat maar zo. Handhaving heeft nu eenmaal 

een kostprijs.  Een andere marktdeelnemer – of dit nu gaat over een concurrent, een investeerder 

of een klant – heeft recht om te weten wat er verkeerd gelopen is bij de debiteur binnen het kader 

van insolventie. Elke marktdeelnemer draagt bij tot de publieke middelen waardoor hij ook enige 

rechten mag claimen. Het is voor een schuldeiser-ondernemer soms belangrijker om in de 

toekomst een oneerlijke (achterman van de) gefailleerde niet meer te hoeven tegenkomen 

in de markt, dan de eenmalige recuperatie (of verlies) van zijn of haar schuldvordering. 

Het gemiste dividend, is dan maar bijzaak. Uiteraard zullen sommige (hopeloze) “lege-dozen-
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ondernemers” nooit door een curator kunnen “bekeerd” of “gecorrigeerd” worden. Maar als dat 

het uitgangspunt wordt, dan kan in elke materie voortaan het aspect handhaving geschrapt 

worden. Dat de wetgever niet inziet dat een onafhankelijke vereffeningsfase na definitieve 

insolventie absoluut noodzakelijk is, hangt samen met het gegeven dat hij verkeerdelijk uitgaat 

dat insolventie een loutere (private) kwestie is tussen schuldenaar en schuldeiser. De foute “Er 

is toch nauwelijks dividend voor de gewone schuldeiser, dus wat brengt het op?”-benadering.  

Men – ook klaarblijkelijk de wetgever - onderschat de unieke positie die een curator kan innemen 

in vergelijking met bv. een deficitair vereffenaar. Een curator zal misdrijven gepleegd door de 

vennootschap (bv. ernstige fiscale fraude) zelf blootleggen en meedelen, ook al heeft dit een 

nefast gevolg voor de waarde van de vennootschap (i.e. aandeelhouders). Een vereffenaar zal dat 

meestal niet doen als orgaan van die vennootschap. Een curator zal op basis van inside-

information op 1 jaar tijd kunnen bereiken waar een fiscale administratie misschien 10 jaar voor 

moet procederen. Een curator kan informatie aanleveren in bepaalde onderzoeken, waar een 

procureur of onderzoeksrechter hemel en aarde voor moeten verzetten om er ooit aan te geraken, 

als men er al ooit aan geraakt. En toch lijkt de overheid die meerwaarde niet te zien en maakt het 

zichzelf moeilijk. Ik weet dat het bijzonder cynisch is, maar de beste manier om snel en goedkoop 

de waarheid te achterhalen in een straf - of gerechtelijk onderzoek is door de faillietverklaring 

van de geviseerde vennootschap uit te lokken met aanstelling van een curator. Men moet niet 

wachten tot na de correctionele veroordeling, want in geval van veroordeling zal de vennootschap 

wel zelf snel de boeken neerleggen. 

 

6.3. Men moet ook eerlijk blijven tegenover andere ondernemers die weliswaar failliet gaan, 

maar waarvan de kapitein wel de moed heeft om als laatste op het zinkend schip te blijven. Men 

kan niet enerzijds zeer (m.i. te) vergaande vermoedens van fout koppelen aan het niet betalen 

van 2 trimestriële BTW-aangiftes. (art.93undecies W.BTW). En anderzijds lege dozen – waarvan 

de kapitein al lange tijd geleden als eerste het ruime sop heeft gekozen en enkel een onwetende 

(schijn)matroos heeft achtergelaten – meteen sorteren en doen alsof er niets gebeurd is.  

In dat opzicht is er een significant verschil te maken tussen “lege dozen” en “achtergelaten lege 

dozen”. Het tweede soort is heel wat kwalijker, hoewel het wetsvoorstel net die tweede soort zal 

bevoordelen. Soms is het interessant eens een geschiedenisboek ter hand te nemen of toch 

minstens een handboek inzake insolventie uit de 17de eeuw. U zal lezen dat ook in die tijden het 

een groot probleem was dat “den failliet” zich vroegtijdig uit den voeten maakten om zijn lot (dat 

vaak fysiek onaangenaam was) niet te moeten ondergaan binnen de stadspoorten. Ook toen reeds 

werd er in de meeste “rechtstelsels” een “malschere” regeling voorzien voor de kapiteins die 

aanwezig blijven tot het einde en die wel eerlijk en oprecht een onvoorwaardelijke boedelafstand 

(en alles wat dat impliceert) deden. Zij die echter vroegtijdig gingen lopen, moesten niet meer 

terugkeren (naar de markt). Hun carrière was voorbij. Goede trouw en transparantie over het-

hoe-en-waarom van de faling, schijnt vandaag minder belangrijk te zijn geworden. Wij zetten 

klaarblijkelijk meteen opnieuw de stadspoorten open (i.e. toegang tot de economische weefsel) 

voor zij die gewoon gingen vluchten na alles eerst te hebben meegenomen. Dit zonder vragen te 

stellen, zonder onderzoek.  

Ik kan mij inbeelden dat sommigen zullen repliceren dat er geen heksenjacht mag georganiseerd 

worden op ondernemers. Dat zou nieuwe starters afschrikken en een rem zetten op groei. Hoewel 

ik sommige bestuurders van gefailleerden inderdaad al heb zien “toveren”, heeft handhaving 
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bijzonder weinig met een heksenjacht te maken.  Wie te goeder trouw en ongelukkig is, heeft 

niets te vrezen bij een loutere a posteriori controle door een curator. Men onderschat trouwens 

ook dat zowel de curator, faillissementsrechter én appelrechters voldoende mogelijkheden 

hebben om op het vlak van correctie het onderscheid te maken tussen enerzijds lichte accidentele, 

menselijke nalatigheden en anderzijds grove (opzettelijke) fouten met het oog op het belazeren 

van het systeem. Niet elke veroordeling van een bestuurder moet trouwens  allesvernietigende 

(financiële) gevolgen beogen. Ook curatoren en faillissementsrechters kennen de term 

“billijkheid” en kunnen “filteren” in eer en geweten. Een mooi voorbeeld van de vergaande 

discretionaire bevoegdheid inzake zo’n correctie is het arrest van 23 februari 2017 van het Hof 

van Beroep van Antwerpen, bevestigd door Cassatie 22.  In deze zaak werden de bestuurders 

veroordeeld op basis van artikel XX.226 WER  en dit voor een som van 1,00  €.23  Ook dat is 

“recht doen”.      

 

6.4. Het is correct dat niet elke aanstelling van een curator over een “lege doos” zal leiden tot 

rechtstreeks, zichtbaar  resultaat voor de Staatskas. Er zullen ook lege dozen zijn waarbij de 

curator enkel maar kan vaststellen dat het een “aanvaardbaar en waarachtig faillissement ter 

goeder touw” betreft.  Of vaststellen dat de “schuldigen” onvindbaar of volstrekt insolvabel zijn, 

zodat verder procederen geen zin heeft en het faillissement toch onmiddellijk moet gesloten 

worden bij gebrek aan actief.  In die gevallen zal de kost van de curator en de rechtbank inderdaad 

niet opwegen tegenover het resultaat ervan.  Dat is dan de kost die een maatschappij moet dragen. 

Doch ik durf te betwijfelen of die gevallen wel zo talrijk zijn, als iedereen gewoon doet wat van 

hem/haar verwacht wordt. (zie bv. statistiek hierboven) 

Maar ook in die gevallen waar finaal de maatschappij de kost moet dragen, mag niet onderschat 

worden wat de waarde is van het louter besef dat een curator sowieso een onderzoek zal voeren. 

Weten dat een lege doos wordt “aangepakt”, zal sommigen al doen afschrikken en overtuigen 

om het spel wel correct te spelen. Een bestuurder moet beseffen dat het risico “op vervelende 

gevolgen” bij het dumpen van een lege dozen, reëel is. Hij moet weten dat de boemerang kan 

eindigen in zijn gezicht. Een boemerang waarvan men op voorhand weet dat er geen risico is dat 

die ooit kan terugkomen, is geen boemerang maar een gewone stok. Een stok die volgens de 

filosofie van het wetsvoorstel niet meer achter de deur van een curator zal staan. Een overheid 

moet de “pakkans” hoog houden of toch minstens aan de buitenwereld de indruk geven dat de 

pakkans hoog is. Neem morgen de flitscamera’s weg en het zal zich vertalen in extra inbreuken. 

Private handhaving en strafrechtelijke handhaving gaan hand in hand in het insolventierecht. Het 

gevaar om aansprakelijk te worden gesteld weerhoudt sommigen van strafrechtelijke misdrijven 

en omgekeerd. Indien men de private handhaving loslaat (door de ontbinding en sluiting) zal ook 

de strafrechtelijke handhaving daar onder leiden.  Er kan bv. verwezen worden naar het 

mededingingsrecht/kartelrecht waar net de private handhaving werd ingevoerd om de 

administratieve handhaving te versterken (of te vergemakkelijken).   

Stel u voor dat morgen de minister van financiën declareert dat voortaan elke vennootschap onder 

een jaaromzet van 300.000 € niet meer fiscaal zal gecontroleerd worden. Denkt u dat na een 

 
22 Cass. 18 juni 2020 (C.19.0258.N). 
23 Zie https://corporatefinancelab.org/2020/07/14/de-bijzondere-begroting-van-de-bijzondere-
bestuursaansprakelijkheid-voor-rsz-schulden/ 
 

https://corporatefinancelab.org/2020/07/14/de-bijzondere-begroting-van-de-bijzondere-bestuursaansprakelijkheid-voor-rsz-schulden/
https://corporatefinancelab.org/2020/07/14/de-bijzondere-begroting-van-de-bijzondere-bestuursaansprakelijkheid-voor-rsz-schulden/
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aantal jaren er nog veel vennootschappen correcte fiscale aangiftes zullen indienen ?  De 

boodschap voor bestuurders moet duidelijk zijn, nl. dat ronddobberende lege dozen gewoonweg 

niet kunnen. Ofwel gaat de onderneming in vereffening ofwel legt zij tijdig een akte van staking 

van betaling neer. Al het overige, is het faciliteren van een feitelijke vereffening of het deficitair 

verderzetten van een reddeloos verloren onderneming.  Voor de reeds bestaande - en dus aan te 

pakken - lege dozen, is het te laat. Deze kunnen inderdaad de maatschappij geld kosten (of 

opbrengen). Maar belangrijker is de toekomst. Preventie en ontrading. Namelijk ervoor zorgen 

dat ondernemers die in de verleiding zouden kunnen komen om zich zo te organiseren, hiervan 

afzien. Dat bewerkstelligen, zal macro-economisch een grotere besparing betekenen dan enkele 

pro-deo vergoedingen voor curatoren.  

 

6.5. Al hetgeen hierboven uiteengezet, heeft uiteraard pas zin als de aangestelde curator zijn werk 

doet - ook wanneer hij misschien in dat specifiek failliet nauwelijks ereloon verdient. Het is net 

in faillissementen waar geen vanzelfsprekend actief voorhanden is, dat de curator de extra mile 

moet lopen. Dé curator bestaat niet. Er zijn goede en er zijn minder goede, zoals dat in elke 

beroepsgroep bestaat. Het is aan de rechtbank hierin regelmatig te evalueren en hiernaar te 

handelen zonder taboes van rang en stand. Dat de ene curator 90% van zijn faillissementen afsluit 

“bij gebrek aan actief” en een andere curator slechts 40%, is heus geen toeval. Er zijn uiteraard 

curatoren die in de verleiding komen om over te gaan tot “snel-open-en-toe” wanneer vanuit hun 

persoonlijke visie het vooruitzicht op actief niet opweegt tegenover de noodzakelijke 

inspanningen, kosten en onzekerheid. Doch ook voor een actief van nauwelijks 1.100,00 €  mag 

een curator geen inspanningen schuwen, ook al verdient een curator volgens bestaande KB 24 

exact evenveel of er nu 1.100 € actief wordt gerealiseerd of 0,00 €. Het enige verschil is dat in 

het ene geval de maatschappij opdraait voor het ereloon (pro-deo) en in het andere geval de 

failliete boedel. De vele kleintjes, maken nochtans het verschil.(zie bv. statistiek hierboven). 

In het insolventierecht is de grootste ongelijkheid -  die echter nooit zal gevat kunnen worden 

door het Grondwettelijk Hof – de keuze voor die of deze curator in een welbepaald faillissement. 

De procedurele activiteitsgraad, juridische kwaliteit, doeltreffendheid, werkijver enzo… van elke 

curator is dermate verschillend dat niet steeds een gelijke behandeling kan gegarandeerd worden. 

Sommige gefailleerden worden procedureel achtervolgd voor een klein (menselijk, doch foutief) 

vergrijp, terwijl andere faillissements-bandieten vrijuit gaan omdat de betrokken curator de 

opgezette constructie niet doorziet of de extra mile (met risico op niet-bezoldiging) niet wil lopen.  

Deze ongelijkheid blijft onder de radar, maar men moet dit durven onderkennen. Afhankelijk van 

de identiteit van de aangestelde curator, ontkurken sommige gefailleerden bij het vernemen van 

de aanstelling een fles champagne, terwijl anderen onmiddellijke nood hebben aan een sterke 

borrel en een goed advocaat. In die zin zou het bevorderlijk zijn, mocht elke 

ondernemingsrechtbank toelaten dat haar curatoren zich willen én kunnen specialiseren / 

organiseren wat enkel kan indien voldoende instroom van nieuwe dossiers wordt gegarandeerd.25 

Een gespecialiseerd en gemotiveerd curator komt in the long run de maatschappij ten goede. Een 

curator die per jaar slechts  1 of 2 faillissementen toebedeeld krijgt, leidt tot niets. 

 

 
24  Koninklijk Besluit van 26 april 2018 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van de 
kosten en het ereloon van de insolventiefunctionarissen. 
25 VERLAECKT, V., “Professionele of occasionele curatoren, een essentiële keuze”, Juristenkrant 2017, afl. 349, 12 
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6.6. Een belangrijk wapen tegen de lege dozen, is de aanstelling van een voorlopig 

bewindvoerder op basis van artikel XX.32 WER. De voorzitter kan ambtshalve het beheer 

ontnemen aan een onderneming wanneer er aanwijzingen zijn dat deze voldoet aan de 

faillissementsvoorwaarden. De aangestelde voorlopig bewindvoerder kan dan binnen de 21 

dagen beslissen of moet overgegaan worden tot dagvaarding in faillissement. Er dient vastgesteld 

dat deze mogelijkheid onderbenut wordt. 

In sommige afdelingen van ondernemingsrechten gebeurt dergelijke ambtshalve ontneming van 

beheer meer dan 150 keer jaar. In andere afdelingen gebeurt dat één keer in een decennium, wat 

toch wat vreemd is. Blijkbaar is er in die rechtsgebieden dan geen enkele onderneming actief 

waarvan “gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat de 

voorwaarden voor een faillissement vervuld”. Elke rechtbank beschikt nochtans met één 

muisklik over een overzicht met zeer accurate knipperlichten van elkeen en de 

faillissementsvoorwaarden zijn van openbare orde (zodat men de ogen niet kan sluiten). 

Onbekend is onbemind. Ook hier zal het uiteraard een budgettaire opportuniteitsoefening zijn. 

Zo’n voorlopig bewindvoerder werkt niet kosteloos en wanneer er in het later faillissement geen 

actief kan worden gerealiseerd dan zal ook die kost ten laste vallen van de Belgische Staat. Doch 

zo’n vennootschap doelloos laten ronddobberen heeft ook een maatschappelijke kost, veel hoger 

dan een vergoeding aan een voorlopig bewindvoerder.  

 

6.7. Wetende dat Justitie kampt met budgetkrapte, komt het mij vreemd over dat de Belgische 

Staat evidente, verantwoorde inkomsten laat liggen in de faillissementsafwikkeling. Deze 

gemiste “inkomsten” zouden nochtans kunnen helpen in de strijd tegen “lege dozen”.  

In België is een faillissement gratis. Zowel voor de schuldenaar, alsook voor de schuldeisers.  

Waarom zou Justitie een faillissement volledig kosteloos moeten afhandelen ?  Zo zou het niet 

onredelijk zijn dat een retributie wordt ten laste gelegd van een failliete boedel voor de 

afwikkeling van een faillissement. Deze retributie kan afhankelijk gesteld worden van de omvang 

van het actief. Op die manier draagt een actief-rijk faillissement (in zeer kleine mate) bij tot de 

maatschappelijke kost van een actief-arm faillissement. Wat voor Regsol blijkbaar 

vanzelfsprekend is (een retributie van 306,00 € per faillissement per jaar), moet zeker kunnen 

voor de Belgische Staat die tenslotte de volledige logistieke kost draagt. Dit zijn relatief kleine, 

te verantwoorden retributies die op een werkingsbudget wel degelijk een invloed kunnen hebben. 

De wetgever denkt aan iedereen, behalve aan zichzelf.  

Is het nog te verantwoorden dat bv. een onbetaalde verhuurder in de rangregeling een 

schadevergoeding ontvangt van 6 maanden huur terwijl zijn handelspand één maand na de 

faillietverklaring al opnieuw verhuurd was ? Dit terwijl Justitie geen euro aanrekent voor alle 

onkosten die deze uitdeling aan de verhuurder tenslotte hebben mogelijk gemaakt. Is het te 

verantwoorden dat een pandhouder op de handelszaak quasi het volledige actief krijgt toebedeeld 

zonder dat deze pandhouder bijdraagt tot de vaste kosten van de “organisator”, zijnde Justitie ? 

Zonder Justitie is er geen dividend. Voor niemand. 

In die zin is het voor mij moeilijk te vatten dat sinds kort alle rolrechten inzake de 

faillissementsafhandeling zijn afgeschaft. Ik zoek al enige tijd vruchteloos naar de beweegreden 

hiervan. Een curator die een verzoekschrift tot verkoop van een onroerend goed neerlegt, is sinds 

kort géén rolrecht meer verschuldigd voor de volledige afhandeling van dat verzoek (inschrijven 

rol, kopieën, griffier, personeel, kennisgevingen, oproepingen, postzegels, enveloppen, 
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beschikking, enzo…). Terwijl dit toch de evidentie zelve zou moeten zijn. Een verzoekschrift tot 

homologatie van een dading van bv. 2 miljoen euro is ook vrij van elk rolrecht. Het is blijkbaar 

logisch (sic) dat de onkosten voor de oproepingen gedragen worden door de Belgische Staat 

terwijl die dading toch dient om schuldeisers aan  dividend te helpen. Elke rechtszoekende heeft 

inderdaad recht op Justitie. Daarvoor worden uiteindelijk ook belastingen geheven. Doch een 

extra rolrecht lijkt nu toch niet onredelijk te zijn.   

Ik denk ook niet dat schuldeisers bezwaar zullen hebben tegen een zekere aanrekening van een 

overhead - organisatiekost. Het enige wat een schuldeiser wil, is dat de faillissementsvereffening 

correct verloopt en dat de markt wordt beschermd. Een schuldeiser in een actiefrijk faillissement, 

beseft ook dat hij volgende week schuldeiser kan zijn in een “lege doos”.   

 

6.8. Ter afsluiting laat ik U twee “soorten” lege-dozen-voorbeelden die veelvoorkomend zijn, 

weliswaar steeds in een andere variatie. Dit zijn geen fictieve voorbeelden en tonen alweer aan 

waarom een Overheid niet gebaat is bij het ongeopend sorteren van lege dozen. 

Voorbeeldcasus 1:  Het Pensioen-faillissement 

Bestuurders van gezonde vennootschap X zijn pensioengerechtigd en verkopen alle 

onroerende activa van de vennootschap voor 300.00,00 € (latente boekhoudkundige 

meerwaarde 250.000 €). Vervolgens laten zij alle gerealiseerde liquiditeiten op hun 

privérekening storten met correcte boeking op hun persoonlijke rekening courant. Tot daar 

geen probleem. Daags na deze transactie komt de heer M. in beeld die alle aandelen van 

vennootschap X overneemt voor één euro en de rekening courant schuld van de bestuurders 

met de glimlach overneemt. Dit wordt bevestigd in een contract. Op het ogenblik van de 

overname heeft vennootschap X geen enkele schuld.  Nieuwe bestuurder M. legt vervolgens 

een valse jaarrekening neer waarin geen enkel actief wordt vermeld. Nadien volgen geen 

jaarrekeningen meer. Onder bewind van bestuurder M. lopen de vennootschapsschulden op, 

de vennootschap X dobbert verder en uiteindelijk wordt zij na 2 jaar opgepikt door de KOIM 

en wordt zij voor de faillissementsrechter gebracht door het O.M.           .         

Als de filosofie van het wetvoorstel wordt gevolgd, zal deze lege doos onmiddellijk 

verdwijnen. De rechtbank ziet immers enkel een jaarrekening waarop geen enkel 

actief te zien is.  De aanwezige substituut-procureur ter zitting heeft geen kennis 

van hetgeen zich 3 jaar eerder heeft afgespeeld, de rechtbank gaat over tot 

onmiddellijke sluiting en “opgeruimd-aan-de-laagste-kost” staat netjes. 

De maatschappelijke kost van het niet opheffen van het deksel van deze doos is  

minstens 50.000 €. (derving niet geboekte meerwaarde belasting en RV voor 

rekening courant). Daarvoor kan men 50 pro-deo aanstellingen van een curator 

betalen. 

In casu heeft de curator de vorige aandeelhouders in rechte aangesproken die 

vervolgens een dading hebben gesloten geënt op de ontdoken 

vennootschapsbelasting en roerende voorheffing .26 100% van het provenu is aan 

fiscus toegekomen. 

 
26 Het onderscheid tussen eigen en collectieve schade was in deze casus inderdaad een dunne lijn.  
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Voorbeeldcasus 2:  creativiteit bij nakend onheil. 

In 2015 geraakt een onderneming gevestigd in Hasselt betrokken in een grootschalig 

Douane-fraudedossier. De onderneming voelt de bui onmiddellijk hangen en weet welke 

oplopende boetes en aanslagen er realistisch te verwachten zijn binnen enkele jaren. De 

vennootschap verhuist onmiddellijk haar maatschappelijke zetel naar Binche, stelt een 

exotische zaakvoerder aan en hevelt ondertussen over een termijn van 4 jaar, zeer geleidelijk 

geruisloos (en om niet) het handelsfonds over naar een nieuwe, opgerichte vennootschap. 

Door alle mogelijke procedurele manoeuvres en bezwaren zal het uiteindelijk 5 jaren duren 

tot de Administratie in 2020 een uitvoerbare titel bekomt nl. een aanslag van 500.000,00 €.  

In 2016, 2017 en 2018 worden netjes jaarrekeningen neergelegd waarin telkens het actief 

vermindert.  Er worden geen schulden opgebouwd in die jaren. In de jaarrekening van 2018 

staat er geen enkel actief meer op de balans en in de passiefzijde werd geen voorziening 

aangelegd, noch wordt er in de toelichting van de jaarrekening gewag gemaakt van het 

fiscaal zwaard van Damocles dat boven het hoofd van de onderneming hangt.  De 

onderneming doet in 2019 aangifte van staking van betaling. In deze aangifte van staking 

van betaling wordt geen woord gerept over het hangende fiscaal probleem. Er wordt enkel 

een beperkt chirografair passief meegedeeld. 

De faillissementsrechter is niet gealarmeerd door de aangifte van staking van betaling en de 

stukken die daaraan gevoegd worden. Er zijn ook geen knipperlichten bekend. Geen actief, 

geen personeel, geen verstekvonnissen of beslagen. Faillissement volgt in 2019 en enkele 

maanden later stuurt de ontvanger der belastingen (eindelijk) zijn aangetekend verzoek tot 

betaling van 500.000,00 €.  

Als de filosofie van het wetsvoorstel zou gevolgd worden , dan zou er geen bezwaar 

geweest zijn de lege doos te sluiten nog voor ze opengevallen is. Er was immers voor 

de insolventierechter op basis de beschikbare gegevens, geen enkele aanwijzing van 

manipulatie of fraude. Het publiekelijk gekend passief was verwaarloosbaar en er was 

geen voorzicht op actief. Tegen dat de Administratie zou doorhebben dat de 

vennootschap ontbonden is, - oei mijn aangetekend schrijven komt terug -  is het te laat.   

In casu heeft de betrokken curator kunnen aantonen dat het handelsfonds sinds 2015 

geruisloos werd overgenomen door de nieuwe entiteit, zonder betaling. De 

bestuurders/achtermannen werden veroordeeld tot het ganse passief. Het nadien 

beschikbare provenu werd integraal uitbetaald Administratie van Douane en Accijnzen, 

zijnde de Belgische staat.  

 

VII. Specifieke territoriale problemen. 

 

7.1. U mag niet de indruk krijgen dat ik geheel ongevoelig ben voor bepaalde bezorgdheden 

inzake “(niet) lege dozen”. Er zijn inderdaad  welbepaalde rechtsgebieden – die iedereen zich 

wel kan inbeelden - waar het aantal lege dozen doorheen de jaren dermate is opgelopen, dat het 

misschien wel verdedigbaar is dat aldaar een lijn kan worden getrokken onder het verleden, 

zonder al teveel kosten. Een eenmalige grote kuis met een zeer grove borstel. Hoe grover de 

borstel, hoe groter weliswaar de foutmarge en hoe groter het risico dat heel wat malafide lege 

dozen de (aansprakelijkheids)dans zullen ontspringen. Maar soms noopt een toestand nu eenmaal 
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tot het hanteren van een grove borstel, terwijl in beginsel het vereffenen van een lege doos eerder 

een zeer fijn penseel vergt.  Men moet voor die specifieke (territoriale) situatie  begrip opbrengen. 

Diegene die nu grote kuis in hun rechtsgebied (willen) houden, zijn niet diegene die het in het 

verleden zo ver hebben laten komen. Andere rechtsgebieden hebben trouwens de massale fictieve 

zetelverplaatsingen naar dat rechtsgebied ook niet “tegengehouden” in het verleden (hoewel zij 

daartoe mogelijkheden hadden).  Maar desondanks die problematiek, is het niet wijs om een 

algemene wet (die nog meer misbruik zal mogelijk maken) te installeren om slechts enkele 

specifieke rechtsgebieden tijdelijk te faciliteren. De voormelde grote kuis moet “tijdelijk” zijn, 

anders wordt het gewoon “dweilen met de kraan open”. Het wetsvoorstel maakt in haar 

doelstelling onvoldoende het onderscheid tussen “het oplossen van het opgestapelde verleden” 

en “het oplossen van het fenomeen voor de toekomst”. Men lost het fenomeen van de “lege 

dozen” niet op door het mogelijk te maken dat de nieuwe lege dozen (die gisteren, vandaag en 

morgen opnieuw worden opgezet) ongeopend mogen verdwijnen. Meer zelfs, de wet houdt een 

handleiding in hoe men voortaan zal beschouwd worden als “lege doos” en op welke wijze men 

aldus meer kans maakt om “curator-loos” ermee weg te komen. Deze territoriale grote opkuis en 

blinde sluitingen is aldus begrijpelijk gezien huidige toestand, maar ik neem aan dat het besef er 

is dat dit niet kan blijven duren. Want dit zal net leiden tot aanhoudende creatie van (nieuwe) 

lege dozen of geveinsde verhuizingen van zetels. Men kan en mag witwas niet institutionaliseren. 

 

VIII. Huidige deficitaire vereffening is het failliet van de insolventieafwikkeling. 

 

8.1. De deficitaire vereffening blijft de gemoederen van insolventariërs beroeren. U had 

ondertussen begrepen dat ik geen voorstander ben van de op heden wettelijk verankerde 

deficitaire vereffening. Het standpunt is duidelijk: deficitaire vereffening is het failliet van de 

insolventieafwikkeling.  

Dit onderwerp leunt dicht bij de problematiek van het hier besproken wetsvoorstel gezien ook 

hier de noodzaak aan onafhankelijk bewind in geval van insolventie bestaat. Vereffenen op zich  

is niet voldoende. Vereffenen dient ook op een onafhankelijke wijze te gebeuren én met  

buitenbezitstelling. 

Een “deficitaire vereffening” houdt in dat een insolvente vennootschap “kan opteren” voor een 

deficitaire vereffening volgens WVV  “als alternatief” voor het faillissement volgens boek 

XX.WER. Een zelf gekozen vereffenaar - niet een curator - zal dan de onderneming vereffenen 

en de opbrengst uitdelen aan de schuldeisers. Iemand die niet vertrouwd is met 

insolventiewetgeving, is zich wellicht nu de vraag aan het stellen wat dan eigenlijk het verschil 

is tussen een “deficitaire vereffening” en een “faillissement”…Aha, exactly my point mon ami.   

Het ontstaan van het fenomeen deficitaire vereffening is een schoolvoorbeeld van hoe het Hof 

van Cassatie één vinger toegeeft  en vervolgens de commerciële praktijk ongenuanceerd een hele 

arm afrukt (en hierin merkwaardig gevolgd werd door de wetgever). De geest was uit de fles en 

er bleek geen weg meer terug na 2003 27 en 2005 28.  En zo werd op korte tijd een parallelle 

insolventiewereld gecreëerd die steeds verder uitgediept en bestendigd werd, zonder tussentijdse 

evaluatie of reflectie. Het buitenbezitgestelde vermogen werd terug in bezit genomen (of 

 
27 Cass. 6 maart 2003, TRV 2003, 413 
28 Cass. 14 januari 2005, TRV 2005, 32-33 
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gehouden). Zo’n tussentijdse evaluatie was bijvoorbeeld misschien opportuun geweest op het 

ogenblik dat de wetgeving inzake de overdracht onder gerechtelijk gezag werd geïnstalleerd.  

En zoals vaak in het insolventierecht het geval is, is ook de totstandkoming van het fenomeen 

deficitaire vereffening bijzonder beïnvloed door de bezorgdheden omtrent de erelonen van de 

insolventie-agents, eerder dan te zijn gevormd op juridische en politiek wel overwogen keuzes. 

Ook dat moet men durven benoemen. Niet alles is academisch te verklaren. Niet alles overleeft 

een peer-review van juridische tijdschriften.  

Met het arrest van 5 juni 2020 probeert het Hof van Cassatie terecht opnieuw de teugels aan te 

spannen om mistoestanden in te perken. Het is niet meer of minder dan een duidelijke 

koerswijziging. Het is alsof het Hof van Cassatie heeft ingezien dat de gezegdes van haar arresten 

de slinger hadden doen doorslagen.  

Doch zonder wettelijk ingrijpen zullen de pijnpunten toch blijven. Tenzij het Grondwettelijk Hof 

eens aan de spreekwoordelijk boom zou schudden (zie verder). 

 

8.2. In het debat inzake deficitaire vereffening wordt een valse tegenstelling gecreëerd tussen de 

deficitaire vereffening enerzijds en de faillissementsprocedure anderzijds. Dit is uiteraard niet in 

het minst te wijten aan het feit dat de wetgever zelf deze (valse) tegenstelling wettelijk verankert. 

Doch in wezen bestaat er geen onderscheid tussen deficitaire vereffening en de 

faillissementsprocedure. Een faillissementsvereffening is uiteraard ook een deficitaire 

vereffening. Dit onderscheid wordt kunstmatig in leven gehouden, net om steeds een alibi te 

behouden om de waarborgen, mogelijkheden en evenwichten voorzien in boek XX te kunnen 

omzeilen. Het enige onderscheid dat te verantwoorden is, is er één tussen “batige vereffening” 

en “deficitaire vereffening”; tussen “solvent” en “insolvent”.  De loutere omstandigheid dat in 

het ene geval een faillietverklarend vonnis bestaat en in het andere geval enkel een beslissing van 

een Algemene Vergadering, mag en kan niet tot zulke vergaande verschillen tussen beide 

procedures leiden.   

Net zoals het onderscheid tussen “Bankroet” en “Failliet” is verdwenen, moet op korte termijn 

ook het onderscheid tussen faillissementsvereffening en deficitaire vereffening (wettelijk) 

verdwijnen. Er bestaat geen valabel argument om deze twee parallelle insolventieafhandelingen 

te laten bestaan. Ik betoog absoluut niet dat alles dan maar volgens boek XX moet verlopen. Er 

zijn procedurele bepalingen in boek XX die wel wat “overdreven” of “te rigide” zijn. Boek XX 

zou wat betreft de faillissementsprocedure eenvoudiger kunnen. Maar dan moet men boek XX 

aanpassen, eerder dan een freepass te voorzien om boek XX te kunnen omzeilen. De 

faillissementsvereffening en deficitaire vereffening moeten in elkaar versmelten tot één gelijke 

procedure, met dezelfde waarborgen en evenwichten. Of een insolvente onderneming nu al dan 

niet de (schijnbaar stigmatiserende) stempel “failliet” krijgt of niet, is immers niet de essentie. 

Benoem beide gevallen desnoods een “insolvente onderneming in vereffening” en een eerste 

horde is genomen. What’s in a name ? Zorg ervoor dat wettelijk gezien een faillietverklaring op 

zich geen meerwaarde meer is voor een schuldeiser en noem een curator voortaan “vereffenings-

insolventie-functionaris”. Maak alle procedures, mogelijkheden en aansprakelijkheden in beide 

gevallen, op wettelijk vlak gelijk. Geen enkel onderscheid is verantwoord. De enige vereiste is 

dat de “vereffenings-insolventie-functionaris” in alle onafhankelijkheid wordt aangesteld door 

een rechtbank én dat er sprake is van buitenbezitstelling. Al het overige, zal zichzelf wel 

uitwijzen. Ik wacht nog steeds op het eerste gemotiveerd, onderbouwd argument dat mij het 
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geoorloofd verschil kan uitleggen tussen “faillissementsprocedure” en “deficitaire vereffening”. 

Het enige ongeoorloofde argument is dat in het geval van faillissement “de rechtbank wordt lastig 

gevallen” en dat bij deficitaire vereffening het “onderling” wordt afgehandeld. Of “onderling” 

dan gelijk is aan “iedereen”, valt nog te bezien.  

Het enige probleem dat niet meteen hierdoor opgelost is, is het geval waarbij een oprecht batige 

vereffening tijdens de vereffening toch deficitair blijkt te zijn. En de hieruit volgende 

belangrijkste (sic) struikelblok in hoofde van de vereffenaar die op basis van huidige wetgeving,  

bij een overgang van een “vereffeningprocedure” naar een “faillissementsprocedure” zijn staat 

van ereloon en kosten in bepaalde gevallen mogelijks ziet verdrinken in de nieuwe (grote) 

samenloop. Men zal het niet toegeven, maar ook dat is belangrijk geweest in de rechtsevolutie 

op het vlak van deficitaire vereffening. Ik wil overigens dit ereloon/kosten-probleem niet 

minimaliseren of bagatelliseren – want in bepaalde gevallen leidt dit inderdaad tot onbillijke 

situaties - , maar het is dan beter om deze specifieke struikelblok op te lossen via wettelijk 

ingrijpen zodat niemand meer hoeft te struikelen, eerder dan maar de praktijk van de 

“vereffening” te laten misbruiken. 

 

8.3. Naast de vele andere niet te verantwoorden procedurele verschillen tussen de 

faillissementsvereffening en de deficitaire vereffening, is bij uitstek het gebrek aan onafhankelijk 

bewind in de deficitaire vereffening problematisch.   

Hoe is het ooit zo ver kunnen komen dat wij (niet ik) het normaal vinden dat een insolvente 

onderneming haar eigen vereffenaar mag kiezen ?   

Een zelf gekozen vereffenaar die betaald wordt volgens de (royale) modaliteiten bepaald door de 

aandeelhouders (zijnde meestal ook de bestuurders) van diezelfde insolvente vennootschap…  

met de taak om vervolgens na te gaan of die zelfde bestuurders geen fouten hebben begaan die 

geleid hebben tot insolventie.  Mocht ik grafische talenten hebben, zou ik er een tekening bij 

maken. 

Als morgen een gefailleerde met nauwelijks 5.000,00 € schulden op zitting aan de 

faillissementsrechter zou vragen “mag alsjeblieft meester x mijn curator worden, want ik ken die 

goed”, betrokkene zou uitgelachen of uitgekafferd worden door de rechtbank.29 Bij een 

deficitaire vereffening van een vennootschap met een schuldenput van 3 miljoen euro, 

aanvaarden wij merkwaardig genoeg wel dat bv. de vaste huisadvocaat deficitaire vereffenaar 

van zijn cliënt wordt. Met geen enkel (rechtmatig) argument kan dit worden uitgelegd. 

Als men dan toch de deficitaire vereffening volgens WVV wil behouden – omdat het allemaal 

zoveel beter is voor iedereen (sic) - ,verander dan 1 klein detailtje: laat de aan te stellen 

vereffenaar voortaan kiezen door de bevoegde ondernemingsrechtbank. Benieuwd hoeveel 

deficitaire vereffeningen er nog zullen zijn… Benieuwd of bepaalde auteurs in dat geval nog 

steeds de deficitaire vereffening met vuur zullen verdedigen Wie is er beter geplaatst dan de 

insolventierechter om de bekwaamheden van de insolventiefunctionarissen in te schatten ? 

 

 
29 A. DISCART stelt in 1964 “In geen geval is er een aanduiding intuitu personae van de gefailleerde, zelfs indien 
hij zijn balans vrijwillig neerlegt, want hij heeft niet het recht een curator voor te stellen” zie RW 1964-1965, p 
900. 
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8.4. Ik zal wellicht hierdoor enkele boze lezersbrieven krijgen, maar hoe men het draait of keert 

een zelf gekozen vereffenaar is niet onafhankelijk. Het staat eenvoudigweg in de wet. Hij is en 

blijft een orgaan van de insolvente vennootschap. Een orgaan handelt in het 

vennootschapsbelang.  

Ik betoog uiteraard niet dat elke “deficitaire vereffenaar” partijdig is, het bestuur uit de wind zet, 

overdreven factureert tot het weinige resterende actief ook op is, enzo… Maar er bestaat nog 

altijd zoiets als objectieve onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid. Een rechter die moet oordelen 

over een geschil waarin zijn bevriende buurman betrokken is, moet zich ook terugtrekken. 

Uiteraard wordt in dat geval niet geïnsinueerd dat die rechter partijdig of onkundig zou zijn. Dat 

is immers niet het uitgangspunt inzake objectieve onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Dit is 

een louter gevolg van “justice must not only be done, but also seen to be done”. Voor een 

insolventiefunctionaris mag dat niet anders zijn. 

Ook ingeval van vastgestelde insolventie, moet overgeschakeld worden naar een objectief, 

onafhankelijk bewind. Een outsider die “insider” wordt en die de interne controlefunctie 

overneemt.  “U heeft geprobeerd. Het is niet gelukt om welke reden dan ook. Nu zal justitie het 

overnemen in het belang van de schuldeisers en maatschappij. U moet niets meer beslissen. Dank 

voor de sleutel en que sera, sera. U mag de touwtjes nu loslaten”. Dat is ook de betekenis van 

noodzakelijke buitenbezitstelling. Cessio Bonorum 2.0. Iemand die ter goeder trouw insolvabel 

is (geworden), moet geen schrik hebben voorbehoudloos boedelafstand te doen aan een 

onafhankelijke derde. Die mag geen schrik hebben van “que sera, sera”.  

Inderdaad, een vereffenaar of curator is geen rechter. Maar in een vereffeningsbewind is de 

bewindvoerder die als het ware een insider wordt, wel de facto de eerste rechter. Het is die 

bewindvoerder die over bepaalde feitelijkheden of vaststellingen een eerste afweging moet 

maken omtrent de gevolgen die hij hieraan wil koppelen of welke openbaarheid hij eraan wil 

geven. Hierin bestaat een grote vrijheid, die voor de buitenwereld en nadien rechtbank moeilijk 

inhoudelijk te beoordelen valt. Die taak als “eerste rechter” moet ook gebeuren in alle 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid (of toch minstens moet ertoe een poging ondernomen 

worden).  

Dat een rechtbank eerst moet nagaan of de “deficitaire vereffenaar” wel “alle waarborgen van 

competentie en integriteit” zou hebben, zegt in wezen niets. Deze “gerechtelijke doorlichting” is 

een maat voor niets. Het zou al enorme proporties moeten aannemen, opdat een rechtbank op 

basis van eigen informatie in een vonnis voor recht even zou zeggen dat de voorgestelde advocaat 

x niet competent en integer zou zijn. Maar objectieve onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid 

heeft niets te maken met competentie of integriteit. Een rechter die gewraakt wordt, is toch ook 

niet plots minder competent of integer. Bovendien kan een vereffenaar perfect competent en 

integer zijn, en bv. toch in het belang van zijn aandeelhouders ervoor opteren een mogelijks 

misdrijf niet aan te geven aan het openbaar ministerie. Een curator kan dat in principe niet en zal 

dat misdrijf wel signaleren. Men kan werken met een luizenkam of met een grove borstel. Men 

kan vereffenen met een vergrootglas of vanuit de spreekwoordelijke “luie zetel”. Wat men 

zogezegd niet weet, niet deert. Tot een fout in het vereffeningbewind besluiten omwille van 

loutere opportuniteitsafwegingen waarbij de deficitaire vereffenaar doet alsof hij geen fouten of 

mistoestanden ziet, is zeker niet evident. Men kan perfect een deficitaire vereffening afsluiten 

zonder enige beroepsfout en tegelijk toch doelbewust de ogen hebben gesloten om de bestuurders 

en aandeelhouders uit de wind te zetten. Voor de buitenwereld zal dit een bonafide vereffening 
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zijn, terwijl het resultaat misschien wel anders diende te zijn.  Een vereffenaar kan perfect 

“transparant” zijn en toch niet (laten) zien, wat hij moet (laten) zien.  

De doorgaans mindere kritische houding van een deficitaire vereffenaar tegenover de bestuurders 

is trouwens niet in alle gevallen het resultaat van een bewust proces. Als de afstand tussen mensen 

te klein wordt (i.e. tussen bestuurder en vereffenaar), is het een natuurlijke reactie om het 

vergrootglas op zak te houden. Het plaatst soms vereffenaars in een oncomfortabele positie, die 

te vermijden is. Kiezen voor de broodheer of voor het hogere doel. Die moeilijke dilemma’s zal 

men alvast niet hebben wanneer vanaf dag één van de vereffening wordt overgeschakeld op een 

onafhankelijk bewind. 

 

8.5. Zelfs al is de deficitaire vereffenaar volledig onafhankelijk en wel bereid om fouten in het 

beheer aan te kaarten, dan nog moet worden vastgesteld dat de betrokken vereffenaar niet 

hetzelfde juridische arsenaal heeft om te procederen. Een vereffenaar kan bv. geen pauliaanse 

vorderingen stellen tegen “eigen” handelingen van de vennootschap (XX.111-XX 114). Een 

vereffenaar kan zich op het vlak van causaliteit niet beroepen op de vermoedens in artikel XX 

225-XX 227 WER. Laat dat nu net de belangrijkste hoekstenen zijn inzake aansprakelijkheid bij 

insolventie en die een meerwaarde betekenen tegenover het gemeen recht. 

“Ja maar dan moet de schuldeiser de vennootschap in vereffening maar dagvaarden in 

faillissement, als die schuldeiser denkt dat dit in zijn belang is”. Die repliek is zelfs niet ernstig 

te nemen. Het doet mij wat denken aan ene Pontius Pilatus. Een schuldeiser kan niet weten dat 

het in zijn belang is, want hij kent geen inside-information. De individuele schuldeiser kan geen 

systemen of constructies doorzien. Enkel een curator die na zijn aanstelling “insider” wordt, kan 

die opportuniteitsafweging tot procedurele acties maken. Een curator ziet het grootboek, de 

bankafschriften, procedurestukken, briefwisseling, kan verbanden leggen tussen alle 

puzzelstukken enzo… Een individuele schuldeiser kan dat niet. Zo heb ik als curator bestuurders 

aansprakelijk gesteld op basis van 1 enkele interne mail waaruit conscientia (medeplichtigheid) 

aan rangdoorbrekende (paulianeuze) handelingen bleek (48.954,20 € rechtstreekse winst voor 

Staatskas). Hoe zou een individuele schuldeiser dat moeten doorzien ? Hoe zou een schuldeiser 

kunnen weten welke rangdoorbrekende compensaties er gebeurd zijn in het jaar voor de 

samenloop ? Of dat de winsten gedurende 2 jaar middels facturatie voor fictieve diensten werden 

weggesluisd alvorens in vereffening te gaan ? Veelal is de enige publieke informatie waarop een 

schuldeiser zijn opportuniteitsafweging kan baseren, nl. de gepubliceerde jaarrekening van een 

insolventie vennootschap volstrekt niet-waarachtig, om niet te zeggen vals. Zelden heb ik de op 

jaarrekening cijfermatig uitgedrukte voorraad kunnen aantreffen bij insolventie (sic). 

Uit het stilzitten van schuldeisers dan maar meteen afleiden dat schuldeisers vertrouwen hebben 

in een volledig onafhankelijk vereffening waarin “alles” wordt onderzocht, is een vergissing 

(gebleken). In de geschiedenis zijn er voldoende voorbeelden - en zeker niet alleen in het recht 

zijn – die ons hebben geleerd dat de waarde van stilzwijgen van de massa (van schuldeisers) 

bijzonder relatief is. Bij deficitaire vereffening is dat niet anders. 

 

8.6. Een veel gehoord argument pro deficitaire vereffening, is dat bij een vereffening er een beter 

resultaat zou kunnen worden behaald bij de verkoop van het handelsfonds. Men wijst op de vaak 

negatieve publiciteit die rond een faillissement hangt. Vooreerst betreft het een bijzonder kleine 
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minderheid van de deficitair vereffende vennootschappen waarin een handelsfonds in going 

concern wordt verkocht. Die minderheid is zo klein dat men daarvoor geen parallel regime moet 

opzetten. Verder mag de zogenaamde negatieve publiciteit niet overschat worden. Kopers van 

dergelijke insolvente vennootschappen weten zeer goed waarom zij dit (kunnen) kopen. Het 

maakt hen niet uit of zij kopen van een curator of van een deficitair vereffenaar. Tenslotte is het 

niet zelden dat een vlotte, snelle verkoop na faillissement wordt gedwarsboomd door gefailleerde 

zelf,  die vaak op een eigen doorstart uit is. Als een gefailleerde in dezelfde mate zou meehelpen 

met een curator, zoals die onderneming meewerkt met een deficitair vereffenaar dan zouden de 

problemen tot goede realisatie al heel wat minder zijn. Trouwens er zijn voldoende voorbeelden 

gekend waarbij een curator perfect en succesvol bedrijven in going concern heeft kunnen 

overlaten. Bovendien moet gewezen worden op de mogelijkheden op het vlak van gerechtelijke 

reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag. Als de insolventie onderneming echt 

oprecht geïnteresseerd is in het realiseren van een goede verkoop, dan is dit vaak de te 

bewandelen weg. Alleen moet vastgesteld worden dat deze weg niet gekozen wordt omdat men 

de buitenbezitstelling aan de gerechtsmandataris wil vermijden. En als het afgevoerde “stil-

faillissement” terug op tafel zou komen (cfr. Heiploeg), dan vervalt al helemaal elke pro 

argumentatie voor een deficitaire vereffening. Ook de pre-curator zal aangesteld worden door de 

rechtbank, wat niet meer dan normaal en wenselijk is. 

Tenslotte zou een “faillissement-stempel” stigmatiserend werken. De tijden van pek-en-veren of 

van gele aanplakbrieven zijn gelukkig voorbij. Doch men kan toch geen ernstig bezwaar hebben 

tegen een publicatie in een Belgisch Staatsblad waarin wordt bevestigd dat er sprake is van 

definitieve insolventie met deficit waardoor  – voor een bepaalde redelijke termijn – de 

maatschappij kan weten of een bepaalde partij (bv. toekomstige contractant of malafide 

tegenpartij) reeds betrokken is geweest bij eerdere faillissementen. Hoe vervelend dat dit ook 

moge weze voor de betrokken ondernemer, dit is wel degelijk relevante informatie waarop de 

maatschappij en de economische markt (desnoods tijdelijk) recht heeft. Voor een schuldeiser is 

een faillissement trouwens ook vervelend. Ik lees zelfs dat “de faillietverklaring de 

kredietwaardigheid van de bestuurders in het gedrang zou brengen en daarom te mijden is”. Ik 

weet niet of dit een ernstige motivering is. Het is nogal logisch dat het economisch weefsel 

vastgestelde insolventie als een parameter aanziet die invloed kan hebben op iemands 

kredietwaardigheid of betrouwbaarheidsfactor. Dat gedaald vertrouwen is niet te wijten aan het 

gegeven dat men “failliet!” wordt verklaard, doch wel aan het gegeven dat men definitief eindigt 

met deficit. Het is aan de betrokken ondernemer om aan zijn nieuwe leveranciers, klanten of 

kredietgevers voldoende duiding te geven en hun vertrouwen opnieuw te winnen of te doen 

behouden. Dat staat een fresh start heus niet in de weg. Een mogelijke daling van vertrouwen of 

kredietwaardigheid vermijden door publiciteit af te schaffen of door de situatie van insolventie 

te “verbloemen”, is een slecht idee. Los van het feit dat de kredietwaardigheid van een bestuurder 

misschien niet de eerste bezorgdheid moet zijn. De kredietwaardigheid van de achtergelaten niet-

betaalde leveranciers was al eerder gedaald door het louter gegeven dat hun klantvorderingen 

langdurig niet betaald werden…  

 

8.7. Soms neemt het toch wel vreemde proporties aan. Hoe legt men bv. uit dat in geval van 

faillissement een curator steeds onverwijld  “elke vorm van tegenstrijdigheid van belangen of 

schijn van partijdigheid” moet meedelen aan de rechtbank maar dat in geval van deficitaire 

vereffening aan de gebruikelijke huisadvocaat het vereffeningsbewind wordt toevertrouwd. 
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Een curator moet zelfs aan de rechtbank meedelen of  “hij of één van zijn vennoten of 

rechtstreekse medewerkers, behalve in de hoedanigheid van curator, prestaties heeft verricht voor 

de gefailleerde of de bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon, of voor een 

schuldeiser, tot achttien maanden vóór het vonnis van faillietverklaring”.  Dit terwijl de 

deficitaire vereffenaar, wellicht de advocaat is die in de voorafgaande maanden de schuldenaar 

heeft “begeleid” naar het momentum van in vereffeningstelling.  

De invoering van deze voorwaarden werd destijds door de wetgever als volg gemotiveerd:  De 

curator moet waken over zijn onpartijdigheid. Een curator die meent dat zijn onafhankelijkheid 

in het gedrang komt, kan het ambt weigeren. In geval van partijdigheid kan de rechtbank de 

curator vervangen. Dat kan het geval zijn indien de curator opgetreden is voor de gefailleerde, 

voor een bevoorrechte of voor een gewone schuldeiser. (Parl.St., 2000-01, 1132/02, p.12) 

Bij een faillissement mag er blijkbaar niet de minste “schijn van partijdigheid” bestaan in hoofde 

van de curator. Bij de deficitaire vereffening is de enige voorwaarde dat de vereffenaar niet mag 

veroordeeld zijn voor faillissementsmisdrijven, diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of 

misbruik van vertrouwen. Dit lijkt grappig, maar het is de wettelijke realiteit. 

Een curator is een gerechtsmandataris, een vereffenaar is dat niet. Een curator legt een eed af dat 

hij tijdens zijn mandaat getrouw zal zijn aan de Koning en gehoorzaam aan de Grondwet en aan 

de wetten van het Belgische volk. Een vereffenaar doet dat niet. U kan dat een detail vinden, 

doch dat is het niet. Een curator deelt vermoedens van misdrijven mee aan het openbaar 

ministerie, een vereffenaar doet dat niet. Een vereffenaar wordt betaald door een vennootschap 

volgens inzichten van (de aandeelhouders van) die vennootschap. Een curator wordt betaald uit 

het buitenbezitgesteld vermogen volgens tarieven bepaald door de wetgever én getaxeerd door 

een rechtbank. Een wezenlijk verschil. Een vereffenaar behartigt de belangen van de 

vennootschap én haar aandeelhouders. Een curator behartigt de belangen van de schuldeisers én 

heeft een maatschappij-ordenende functie. Het is opvallend hoe de wetgever – die toch wordt 

geacht de goede ordening van de maatschappij na te streven – steeds in zijn eigen voet schiet 

door zulke toestanden te faciliteren..  

 

8.8. De (retorische) vraag is eenvoudig, het antwoord ook : Waarom wil een insolvente 

vennootschap de touwtjes niet loslaten en de controle niet verliezen over wat er gaat gebeuren in 

de vereffeningsfase ?  Iemand met oprechte bedoelingen, die niets te verbergen heeft, die 

ongelukkig en ter goeder trouw insolvent is geworden, kan toch geen enkel zinnig argument 

geven waarom er geen onafhankelijk vereffeningsbewindvoerder zou mogen aangesteld worden, 

niet ? Zij kosten allebei evenveel (of zelfs minder). 

Waarom wil men mordicus vermijden dat een rechtbank zelf een vereffenaar aanstelt ? Veel 

werklast voor een griffie en de zetel moet dat niet zijn. U legt een verzoekschrift neer, u betaalt 

een rolrecht en  2 dagen later stelt de rechtbank met twee zinnen in een vonnis een gerechtelijk 

vereffenaar, die u niet mag kiezen. Het argument van “werkoverlast” voor de griffies en 

rechtbank, snijdt geen hout.  

Neem het keuzerecht van de vereffenaar weg en het aantal deficitaire vereffeningen zal meteen 

spectaculair dalen. Onderwerp deficitaire vereffenaars aan de wettelijke tarieven van de 

curatoren en het effect zal navenant zijn. Geef mij statistiek waaruit blijk dat zelf gekozen 

vereffenaars in deficitaire vereffeningen de aansprakelijkheid van de bestuurders even kritisch 
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benaderen als een curator. De voorbeelden waar een zelf gekozen vereffenaar een 

aansprakelijkheidsprocedure voert tegen de bestuurder/aandeelhouder die de vereffenaar heeft 

aangesteld, kan men (spreekwoordelijk) op één hand tellen. Of zijn er in die insolvente-

vennootschappen toevallig dan nooit fouten gebeurd ? Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen 

zijn, maar het verschil zal veelzeggend zijn.  Interessant zou ook zijn een statistiek voor te leggen 

van bestuurders die een beroepsverbod zijn opgelopen na een deficitaire vereffening. Ik doe een 

wilde (niet empirische) gok: 0,00%. Verstandige advocaten weten perfect wat zij moeten doen 

(en doen dat ook al).  

Dit is trouwens ook de reden waarom de “gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder 

gerechtelijk gezag” toch niet het succes kent, die het zou moeten hebben. Immers, de 

onvermijdelijke aanstelling van een gerechtsmandataris impliceert uiteraard ook 

buitenbezitstelling en net dat wil men altijd vermijden. Liever feitelijk vereffenen of deficitair 

vereffenen “dan kunnen we zelf kiezen aan wie wij verkopen”. Als een insolvente onderneming 

haar voorkeur uitspreekt voor één welbepaalde koper, dan mag je er donder op zeggen dat de 

transactie altijd paulianeus zal zijn. Altijd zal er sprake zijn van (verdoken) belangen die een 

gerechtsmandataris of curator evident koud laten.    

 

8.9. Het Grondwettelijk hof heeft in  het verleden de specialiteit van de faillissementswetgeving 

erkend en beschermd, in vraagstukken omtrent gelijkheid tegenover andere procedures. Dit 

veelal door te verwijzen naar de nagestreefde doelstellingen van de faillissementswet, nl. een 

snelle en vlotte afwikkeling teneinde het normale marktmechanisme zo weinig mogelijk te 

verstoren en teneinde de situatie van alle betrokkenen, en vooral van de schuldeisers, zo snel 

mogelijk uit te klaren. 

Als het Grondwettelijk Hof consequent is dan moet zij deze motivatie ook kunnen doortrekken 

naar de deficitaire vereffening, gezien er geen wezenlijk onderscheid bestaat op het vlak van 

doelmatigheid en finaliteit.  

De vraag zal zich stellen hoe het Grondwettelijk Hof zal reageren als zij zal moeten oordelen 

over de verschillen tussen de procedure deficitaire vereffening en de faillissementsprocedure. 

Elke advocaat die in een faillissementsprocedure geconfronteerd wordt met een vervelende 

vordering of stelling, kan misschien de rechtbank overtuigen prejudiciële vragen te stellen aan 

het Hof.  

Ik doe hieronder ten exemplarische titel enkele suggesties die wel eens problematisch zouden 

kunnen worden.  

1. Is het bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een schuldeiser op straffe van 

“verjaring” diens schuldvordering moet indienen binnen het jaar na faillietverklaring, 

terwijl een schuldeiser van een vennootschap in deficitaire vereffening niet gebonden is 

aan deze korte termijn ? 

2. Is het bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een schuldeiser van een gefailleerde, 

zijn persoonlijke zekerheidstelling verliest door de loutere omstandigheid van niet 

mededeling binnen de 3 maanden na faillietverklaring,  terwijl dit niet het geval is in de 

procedure deficitaire vereffening ? (art.XX.156, 2de lid ) 

3. Is het bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een kosteloze borgsteller bevrijding 

kan vragen in geval van collectieve schuldenregeling (art.1675/16§4 Ger.Wb.) of 
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faillissement (XX.176 WER) van de hoofdschuldenaar, maar deze mogelijkheid niet 

heeft in geval van deficitaire vereffening ?  

4. Is het bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat er op het vlak van aansprakelijkheid 

een verschil in wettelijk vermoeden bestaat inzake causaliteit (XX.225-XX.227 WER) 

ten aanzien van enerzijds een bestuurder van een failliete vennootschap en anderzijds ten 

aanzien van een bestuurder van een vennootschap die deficitair vereffend wordt  ?   

5. Is het bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een curator de mogelijkheid heeft om 

lopende overeenkomsten niet verder te zetten terwijl een deficitaire vereffenaar die 

mogelijkheid niet heeft ? of toch niet met dezelfde gevolgen. 

6. Is het bestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een curator voor elke mogelijke dading 

een machtiging of homologatie moet bekomen, terwijl een deficitaire vereffenaar dit niet 

behoeft ? 

7. Is het verstaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een curator “elke vorm van 

tegenstrijdigheid van belangen of schijn van partijdigheid” moet meedelen aan de 

rechtbank terwijl een deficitaire vereffenaar dat niet moet meedelen ? 

8. Is het verstaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een curator wordt vergoed volgens de 

tarieven bepaald door de Koning en een deficitaire vereffenaar betaald kan worden 

volgens de modaliteiten bepaald door de Algemene Vergadering van de insolvente 

schuldenaar ?   (zie bv. motivering in GwH 1 oktober 2020, arrest nr. 127/2020) 

9. Is het verstaanbaar met het gelijkheidsbeginsel dat een bestuurder van een failliete 

vennootschap elke adreswijziging moet meedelen op straffe van beroepsverbod terwijl 

een bestuurder van een vennootschap in deficitaire vereffening dergelijke vergaande 

sanctie niet riskeert ? 

10. Enzovoort…  De lijst is eindeloos. 

 

8.10. Wanneer ik vandaag vaststel dat advocatenkantoren als ware marketeers reclame maken 

voor de #deficitairevereffening en dit verkopen als “het nieuwe evenwaardige alternatief voor 

het faillissement” met de vermelding erbij dat “het kantoor kan optreden als uw vereffenaar, 

contacteer ons snel”, dan besef ik zeer goed dat de trein vertrokken is en dat die wellicht niet 

meer te stoppen is (toch zeker niet door mij) zonder wettelijk ingrijpen.  Dat die trein dan gewoon 

voorbij het station dendert en de argeloze schuldeisers op het perron in de kou laat staan, is 

blijkbaar bijzaak geworden. Een groot boekhoudkantoren-netwerk dat op een evenement 

onomwonden declareert dat zij alle deficitaire vereffeningen naar meester x doorstuurt omdat 

daar “alles netjes wordt afgehandeld en er nooit problemen zijn”, is intrinsiek triestig. Men kan 

die advocaten – die ondernemer zijn – dat trouwens niet kwalijk nemen. Zij maken enkel maar 

gebruik van hetgeen een wetgever heeft mogelijk gemaakt en heeft geïnstitutionaliseerd.  

Men kan uiteraard doen alsof dit probleem niet bestaat en blij zijn dat de statistiek inzake 

faillietverklaringen daalt of men kan proberen ergens aan de alarmbel te trekken. Ik opteer voor 

het laatste. Probleem is dat de gevolgen van zulke historische wetgevende tactische vergissingen 

moeilijk aanschouwelijk kunnen gemaakt worden. Er bestaat evident geen statistiek over het 

aantal gemiste kansen of statistiek over de omvang van de beknotte rechten van schuldeisers.  

U zou mij kunnen tegenwerpen dat dit alles de keuze was van de democratisch verkozen 

wetgever. Ik durf dat te betwijfelen. Ik vraag mij oprecht af of de meerderheid van het parlement 

dit allemaal beseft of begrijpt.  
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Het zou interessant zijn aan de 150 parlementsleden volgende meerkeuzevraag voor te leggen. 

Het staat vast dat een onderneming haar schulden niet langer kan betalen en dat zij haar 

activiteiten definitief dient te staken. Na de stopzetting moet de onderneming vereffend 

worden.  Activa moeten gerealiseerd worden, uitdeling aan schuldeisers moet gebeuren 

en er moet nagegaan worden of er geen fouten of mistoestanden zijn gebeurd die geleid 

of bijgedragen hebben tot de (omvang van de) insolventie. Dient deze vereffeningstaak te 

worden uitgevoerd door: 

a) Een persoon die de aandeelhouders van de insolvente onderneming zelf mag 

kiezen, zonder voorafgaandelijke inspraak van schuldeisers. 

b) Een persoon die wordt aangeduid door een rechtbank en die verklaart geen 

banden te hebben met de insolvente onderneming. 

Ik heb een vermoeden dat vrij snel  “democratisch” zal vaststaan dat een deficitaire vereffening, 

zoals deze vandaag bestaat, niet wenselijk is en naar de prullenmand dient verwezen te worden.  

Het uitgangspunt is eenvoudig. Met uw eigen centen doet u wat u wil. Als u die wil toevertrouwen 

aan een zelf gekozen vereffenaar, dan is dat uw volste keuze.  Echter, centen van derden – een 

louter gevolg van de vaststelling van een deficit -  verdienen een onafhankelijk bewind en dit 

vanaf dag één van de vereffening. 

En als men dan toch wil vasthouden aan het deficitair vereffenen, laat dan voorafgaandelijk aan 

elke schuldeiser de schriftelijke informed consent vragen volgens een door de Koning opgesteld 

standaarddocument en laat elke schuldeiser bevestigen dat zij de deficitaire vereffening door 

meester x verkiezen boven de faillissementsprocedure beheerd door een door de rechtbank aan 

te stellen curator. Eens benieuwd in hoeveel voorgenomen deficitaire vereffeningen die 

schriftelijke akkoordverklaring zou bekomen worden van schuldeisers zoals de fiscus en RSZ. 

Zich ertegen verzetten, zal hen in elk geval geen windeieren leggen. 

 

Vincent VERLAECKT 

Advocaat 

 

 


