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veRsChoonBaaRheid leidt nu ooK tot BevRijdinG van de 
WettelijK saMenWonende: een BRuG te veR?

i. inleiding

1. Artikel 82 faillissementswet bevat een van de grootste vernieuwingen die de 
faillissementswetgeving van 1997 doorvoerde: de figuur van de verschoonbaarheid 
van de gefailleerde. Sinds haar inwerkingtreding maakte deze beruchte bepaling 
het voorwerp uit van ettelijke bijdragen in de rechtsleer en een hele resem arresten 
van het Grondwettelijk Hof, met verscheidene wetswijzigingen tot gevolg. Artikel 
82 wordt door de wetgever inderdaad niet toevallig “één van de meest problema-
tische artikelen van het handelsrecht” genoemd (1). de meest recente ingreep van 
de wetgever dateert van 2008 en breidde de gevolgen van de verschoonbaarheid 
uit van de echtgenoot naar de ex-echtgenoot van de gefailleerde (2). Artikel 82, 
tweede lid luidt thans als volgt: “De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk 
aansprakelijk is voor de schuld van zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot 
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld die zijn voormalige echtgenoot tij-
dens de duur van het huwelijk was aangegaan, wordt ingevolge de verschoonbaar-
heid van die verplichting bevrijd”.

Reeds tijdens de voorbereidende werken van de wet van 18 juli 2008 vroeg men 
zich af of de bevrijdende werking van de verschoonbaarheidsverklaring ook niet 
moest worden uitgebreid naar de wettelijk samenwonende partner van de gefail-
leerde (3). Hoewel de wetgever uiteindelijk verkoos om de wettelijk samenwo-
nende toch uit het toepassingsgebied van artikel 82 te weren, sprak men in het par-
lement wel reeds de vrees uit voor een discriminatie-oordeel vanwege het Grond-
wettelijk Hof (4). die vrees is nu bewaarheid geworden. In een opmerkelijk arrest 
van 18 november 2010 stelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 82, tweede lid 
faillissementswet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt “in zoverre [het] 
niet in de mogelijkheid voorziet voor de wettelijk samenwonende die persoonlijk 
aansprakelijk is voor de schuld van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde die 
met hem wettelijk samenwoont, om van zijn verplichtingen te worden bevrijd (5)”.

ii. het arrest van 18 november 2010 inhoudelijk bekeken

2. de feiten van het bewuste arrest zijn de volgende. In 2006 gaat C.P. samen met 
haar levensgezel, met wie zij wettelijk samenwoont, een ‘overeenkomst voor pri-
védoeleinden’ aan bij een bank, die hen de som van 30.000 euro verschaft. de le-

(1) Verslag namens de commissie belast met de problemen inzake handels- en economisch recht 
bij het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid van de faillissementswet van 8 au-
gustus 1997, wat de verschoonbaarheid van de voormalige echtgenoot betreft, Parl.St. Kamer 
2007-08, nr. 52K1032/003, 7.

(2) Artikel 2 W. 18 juli 2008 tot wijziging van artikel 82, tweede lid van de faillissementswet van 
8 augustus 1997 wat betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten, BS 28 augustus 
2008.

(3) Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K1032/003, 5-12.
(4) Hand. Kamer 2007-08, 19 juni 2008, 52-53.
(5) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, www.const-court.be.
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ningsovereenkomst in kwestie wordt aangevraagd door de wettelijk samenwonende 
partner van C.P. Later dat jaar wordt deze failliet verklaard; in 2007 verkrijgt hij 
de verschoonbaarheid. In december 2006 doet de bank aangifte van schuldvorde-
ring voor 37.863 euro, waarbij zij verklaart te beschikken over de verbintenis van 
C.P., die de bank beschouwt als medeschuldenaar met haar levensgezel. C.P. voert 
daarentegen aan dat zij geen medeschuldenaar is, maar zich persoonlijk zeker heeft 
gesteld voor de door haar partner aangegane overeenkomst. Ze beroept zich verder 
op de bevrijdende werking van artikel 82, tweede lid faillissementswet. nadat zij 
is afgewezen door de rechtbank van koophandel te Luik, stelt C.P. hoger beroep in 
voor het hof van beroep te Luik. Voor het hof van beroep verklaart ze dat het feit 
dat zij als wettelijk samenwonende geen aanspraak kan maken op de in artikel 82, 
tweede lid voorziene bevrijding voor de echtgenoot van de verschoonbaar verklaar-
de gefailleerde, het gelijkheidsbeginsel schendt. Hierop stelt het hof van beroep te 
Luik een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.

3. Het Grondwettelijk Hof redeneert in zijn arrest van 18 november 2010 als volgt. 
Vooreerst geeft het Hof aan bij de grondwettigheidsanalyse van het verschil in 
behandeling tussen de echtgenoot en de wettelijk samenwonende rekening te hou-
den met enerzijds de respectieve kenmerken van het huwelijk en van de wettelijke 
samenwoning en anderzijds de economische en sociale doelstellingen van de in 
het geding zijnde maatregel (6). Het Hof verwijst ter zake naar de verschoonbaar-
heidsverklaring als een gunstmaatregel die de gefailleerde in staat moet stellen 
zijn activiteiten op een aangezuiverde basis te hervatten, en dit niet alleen in zijn 
eigen belang maar ook in het belang van zijn schuldeisers en zelfs in het algemeen 
belang. de voornaamste doelstelling van de verschoonbaarheidsverklaring bestaat 
er dus in om een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen de belangen van de 
schuldenaar en de belangen van de schuldeisers (7).

Tegen die achtergrond voert het Hof zijn grondwettigheidstoetsing door. In eer-
ste instantie onderzoekt het Hof de vergelijkbaarheid van beide situaties. na een 
bespreking van de kenmerken van het huwelijk en de wettelijke samenwoning, 
stelt het Hof dat de wetgever personen die gehouden zijn tot regeling van dezelfde 
schulden hier op verschillende wijze behandelt. “Immers, in beide situaties hebben 
de echtgenoot en de wettelijk samenwonende een persoonlijke verplichting aange-
gaan of zijn ze daartoe gehouden, die evenwel geen betrekking heeft op de betaling 
van een eigen schuld, maar op de vereffening van een schuld van de gefailleerde 
hoofdschuldenaar (8)”. Ten tweede gaat het Hof na of het doel van de maatregel 
het verschil in behandeling rechtvaardigt. Het Hof is van mening dat het verschil 
in behandeling dat de wetgever heeft ingevoerd, niet redelijk verantwoord is ten 
aanzien van het eerder uiteengezette doel (9). Bijgevolg oordeelt het Grondwette-
lijk Hof dat artikel 82, tweede lid discriminatoir is in zoverre het voor de wettelijk 
samenwonende partner van de gefailleerde niet in de mogelijkheid voorziet om van 
zijn verplichtingen te worden bevrijd.

(6) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.4.
(7) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.3.
(8) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.7.
(9) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.7.
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iii. Kritiek

A. Het oordeel van het Grondwettelijk Hof in het licht van de ratio legis van de 
bevrijding van de echtgenoot

4. Bij het oordeel en vooral bij de motivering van het Grondwettelijk Hof kunnen 
toch enkele kritische bemerkingen geplaatst worden. In de grondwettigheidstoet-
sing van het Hof speelt de doelstelling van de in het geding zijnde maatregel een 
cruciale rol. Zoals reeds vermeld kan een verschil in behandeling immers gerecht-
vaardigd worden door het doel van de maatregel in kwestie (supra nr. 3) (10). Het 
is daarom ook des te opmerkelijker dat het Hof hier, in tegenstelling tot in vorige 
arresten (11), enkel het doel van de verschoonbaarheid van de gefailleerde in zijn 
redenering betrekt en niet het doel van de uitbreiding van de gevolgen van de ver-
schoonbaarheidsverklaring naar de echtgenoot van de gefailleerde. Het is immers 
toch vooral die laatste maatregel die in het geding is; men klaagt het verschil in be-
handeling tussen de wettelijk samenwonende en de echtgenoot aan, niet tussen de 
wettelijk samenwonende en de gefailleerde zelf. Het Hof zwijgt echter in alle talen 
over de doelstellingen van de bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde en 
beperkt zich tot de bespreking van het doel van de verschoonbaarheid van de ge-
failleerde zelf, namelijk “het tot stand brengen van een billijk evenwicht tussen de 
belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers (12)”.

5. In eerdere arresten hield het Grondwettelijk Hof nochtans wel rekening met 
zowel de ratio legis van de verschoonbaarheid zelf als met de ratio legis van de 
bevrijding van de echtgenoot (13). Zo moest het Hof zich meermaals uitspreken 
over de verenigbaarheid met het gelijkheidsbeginsel van het verschil in behande-
ling tussen de echtgenoot en de ex-echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde 
gefailleerde. Het Hof redeneerde in twee arresten van 7 maart 2007 en van 17 ja-
nuari 2008 op identieke wijze: “De uitbreiding van de gevolgen van de verschoon-
baarheid tot de echtgenoot die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de 
gefailleerde, werd ingevoerd, niet om discriminatie te vermijden op het vlak van de 
solidariteit die uit het huwelijk is ontstaan, maar omdat, in geval van gemeenschap 
van goederen, de inkomsten van de gefailleerde uit een nieuwe beroepsactiviteit in 
het gemeenschappelijke vermogen terechtkomen (artikel 1405, eerste lid van het 
Burgerlijk Wetboek). Vervolgingen op de goederen van de echtgenoot, ingesteld 
door de schuldeisers van de gefailleerde, zouden de inkomsten van de gefailleerde 
uit zijn nieuwe activiteiten kunnen raken, wat strijdig zou zijn met het nagestreefde 
doel (14)”. Om die redenen oordeelde het Hof in beide zaken dat het feit dat de 
ex-echtgenoot uitgesloten was van de in artikel 82, tweede lid voorziene bevrijding 
voor de echtgenoot van de gefailleerde, de Grondwet niet schond. Tussen ex-echt-
genoten is er immers geen sprake meer van een gemeenschappelijk vermogen. uit 

(10) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.5.
(11) Zie bv. Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 37/2007, www.const-court.be en GwH 17 januari 2008, 

nr. 3/2008, www.const-court.be.
(12) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.3.
(13) Zie ook C. Aerts, “Gevolgen van de verschoonbaarheid voor de partner van de gefailleerde: 

een drama in vele bedrijven. Commentaar bij de wet van 18 juli 2008”, T.Fam. 2009,  5.
(14) Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 37/2007, www.const-court.be, B.7. en GwH 17 januari 2008, 

nr. 3/2008, www.const-court.be, B.7.
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billijkheidsoverwegingen (15) heeft de wetgever het toepassingsgebied van artikel 
82, tweede lid evenwel toch uitgebreid tot de ex-echtgenoot (16).

de ratio legis van de bevrijding van de echtgenoot is dus de vrijwaring van het 
gemeenschappelijk vermogen (17). Indien de schuldeisers van de verschoonbaar 
verklaarde gefailleerde zich alsnog tot diens (persoonlijk aansprakelijke) echtge-
noot zouden kunnen wenden, zou dit de hele idee van de fresh start-doctrine onder-
mijnen (18). de nieuwe beroepsinkomsten van de gefailleerde komen immers – al-
thans in gemeenschapsstelsels – in het gemeenschappelijk vermogen terecht, waar-
door de schuldeisers van de gefailleerde via de omweg van de echtgenoot toch nog 
oude schulden op nieuwe inkomsten zouden kunnen verhalen, terwijl dit net is wat 
de figuur van de verschoonbaarheid wil voorkomen. Met andere woorden: waar de 
verschoonbaarheidsverklaring van de gefailleerde de voordeur sluit voor de schuld-
eisers, zou de persoonlijk aansprakelijke echtgenoot een achterpoortje bieden.

We stippen hier reeds aan dat deze ratio legis moeilijk opgaat voor echtgenoten die 
gehuwd zijn onder scheiding van goederen. In dat geval is er immers geen sprake 
van een gemeenschappelijk vermogen. desondanks geldt de bevrijdende werking 
van artikel 82, tweede lid voor alle echtgenoten, onafhankelijk van het door hen 
gekozen huwelijksvermogensstelsel. Op deze problematiek wordt later nog terug-
gekomen (infra nr. 9).

6. Laten we het verschil in behandeling tussen de wettelijk samenwonende en de 
echtgenoot van de gefailleerde eens toetsen aan de ratio legis van de maatregel die 
de gevolgen van de verschoonbaarheid uitbreidde tot de echtgenoot. Een verschil-
lende juridische behandeling van vergelijkbare situaties (19) kan immers verant-
woord worden door de doelstelling van de in het geding zijnde maatregel. Cruciaal 
is in deze context dat de wetgever bij de uitwerking van het vermogensrechtelijk 
statuut van de wettelijke samenwoning heeft geopteerd voor een principiële schei-
ding van goederen (20). Elk van de wettelijk samenwonenden behoudt dus de 
goederen waarvan hij de eigendom kan bewijzen, de inkomsten uit deze goederen 
en de opbrengsten uit arbeid. de goederen waarvan geen van beide wettelijk sa-
menwonenden de eigendom kan bewijzen en de inkomsten daarvan worden geacht 
in onverdeeldheid te zijn (artikel 1478 BW). Het kan niet ontkend worden dat deze 
onverdeeldheid van een geheel andere samenstelling en aard is dan het gemeen-

(15) Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K1032/003, 4 en Hand. Kamer 2007-08, 19 juni 2008, 51-52.
(16) Zie artikel 2 wet 18 juli 2008 tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de faillissementswet 

van 8 augustus 1997 wat betreft de verschoonbaarheid van voormalige echtgenoten, BS 28 au-
gustus 2008.

(17) Zie ook M. Vanmeenen, “de verschoonbaarheid - Het Arbitragehof hakt de knopen door ...” 
(noot onder Arbitragehof 30 juni 2004), RW 2004-05, (666) 669.

(18) Verslag namens de commissie voor de justitie bij het wetsontwerp tot wijziging van de faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen, 
Parl.St. Senaat 2001-02, nr. 2-877/8, 84-85. Zie ook J. Windey en K. driesen, “Les effets de 
l’excusabilité sur la situation des cautions et du conjoint à la lumière de la jurisprudence récente 
de la Cour d’arbitrage” (noot onder Arbitragehof 30 juni 2004), TBH 2004, (889) 893.

(19) Het Grondwettelijk Hof beschouwt het huwelijk en de wettelijke samenwoning in het arrest 
van 18 november 2010 impliciet als vergelijkbare situaties. Om die reden nemen wij hetzelfde 
uitgangspunt aan, zonder stelling in te nemen over de effectieve vergelijkbaarheid van beide 
figuren.

(20) W. Pintens, C. declerck, J. du Mongh en K. Vanwinckelen, Familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 496.
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schappelijk vermogen van gehuwden (21). dit is de voornaamste reden waarom 
de wetgever ervoor koos om de bevrijdende werking van artikel 82, tweede lid 
faillissementswet toch niet uit te breiden naar de wettelijk samenwonende: “… 
alle inkomsten [zijn] als gevolg van de regelgeving met betrekking tot de wettelijk 
samenwonenden volledig eigen: er is dus geen echt en volwaardig gemeenschap-
pelijk vermogen (22)”.

In vorige arresten was het bestaan van een gemeenschappelijk vermogen voor 
het Grondwettelijk Hof vaak een doorslaggevend element om al dan niet tot een 
schending van het gelijkheidsbeginsel door artikel 82, tweede lid faillissementswet 
te besluiten. dit was onder meer het geval voor het niet discriminatoir geachte on-
derscheid tussen de echtgenoot en de ex-echtgenoot (23) en tussen de echtgenoot 
en de feitelijk samenwonende (24). Het is daarom niet verwonderlijk dat in het 
arrest van 18 november 2010 twee van de partijen in het geding, de bank en de 
Ministerraad, de nadruk leggen op het gebrek aan gemeenschappelijk vermogen 
tussen wettelijk samenwonenden om de aangevoerde schending van het gelijk-
heidsbeginsel te weerleggen (25). Wat daarentegen des te opmerkelijker is, zeker 
in het licht van eerdere uitspraken, is dat het Grondwettelijk Hof in casu volledig 
voorbijgaat aan de argumentatie van de bank en de Ministerraad hieromtrent. Het 
Hof rept met geen woord over de gelijkenissen of verschillen tussen gemeenschap-
pelijk vermogen en onverdeeldheid. In plaats daarvan beperkt het Hof zich tot een 
bespreking van de wederzijdse rechten en plichten van gehuwden enerzijds en wet-
telijk samenwonenden anderzijds, om vervolgens vrij abrupt te besluiten dat het 
bestaande verschil in behandeling niet redelijk verantwoord is. Onzes inziens ziet 
het Grondwettelijk Hof, door de ratio legis van de bevrijding van de echtgenoot 
niet in zijn redenering te betrekken en door niet in te gaan op de daarmee gepaarde 
problematiek rond het gemeenschappelijk vermogen, de kern van de zaak over het 
hoofd. Een meer uitgewerkte motivering was dan ook wenselijk geweest.

B. De ratio legis van de verschoonbaarheid zelf onder de loep genomen

7. Zoals reeds aangegeven, evalueert het Grondwettelijk Hof het discriminatoir 
karakter van het onderscheid tussen de echtgenoot en de wettelijk samenwonende 
in het geannoteerde arrest enkel in het licht van het doel van de verschoonbaar-
heidsmaatregel zelf, namelijk “een billijk evenwicht tot stand te brengen tussen 
de belangen van de schuldenaar en de belangen van de schuldeisers (26)”. de 
ratio legis van de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid naar de 
echtgenoot even buiten beschouwing gelaten, kan men zich afvragen of dit billijk 

(21) C. Aerts, “Gevolgen van de verschoonbaarheid voor de partner van de gefailleerde: een drama 
in vele bedrijven. Commentaar bij de wet van 18 juli 2008”, T.Fam. 2009,  9.

(22) Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K1032/003, 12. Zie ook f. Parrein, “de bevrijding van de echt-
genoot op grond van artikel 82 faillissementswet uitgebreid tot de ex-echtgenoot”, TVW 2008, 
(248) 250.

(23) Arbitragehof 7 maart 2007, nr. 37/2007, www.const-court.be, B.7. en GwH 17 januari 2008, 
nr. 3/2008, www.const-court.be, B.7.

(24) Arbitragehof 12 mei 2004, nr. 78/2004, www.const-court.be, B.12. Zie ook M. Vanmeenen, 
“de verschoonbaarheid - Het Arbitragehof hakt de knopen door ...” (noot onder Arbitragehof 
30 juni 2004), RW 2004-05, (666) 669.

(25) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, A.4.1., A.4.2., A.6.3.
(26) GwH 18 november 2010, nr. 129/2010, B.3.
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evenwicht in casu nog wel bewaard blijft. Elk van beide partners kan de wettelijke 
samenwoning op elk moment eenzijdig en zonder tussenkomst van de rechter 
beëindigen (art. 1476, § 2 BW) (27), waardoor het gevaar voor misbruik niet denk-
beeldig is. Ook in het parlement werd reeds gewaarschuwd voor eventuele wan-
praktijken waartoe de verruiming van het toepassingsgebied van artikel 82, tweede 
lid faillissementswet zou kunnen leiden: “De uitbreiding tot wettelijk samenwo-
nenden en gewezen samenwonenden kan leiden tot ongewenste gevolgen. Personen 
die een faillissement van hun partner voelen aankomen zouden zich wettelijk sa-
menwonende kunnen laten verklaren om te kunnen genieten van de verschoonbaar-
heid bij het faillissement van de persoon waarmee ze samenleefden (zonder dat er 
van in het begin sprake was van een formele wettelijke samenwoning) (28)”. de 
vraag stelt zich dan ook of de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaar-
heid naar de wettelijk samenwonende de rechten van de schuldeisers niet dermate 
onder druk zou zetten (29) dat de balans zou overslaan naar de belangen van de 
schuldenaar, zodat er geen sprake meer zou zijn van een billijk evenwicht (30).

C. Het ontstaan van een nieuwe discriminatie?

8. Het arrest van het Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de discussie over de 
grondwettigheid van de uitsluiting van de wettelijk samenwonende uit het toepas-
singsgebied van artikel 82, tweede lid faillissementswet, maar opent de deur naar 
een nieuwe reeks discriminatieclaims. Men kan zich immers afvragen of de wette-
lijk samenwonende niet dichter aanleunt bij de feitelijk samenwonende partner die 
zich persoonlijk zeker heeft gesteld, dan bij de echtgenoot. Ook in de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 18 juli 2008 werd opgemerkt dat “… de toestand van 
de samenwonende partner niet verschillend [is] van die van de derde natuurlijke 
persoon die zich kosteloos borg heeft gesteld en die eventueel van de verschoon-
baarheid kan genieten (31)”. Twee broers die feitelijk samenwonen en goederen in 
onverdeeldheid hebben, lijken inderdaad meer gelijkenissen te vertonen met twee 
broers die een wettelijke samenwoning zijn aangegaan en eveneens goederen in 
onverdeeldheid hebben, dan met een gehuwd koppel met een gemeenschappelijk 
vermogen. de tijd zal uitwijzen welk antwoord het Grondwettelijk Hof op deze 
vragen zal formuleren.

iv. Conclusie

9. Zoals hierboven werd geïllustreerd, is het arrest van 18 november 2010 op vele 
punten problematisch. Het Grondwettelijk Hof lijkt door zijn geringe motivering 
evenveel vragen op te wekken als het beantwoordt. desalniettemin moet er ook 
gewezen worden op de verdiensten van dit arrest. Het kan immers niet ontkend 
worden dat met name het verschil in behandeling tussen echtgenoten gehuwd 

(27) W. Pintens, C. declerck, J. du Mongh en K. Vanwinckelen, Familiaal vermogensrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 2010, 488 p.

(28) Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K1032/003, 10.
(29) Zie ook C. Aerts, “Gevolgen van de verschoonbaarheid voor de partner van de gefailleerde: 

een drama in vele bedrijven. Commentaar bij de wet van 18 juli 2008”, T.Fam. 2009,  9.
(30) Zie ook Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K1032/003, 12.
(31) Parl.St. Kamer 2007-08, nr. 52K1032/003, 9.
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onder een scheidingsstelsel, waar ook geen gemeenschappelijk vermogen is, en 
wettelijk samenwonenden in het licht van het gelijkheidsbeginsel en de ratio legis 
van artikel 82, tweede lid moeilijk te verantwoorden was (supra nr. 5). Ook van-
uit de rechtsleer werd hier al op gewezen (32). Aan deze ongelijkheid heeft het 
Grondwettelijk Hof nu dus een einde gesteld, zij het zonder het criterium van het 
gemeenschappelijk vermogen enige betekenis toe te dichten.

10. Welke praktische gevolgen moeten nu aan dit arrest worden vastgeknoopt? 
Vanzelfsprekend zal het hof van beroep te Luik, dat de prejudiciële vraag heeft ge-
steld, de bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde zoals aangegeven door-
trekken naar de wettelijk samenwonende (33). Ook de andere rechtscolleges zullen 
zich, wanneer ze geconfronteerd worden met de misnoegde wettelijk samenwonen-
de partner van een verschoonde gefailleerde, op basis van artikel 26, § 2, tweede 
lid, 2° Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof naar de uitspraak van het Grondwette-
lijk Hof voegen, tenzij ze een nieuwe prejudiciële vraag wensen te stellen.

daarnaast kan ook een ingreep van de wetgever niet uitblijven. Om aan het arrest 
van 18 november 2010 tegemoet te komen, lijkt het voor de wetgever onvermij-
delijk te zijn om de bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde op dezelfde 
manier toe te passen op de wettelijk samenwonende. Toch kunnen we op een meer 
fundamenteel niveau vragen stellen bij een dergelijke wetswijziging. Waar de ratio 
legis van artikel 82, tweede lid faillissementswet reeds moeilijk opging bij echtge-
noten gehuwd onder scheiding van goederen, wordt deze volledig buitenspel gezet 
bij de uitbreiding van de bepaling naar de wettelijk samenwonenden. Men kan 
zich bijgevolg afvragen volgens welk criterium het verschil in behandeling tussen 
de echtgenoot en de feitelijk samenwonende, zo niet iedereen die zich persoonlijk 
zeker heeft gesteld voor de schulden van de verschoonde gefailleerde, nog gerecht-
vaardigd kan worden. Bovendien wordt ook de kerngedachte van de faillissements-
wetgeving – een evenwicht bewerkstelligen tussen de belangen van de schuldeisers 
en van de schuldenaar – door de verruiming van artikel 82, tweede lid op de helling 
geplaatst. de snelle, eenzijdige beëindigingsmogelijkheid die eigen is aan de figuur 
van de wettelijke samenwoning, biedt aan de schuldeisers immers onvoldoende ga-
ranties tegen misbruiken. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, lijkt het ons 
aangewezen om de problematiek van de bevrijding van de persoonlijke zekerheids-
stellers in een breder kader te herevalueren.

In ieder geval kunnen we stellen dat artikel 82, tweede lid faillissementswet ook 
na het arrest van 18 november 2010 aanspraak kan blijven maken op de titel van 
“een van de meest problematische artikelen van het handelsrecht”.

Elise Goossens,
Assistente Instituut voor familiaal Vermogensrecht K.u.Leuven

(32) Zie o.a. M. Vanmeenen, “de verschoonbaarheid - Het Arbitragehof hakt de knopen door ...” 
(noot onder Arbitragehof 30 juni 2004), RW 2004-05, (666) 669 en J. Windey en K. driesen, 
“Les effets de l’excusabilité sur la situation des cautions et du conjoint à la lumière de la juris-
prudence récente de la Cour d’arbitrage” (noot onder Arbitragehof 30 juni 2004), TBH 2004, 
(889) 893.

(33) Zie ook J. Van dyck, “Verschoonbaarverklaring: ook wettelijk samenwonende bevrijd”, Fisco-
loog 2010, afl. 1228, 2.
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