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opérations ou contrats commutatifs ou à titre onéreux,
si la valeur de ce qui a été donné par le failli dépasse
notablement celle de ce qu’il a reçu en retour; 

Attendu que, s’il lui appartient d’apprécier souverai-
nement si un acte a été effectué à titre gratuit, le juge
du fond ne peut violer la notion de gratuité;

Attendu que l’arrêt constate que : 1. en juillet 1997, la
demanderesse a accordé un prêt à la société de droit
luxembourgeois Digicorp International, grâce auquel
celle-ci a souscrit à une augmentation du capital
de sa filiale, la société Digicorp European Sales, en
abrégé D.E.S.; 2. le même jour, D.E.S. a acquis un im-
meuble et a, ensuite, constitué une hypothèque sur
cet immeuble au profit de la demanderesse pour
sûreté de la dette de Digicorp International à l’égard
de la demanderesse; 3. le 29 octobre 1997, D.E.S. a
été déclarée en faillite et la date de cessation des
paiements a été fixée au 29 avril 1997; 

Attendu qu’après avoir relevé “qu’au moment ou
D.E.S. consent l’hypothèque au profit de (la demande-
resse), elle n’est tenue personnellement d’aucune dette
à son égard; qu’il y va donc d’une garantie consentie
pour sûreté d’une dette d’autrui”, l’arrêt considère que
“D.E.S. s’appauvrit à l’égard de (la dernanderesse) à
qui elle ne doit rien; qu’elle n’a reçu et ne recevra
jamais aucune contrepartie de sa part en raison de la
sûreté qu’elle consent en sa faveur” et “qu’analysée
dans le chef de D.E.S., l’acquisition de l’immeuble ne
constitue pas la contrepartie du prêt accordé par
(la demanderesse) à D.I., opération à laquelle elle est
étrangère; qu’il ne saurait y avoir d’équivalence de
prestations entre D.E.S. et (la demanderesse), puisqu’il
n’y a pas eu de la part de [la demanderesse] de presta-
tion au profit de la société faillie”; 

Attendu qu’ainsi, l’arrêt a pu décider, sans violer ni
l’article 17, 1°, précité ni l’article 445 du Code de
commerce, dont l’application eût commandé la
même solution, que la constitution de cette sûreté
était un “acte totalement gratuit” dans le chef de la
société faillie et, dès lors, inopposable à la masse; 

Que le moyen ne peut être accueilli; 

PAR CES MOTIFS, 

LA COUR 

Rejette le pourvoi;

[...] 

NOOT

Zie F. JENNÉ, “Zekerheden in groepsverband : een
onzeker lot ?”, dit nummer, p. 593.

HOF VAN CASSATIE

4 februari 2005 - 1ste Kamer
Voorzitter : I. Verougstraete
Raadsheren : G. Bourgeois, G. Londers, E. Dirix en
E. Stassijns
Advocaat-generaal : G. Bresseleers
Advocaten : H. Geinger en J.-M. Nelissen Grade

FAILLISSEMENT - BEHEER DOOR DE CURATOR -
MAKELAARSLOON VOOR VERKOOP VAN ACTIVA
VAN GECONTROLEERDE DOCHTERVENNOOT-
SCHAP - BOEDELSCHULD 

Tot de beheershandelingen gesteld door de curator die
aanleiding geven tot het ontstaan van boedelschul-
den dienen ook te worden gerekend de handelingen
die de curator stelt in het raam van de vereffening
van het faillissement en met vermelding van zijn hoe-
danigheid van curator met het oog op de tegeldema-
king van de activa van een vennootschap die door de
failliete vennootschap wordt gecontroleerd. 

C. V. en M. S q.q. als curatoren van NV Boelwerf t./
Seascope Shipping Ltd. en R.S. Platou Offshore A.S.

[...]

I. BESTREDEN BESLISSING

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op
23 december 2002 gewezen door het Hof van Beroep
te Gent.

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconclu-
deerd.

III. MIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel
aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet
17 februari 1994;
- de artikelen 444, 451, 470, 479, 487 eerste lid, 528
en 561 van de Wet van 18 april 1851 inzake faillisse-
ment, bankbreuk en uitstel van betaling, die boek III
van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals deze
artikelen van kracht waren vóór de opheffing van de 
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oude Faillissementswet door artikel 149 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 16, 23, 51, 57 eerste lid, 75 en 99 van
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij Wet van 4 septem-
ber 2002;
- de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, die
titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek
vormt;
- de artikelen 1832, zoals van toepassing vóór de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennoot-
schappen, 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, 13, 53, 54, 61, 70 en 179, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij Wet van 8 augustus
1997, van de gecoördineerde Vennootschappenwet,
zoals van toepassing vóór de opheffing bij Wet van
7 mei 1999;
- de artikelen 1, 2 §§ 2 en 4, zoals van toepassing vóór
de wijziging bij Wet van 23 januari 2001, 61 § 1, zoals
van toepassing vóór de wijziging bij Wet van 2 augus-
tus 2002, 184, 517, 522, zoals van toepassing vóór de
wijziging bij Wet van 2 augustus 2002, en 531 van het
Wetboek van Vennootschappen;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de gelijkheid
van de schuldeisers;

Aangevochten beslissingen

Bij het bestreden arrest van 23 december 2002 voegt
het Hof van Beroep te Gent de beide zaken samen,
verklaart de principale beroepen, het incidenteel
beroep en de incidentele vordering ontvankelijk, ver-
klaart het principaal beroep van de NV Yatzy onge-
grond, verklaart het incidenteel beroep respectieve-
lijk de incidentele vordering van de NV Temse en
Hoboken Rederij en van de curatoren van het faillis-
sement van de NV Boelwerf ongegrond, verklaart het
principaal beroep van de verweersters gegrond, be-
vestigt het vonnis, waar het hoofd- en tegenvordering
ontvankelijk verklaart en de hoofdvordering gedeel-
telijk gegrond, bevestigt de veroordeling van ver-
weersters tot de gerechtskosten aan de zijde van de
NV Temse en Hoboken Rederij, vernietigt het vonnis
voor het overige en zegt voor recht dat de oorspron-
kelijke hoofdvordering van de verweersters eveneens
gedeeltelijk gegrond is ten opzichte van de curatoren
van het faillissement van de NV Boelwerf, veroor-
deelt de NV Yatzy en de curatoren van het fail-
lissement van de NV Boelwerf tot betaling van
128.750 USD te definitieven titel aan elk der verweer-
sters, meer de verwijlinteresten vanaf 27 januari 1995
en de gerechtelijke interesten sedert dagvaardings-
datum, dit alles gekapitaliseerd een eerste keer op
16 oktober 1996, een tweede keer op 30 juni 2000 en
een derde keer op 31 december 2001, waarbij de
interesten telkens verder gerekend worden op het
gekapitaliseerde totaal en waarbij de interesten aldus
sedert de neerlegging van de laatste besluiten verder
lopen op het alsdan ontstane gekapitaliseerde totaal,
zegt dat er geen reden is om de voorlegging van enig
stuk of gedeelte van een stuk te bevelen, veroordeelt
de verweersters tot de gerechtskosten verbonden aan
de beroepsinstantie aan de zijde van de NV Temse en

Hoboken Rederij en veroordeelt de NV Yatzy en de
eisers elk tot hun eigen respectieve kosten en samen
solidair tot alle gerechtskosten vastgesteld aan de
zijde van de verweersters.

Deze beslissing is ten aanzien van de curatele
gestoeld op volgende overwegingen :

“a. Uit de voorliggende gegevens blijkt dat de
NV Boelwerf in faillissement rechtstreeks dan wel
onrechtstreeks (via de NV Temse en Hoboken) de
overgrootste zeggenschap had bij de NV Yatzy.

Aldus ‘vonden’ de curatoren in het actief van het fail-
lissement NV Boelwerf op faillissementsdatum
(28 oktober 1993) rechtstreeks dan wel onrecht-
streeks het overgrootste gedeelte van de aandelen
van respectievelijk de NV Temse en Hoboken en de
NV Yatzy.

Voorgaande kan met meer dan voldoende zekerheid
worden besloten uit de vaststelling dat meester
Chr. V.B. als voorzitter-curator van het faillissement
van de NV Boelwerf aan de rechter-commissaris in zijn
schrijven d.d. 13 september 1994 verslag heeft gege-
ven over de stand van zaken nopens het boorplatform
Yatzy : ‘De onderhandelingen over de verkoop van het
boorplatform Yatzy zijn in zeer intense fase getreden
sinds de maand juni. De dagelijkse uitgewisselde
faxen en brieven hierover nemen honderden bladzij-
den in beslag. Tot nog toe kon geen koper gevonden
worden, die bereid is aan te kopen zonder zekerheid
over een nieuw Petrobras-contract. Ten conservatoire
titel is dan ook binnen de NV Yatzy beslist dat er niets
anders overschiet dan mee te dingen naar de pu-
blieke gunning van het nieuwe contract waarvan de
eindtermijn gesteld is op 29 september” [...].

Er kan geen andere zinvolle reden zijn voor het ver-
slag van het faillissement NV Boelwerf aan de rech-
ter-commissaris over een boorplatform dat eigendom
is van een andere vennootschap, nl. de NV Yatzy die
niet in staat van faillissement is (evenmin alsdan in
vereffening), dan precies dat de NV Boelwerf recht-
streeks dan wel onrechtstreeks het overgrootste
gedeelte van de aandelen en zeggenschap had in die
NV Yatzy.

Uit de voorliggende gegevens blijkt ook dat het boor-
platform ‘Yatzy’ ook het enig noemenswaardige actief
van de NV Yatzy was.

b. Bij hun aantreden hebben de curatoren de aande-
len (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) van de
NV Yatzy in het actief van de NV Boelwerf vastge-
steld.

Binnen het kader van hun vereffeningsopdracht dien-
den de curatoren deze aandelen te verzilveren. Zij
hebben zich evenwel ingelaten met de tegeldema-
king van het boorplatform zelf.

Mr. Chr. V.B. heeft, onder het briefhoofd waarin uit-
sluitend verwijzing naar het college van faillisse-
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mentscuratoren van het faillissement van de
NV Boelwerf, op 1 oktober 1993, het makelaarschap
aan Seascope en Platou verleend; hij ondertekent als
‘voorzitter van het college van faillissementscuratoren
van de NV Boelwerf’ [...].

In zijn schrijven d.d. 1 oktober 1993 verwijst
Mr. Chr. V.B. hierbij naar de ‘NV T&H en NV Yatzy’
die beslist hebben tot aanstelling van de makelaars.
Deze verwijzing brengt evenwel niet met zich mee
dat de curatoren van het faillissement van de
NV Boelwerf er niets mee te maken zouden hebben.
Integendeel, curator mr. Chr. V.B. treedt in deze brief
d.d. 1 oktober 1993 op qualitate qua; in de verdere
onderhandelingen (alleszins tot 17 juni 1994 - [...]) -
treedt Mr. Chr. V.B. verder op in zijn hoedanigheid
van voorzitter van de faillissementscuratoren.

De verkoop van het boorplatform konden de curato-
ren uiteraard niet doen achter de rug van de
NV Yatzy. De verkopende partij zou juridisch vanzelf-
sprekend de NV Yatzy zijn, doch een en ander kan
niet anders dan gezien worden binnen de context
van de vereffening van het actief dat de curatoren
hebben vastgesteld in het faillissement van de
NV Boelwerf.

Als curatoren hebben zij binnen hun vereffeningsop-
dracht beslist de aandelen van de NV Yatzy niet
zomaar te gelde te maken zoals in het beginsel
hoorde : zij hebben beslist de vereffening feitelijk uit
te voeren via de tegeldemaking van het enig noe-
menswaardig actief van de NV Yatzy, nl. het boorplat-
form.

Een en ander is goed te begrijpen in hoofde van de
curatoren en binnen het kader de bedoeling om alle
mogelijkheden voor een optimale vereffening open
te houden (ofwel verkoop van de aandelen, ofwel de
verkoop van het boorplatform). Als hoofdaandeel-
houders qq. waren de curatoren hiertoe bij machte te
beslissen, terwijl deze beslissing slechts kan zijn
genomen door de curatoren binnen het kader van
hun opdracht om de activa van het faillissement van
de NV Boelwerf te gelde te maken (zie ook supra).

Mr. Chr. V.B. heeft dan ook zowel als lasthebber van
de NV Yatzy als in zijn hoedanigheid van (mede-)
curator van het faillissement NV Boelwerf Seascope
en Platou aangesteld als makelaars, zodat hij (ook)
als curator verbintenissen heeft aangegaan voor het
beheer van de boedel van de NV Boelwerf.

De aan Seascope en Platou verschuldigde commissie
die uit de door de curator aangegane verbintenis
volgt, is als boedelschuld van de NV Boelwerf in fail-
lissement te aanzien.

c. Waar een en ander neerkomt op verbintenissen uit
daden van koophandel, is er solidariteit tussen ener-
zijds de NV Yatzy, thans in staat van faillissement, en
anderzijds de NV Boelwerf in faillissement waarbij er
sprake is van een schuld van de boedel van het fail-
lissement van de NV Boelwerf.

Waar de curatoren van het faillissement NV Boelwerf
qq. worden veroordeeld, is er evident geen sprake
van tergend en roekeloos geding te hunnen op-
zichte.

De curatoren faillissement NV Boelwerf respectieve-
lijk de NV Yatzy, thans in staat van faillissement, die-
nen hun eigen gerechtskosten te dragen, terwijl zij
solidair worden veroordeeld tot alle gerechtskosten
aan de zijde van Seascope & Platou. Wat de curato-
ren faillissement NV Boelwerf betreft, de daaruit
voortvloeiende schuldvordering is een boedelschuld,
bijgevolg een schuld van de massa”.

Grieven

1. Eerste onderdeel

Eisers betwistten op pagina’s 12 e.v. van hun laatste
syntheseconclusies onder de hoofding “i) geen con-
tractuele relatie met concluanten” uitdrukkelijk dat
er tussen verweersters, de NV Temse en Hoboken
Rederij en de curatoren van het faillissement van de
NV Boelwerf, enige contractuele relatie bestond.

Meer bepaald wezen zij op pagina 13, §§ 9 en 10
erop, na eraan te hebben herinnerd dat Boelwerf de
moedervennootschap van de NV Temse en Hoboken
Rederij was, die op haar beurt de moedervennoot-
schap van de NV Yatzy was, dat deze vennootschap-
pen “op volkomen regelmatige wijze werden opge-
richt en elk hun onderscheiden rechtspersoonlijkheid
kennen; dat de erkenning van een rechtspersoon in
een rechtsstelsel noodzakelijkerwijze de erkenning
van een juridische fictie inhoudt, waardoor aan een
vermogensrechtelijke contractuele constructie rech-
ten worden toegekend die in se aan natuurlijke per-
sonen zijn voorbehouden; dat de naleving van de
wettelijke voorschriften tot gevolg heeft dat de ‘artifi-
ciële’ persoon die met eerbiediging van de regle-
mentaire normen werd opgericht als een van zijn
leden-contractpartijen (vennoten) afgescheiden per-
soon met rechtspersoonlijkheid wordt erkend; dat dit
noodzakelijkerwijs impliceert dat de rechtsgeldige
oprichting van voormelde drie vennootschappen tot
gevolg heeft dat elke vennootschap exclusief titularis
van haar rechten en plichten is en daarenboven over
een afzonderlijk patrimonium beschikt dat onder-
scheiden wordt van dat van haar leden-contractpar-
tijen (vennoten) alsmede van dat van andere rechts-
personen; (...) (verweersters) die, gelet op hun
bevoorrechte positie als internationale beroepsverko-
pers derhalve onmiskenbaar geacht worden te weten
dat zij enkel, bij de uitvoering van hun mandaat,
instructies en opdrachten van de betrokken (rechts)
persoon die eigenaar van het voorwerp van het man-
daat is kunnen krijgen; dat dit, wat (eisers) betreft, in
casu geenszins het geval is”.

Na op pagina 19, voorlaatste alinea, uitdrukkelijk
gesteld te hebben dat Mr. V.B. bij de verkoop van het
boorplatform “Yatzy” geenszins als curator van de
NV Boelwerf handelde, maar als bijzonder lasthebber
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van de NV Yatzy, nu het genoemd platform geen
activa van de NV Boelwerf was, vervolgden zij op
pagina 23 van diezelfde besluiten onder de hoofding
“onderscheiden rechtspersoonlijkheid” dat “de op-
dracht van de curator er inderdaad, ..., in bestaat om
de activa van de gefailleerde te gelde te maken en
het opgebrachte geld te verdelen, dat het boorplat-
form ‘Yatzy’ van de activa van het faillissement van
de NV Boelwerf helemaal geen deel uitmaakte, dat
het hoofdaandeelhouderschap van de NV Boelwerf
in de NV Yatzy nog niet betekent dat de activa van
de dochter plots deel van de activa van de hoofdaan-
deelhouder zouden uitmaken ; dat de (verweersters)
nooit hebben betwist dat de NV Boelwerf en de
NV Yatzy twee onderscheiden rechtspersonen zijn
met elk een eigen vermogen”, waaruit zij de mani-
feste ongegrondheid van verweersters’ vordering
afleidden [...].

Hieruit volgt dat het hof van beroep dat voornoemd
verweer onbeantwoord laat zijn beslissing niet regel-
matig met redenen omkleedt (schending van arti-
kel 149 van de gecoördineerde Grondwet van
17 februari 1994).

2. Tweede onderdeel

1. Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring
verliest de gefailleerde, krachtens artikel 444 van de
Wet van 18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk
en uitstel van betaling, die boek III van het Wetboek
van koophandel vormt, zoals dit artikel van kracht
was vóór de opheffing van de oude Faillissements-
wet door artikel 149 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, thans artikel 16 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, het beheer over al
zijn goederen en wordt dat beheer toevertrouwd aan
een curator die als gerechtelijk lasthebber de bij wet
bepaalde machten uitoefent in het belang zowel van
de gezamenlijke schuldeisers als van de gefailleerde.

De algemene opdracht van de curator in het faillisse-
ment bestaat erin het actief van de gefailleerde te
gelde te maken en het opgebrachte geld te verdelen.

Meer bepaald oefent de curator voor rekening van de
boedel alle vorderingen uit die verband houden met
het gemeenschappelijk vermogen van de gefail-
leerde, inzonderheid de vorderingen die strekken tot
de wedersamenstelling, de bescherming of de veref-
fening van het vermogen, zonder dat hij weliswaar
andere rechten dan deze die hij in de boedel aantreft
kan uitoefenen.

2. Blijkens de artikelen 1832 van het Burgerlijk
Wetboek, zoals van toepassing vóór de inwerkingtre-
ding van het Wetboek van Vennootschappen, en 1
van het Wetboek van Vennootschappen, wordt een
vennootschap opgericht door een contract op grond
waarvan twee of meer personen overeenkomen iets
in gemeenschap te brengen met als doel een of meer
nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen
en met het oogmerk aan de vennoten een recht-

streeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te
bezorgen.

Uit artikel 2 van de gecoördineerde Vennoot-
schappenwet, thans artikel 2 § 4 van het Wetboek van
Vennootschappen, volgt dat de handelsvennoot-
schap, opgericht overeenkomstig de bepalingen van
de gecoördineerde Vennootschappenwet, thans het
Wetboek van vennootschappen, rechtspersoonlijk-
heid verkrijgt, waardoor zij is te onderscheiden van
de persoon van haar vennoten.

Zolang zij als rechtspersoon bestaat is zij bovendien
uitsluitend eigenaar van haar vermogen, dat afge-
scheiden is van het vermogen van haar vennoten,
wier aandelen alleen recht geven op de uitkering van
een dividend en, bij vereffening, op een evenredig
deel van het liquidatiesaldo.

Uit het voorgaande volgt onder meer dat de aandeel-
houders van een naamloze vennootschap, die eige-
naar is van aandelen van een andere vennootschap,
zelf geen aandeelhouders van laatstgenoemde ven-
nootschap zullen zijn en a fortiori in die vennoot-
schap ook geen enkel persoonlijk recht zullen kun-
nen laten gelden dan wel enig rechtstreekse zeggen-
schap uitoefenen aangaande de tegeldemaking van
het actief van die vennootschap.

3. Uit de artikelen 13 en 61 van de gecoördineerde
Vennootschappenwet, thans artikel 61 § 1 van het
Wetboek van Vennootschappen, volgt dat de ven-
nootschappen handelen door hun organen, waarvan
de bevoegdheid wordt vastgelegd door het Wetboek
van Vennootschappen, het doel en de statuten. De
leden van deze organen zijn niet persoonlijk verbon-
den voor de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 53 van de gecoördineerde Vennootschappen-
wet, thans artikel 517 van het Wetboek van Ven-
nootschappen, bepaalt voorts dat de naamloze ven-
nootschap bestuurd wordt door natuurlijke of rechts-
personen, al dan niet bezoldigd. Deze bestuurders
zijn blijkens artikel 54 van de gecoördineerde Ven-
nootschappen, bevoegd om alle handelingen te ver-
richten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene verga-
dering bevoegd is.

Artikel 70 van de gecoördineerde Vennootschappen-
wet, thans artikel 531 van het Wetboek van Ven-
nootschappen, stelt voorts dat de algemene vergade-
ring van aandeelhouders de meest uitgebreide
bevoegdheid heeft om de handelingen die de ven-
nootschap aangaat te verrichten of te bekrachtigen.

Diezelfde algemene vergadering van vennoten, met
uitsluiting van de individuele aandeelhouders, zal
overeenkomstig artikel 179 van de gecoördineerde
Vennootschapswet, zoals van toepassing vóór de wij-
ziging bij Wet van 8 augustus 1997 en zoals van toe-
passing vóór de inwerkingtreding van het Wetboek
van Vennootschappen, thans artikel 184 van het Wet-
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boek van Vennootschappen, voor zover niets anders
is overeengekomen, de wijze van vereffening bepa-
len.

Uit het voorgaande volgt dat, zolang een vennoot-
schap bestaat, de beslissingen die de vennootschap
aanbelangen, daaronder begrepen de beslissing tot
tegeldemaking van het actief van die vennootschap,
door haar organen, waaronder de algemene vergade-
ring der aandeelhouders, zullen worden genomen,
met uitsluiting van enig ander persoon, en dat die
beslissingen vervolgens ook door haar organen en
lasthebbers zullen worden ten uitvoer gelegd.

De daadwerkelijke tegeldemaking van enig actief van
een andere vennootschap dan de failliet verklaarde
vennootschap kan zodoende nooit begrepen zijn in
de vereffeningsopdracht van de curator van de failliet
verklaarde vennootschap, ongeacht of die failliet ver-
klaarde vennootschap, rechtstreeks dan wel onrecht-
streeks, eigenaar is van een aanzienlijk pakket aande-
len in eerstgenoemde vennootschap en als aandeel-
houder zou beslist hebben tot de tegeldemaking van
dat actief door bemiddeling van een makelaar.

Hieruit volgt dat het hof van beroep dat oordeelt dat
Mr. V.B. in zijn hoedanigheid van mede-curator van
het faillissement van de NV Boelwerf, binnen het
raam van zijn vereffeningsopdracht, verweersters
heeft aangesteld als makelaar, zodat hij ook als cura-
tor van het faillissement van de NV Boelwerf verbin-
tenissen heeft aangegaan voor het beheer van de
boedel van de NV Boelwerf, zodoende de draag-
wijdte miskent van de opdracht, die de curator uit de
Faillissementswet put (schending van de artike-
len 444, 470, 479, 487 eerste lid, 528 van de Wet van
18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uit-
stel van betaling, die boek III van het Wetboek van
Koophandel vormt, zoals deze artikelen van kracht
waren vóór de opheffing van het oude Faillissement-
wet door artikel 149 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, 16, 51, 57 eerste lid, 75 van de Fail-
lissementswet van 8 augustus 1997, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij Wet van 4 september 2002),
daarbij tevens de van elkaar onderscheiden rechts-
persoonlijkheden en vermogens van vennootschap
en aandeelhouder miskent (schending van de arti-
kelen 1, 2, 13, 53, 54, 61, 70, 179 van de gecoördi-
neerde Vennootschappenwet, zoals van toepassing
vóór de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen, 1832 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van
het Wetboek van Vennootschappen, 1, 2 §§ 2 en 4,
61 § 1, 184, 517, 522 en 531 van het Wetboek van
Vennootschappen, zoals van toepassing vóór de wij-
ziging bij Wetten van 23 januari 2001 en 2 augustus
2002) evenals de regels inzake de vertegenwoordi-
ging van de rechtspersoon (schending van de artike-
len 13, 53, 54, 61, 70, 179 van de gecoördineerde
Vennootschapswet, zoals van toepassing vóór de in-
werkingtreding van het Wetboek van Vennootschap-
pen, 61 § 1, 184, 517, 522 en 531 van het Wetboek
van Vennootschappen, zoals van toepassing vóór de
wijziging bij Wetten van 23 januari 2001 en 2 augus-

tus 2002) en in die omstandigheden evenmin wettig
kon besluiten dat er in hoofde van de failliet ver-
klaarde vennootschap Boelwerf sprake was van een
schuld van de boedel (schending van de artikelen 8
en 9 van de Hypotheekwet, 451, 561 van de Wet van
18 april 1851 inzake faillissement, bankbreuk en uit-
stel van betaling, die boek III van het Wetboek van
koophandel vormt, zoals deze artikelen van kracht
waren vóór de opheffing van de oude Faillissements-
wet door artikel 149 van de Faillissementswet van
8 augustus 1997, 23 en 99 van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997, evenals het algemeen rechtsbe-
ginsel inzake de gelijkheid van de schuldeisers).

3. Derde onderdeel

Een schuld kan alleen dan een boedelschuld zijn
wanneer de curator qualitate qua verbintenissen
heeft aangegaan voor het beheer van de boedel.

Alleen in dat geval moet de boedel de verbintenissen
uit dat beheer nakomen en de lasten ervan dragen.

De boedel kan zodoende niet worden aangesproken
voor verbintenissen die door de curator in een an-
dere hoedanigheid dan deze van curator van de
gefailleerde zouden worden aangegaan.

Te dezen stelt het hof van beroep vast dat Mr. V.B.
handelde als lasthebber van de NV Yatzy en als
mede-curator van het faillissement van de NV Boel-
werf.

Bij toepassing van artikel 1984 van het Burgerlijk
Wetboek is de lastgeving een handeling, waarbij een
persoon aan een ander de macht geeft om iets voor
de lastgever en in zijn naam te doen.

Artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
voorts dat de lastgever gehouden is de verbintenissen
na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de
hem verleende macht heeft aangegaan.

De handelingen, gesteld door een persoon als last-
hebber van een ander persoon, zullen dan ook uit-
sluitend aan die lastgever kunnen worden toegere-
kend, tenzij wordt vastgesteld dat de lasthebber bui-
ten de hem verleende macht heeft gehandeld.

Hieruit volgt dat het hof van beroep op grond van de
gedane vaststellingen, waaruit volgt dat Mr. V.B. han-
delde als lasthebber van de NV Yatzy, aan wie de
handelingen, door voornoemde persoon gesteld, der-
halve, dienden te worden toegerekend, niet wettig
kon besluiten dat de aan verweersters verschuldigde
commissie als een boedelschuld van de NV Boelwerf,
dit is als een schuld aangegaan door de curatele voor
het beheer van het faillissement van de NV Boelwerf,
was te aanzien (schending van de artikelen 1984,
1998 van het Burgerlijk Wetboek, 8 en 9 van de
Hypotheekwet die titel XVIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek vormt, 451, 561, van de Faillisse-
mentswet van 18 april 1851 inzake faillissement,
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bankbreuk en uitstel, van betaling, die boek III van
het Wetboek van koophandel vormt, zoals deze arti-
kelen van kracht waren vóór de opheffing van de
oude Faillissementswet door artikel 149 van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997, 23 en 99 van
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij Wet van 4 september
2002, evenals van het algemeen rechtsbeginsel in-
zake de gelijkheid van de schuldeisers).

IV. BESLISSING VAN HET HOF

1. Eerste onderdeel

Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen
dat eisers in het actief van de NV Boelwerf “het over-
grootste gedeelte van de aandelen (vonden) (...) van
de NV Yatzy”, zij als curatoren van de NV Boelwerf
met verweerders onderhandelingen voerden over de
verkoop van het boorplatvorm “Yatzy” toebehorend
aan de NV Yatzy, hierbij steeds de hoedanigheid ver-
meldend van curator van het faillissement van de
NV Boelwerf en deze onderhandelingen “niet anders
dan gezien (kunnen) worden binnen de context van
de vereffening van het actief dat de curatoren hebben
vastgesteld in het faillissement van de NV Boelwerf”,
het bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;

2. Tweede onderdeel

Overwegende dat ten laste van de faillissementsboe-
del komen, de schulden die na het faillissement zijn
ontstaan en die door de curator werden aangegaan
als beheerder van de failliete boedel;

Dat hiertoe ook moeten worden gerekend de hande-
lingen die de curator in het raam van zijn opdracht
stelt met het oog op de tegeldemaking van de activa
van een vennootschap die door de failliete vennoot-
schap wordt gecontroleerd;

Dat de omstandigheid dat alleen de aandeelhouders
van de gecontroleerde vennootschap over de veref-
fening ervan kunnen beslissen niets afdoet ten aan-
zien van de boedel aan de aard van de opdracht
gegeven door de curator van de controlerende ven-
nootschap;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de
NV Boelwerf “het overgrootste gedeelte van de aan-
delen en zeggenschap had in de NV Yatzy”, dat de
eisers met vermelding van hoedanigheid als curato-
ren van de NV Boelwerf onderhandelingen voerden
over de verkoop van het boorplatform “Yatzy” dat
het “enig noemenswaardig actief van de NV Yatzy
was” en hierover verslag werd uitgebracht aan de
rechter-commissaris;

Dat de appèlrechters oordelen dat de onderhandelin-
gen over de verkoop van het boorplatform kaderden

in de vereffening van het faillissement van de
NV Boelwerf en deze verkoop was ingegeven door
de bedoeling die vereffening op de meest optimale
wijze te laten verlopen; dat zij op grond hiervan
beslissen dat de aan de makelaars verschuldigde
commissie voor de verkoop van het boorplatform
een boedelschuld is van het faillissement van de
NV Boelwerf;

Dat de appèlrechters door aldus te oordelen dat de
aanstelling van de curator als mandataris noodzake-
lijk was voor het beheer van de boedel, hun beslis-
sing naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;

3. Derde onderdeel

Overwegende dat gelet op het antwoord op tweede
onderdeel, het onderdeel dat opkomt tegen een ten
overvloede gegeven redengeving, al ware het ge-
grond, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ont-
vankelijk is;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;

[...]

NOOT

VERANTWOORDT HET GROEPSBELANG DAT
KOSTEN GEMAAKT VOOR DE VERKOOP VAN
ACTIVA VAN EEN DOCHTERVENNOOTSCHAP
EEN BOEDELSCHULD VAN DE GEFAILLEERDE
MOEDERVENNOOTSCHAP VORMEN ?

1. Inleiding

De NV Boelwerf wordt failliet verklaard. Tot het fail-
lissementsactief behoort een (directe en indirecte)
controleparticipatie in de NV Yatzy. Het enige noe-
menswaardige actief van de NV Yatzy is een boor-
platform. De curator van NV Boelwerf stelt makelaars
aan om de verkoop van dit boorplatform van de
NV Yatzy te realiseren.

In een latere fase wordt ook NV Yatzy failliet ver-
klaard. De vraag rijst naar de juridische kwalificatie
van het makelaarsloon. Het makelaarsloon kan
immers niet meer (volledig) worden verhaald op
de NV Yatzy; daar zou het als schuld die het fail-
lissement voorafgaat een schuld in de boedel zijn.
Enkel indien de schuld wordt gekwalificeerd als
een boedelschuld van de moedervennootschap
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NV Boelwerf maken de makelaars kans op een vol-
ledige betaling.

Het Hof van Beroep te Gent kwalificeert het make-
laarsloon als een boedelschuld van de moederven-
nootschap. Het Hof van Cassatie verwerpt de bezwa-
ren hiertegen in het bovenstaande arrest. Dit verrast
op het eerste gezicht omdat het boorplatform geen
actiefbestanddeel van de boedel van NV Boelwerf is.
De kwalificatie als boedelschuld zou daarentegen
onproblematisch zijn geweest indien de makelaars
waren aangesteld voor de verkoop van de aandelen
van de NV Yatzy, die wel tot de boedel van de
NV Boelwerf behoorden.

Bij nader toezien verrast het bovenstaande arrest niet
zozeer omdat er sprake is van een boedelschuld in
hoofde van de controlerende aandeelhouder
NV Boelwerf, wel omdat er überhaupt een schuld is
in zijn hoofde. De afzonderlijke rechtspersoonlijkheid
van de dochtervennootschap en de beperkte aan-
sprakelijkheid van de aandeelhouders brengen
immers met zich mee dat in de regel een moederven-
nootschap niet aansprakelijk is voor schulden
gemaakt door de dochtervennootschap(1). Het loutere
feit dat een moedervennootschap voordeel haalt uit
een handeling van de dochter betekent niet dat de
moedervennootschap hiervoor aansprakelijk wordt.

We willen hierna eerst de vraag stellen waarom de
makelaar een schuldvordering had op de moeder-
vennootschap (nr. 2), om vervolgens te onderzoeken
waarom het om een boedelschuld ging (nr. 3).
Meteen wordt opgemerkt dat het Hof van Cassatie
zich niet expliciet heeft uitgesproken over de eerste
vraag. Tot slot willen we het besproken arrest gebrui-
ken om een aanzet te geven tot verdere reflectie over
een “groepsfaillissementsrecht” (nr. 4). 

2. Waarom is de moedervennootschap 
aansprakelijk ?

De vraag waarom er een schuldvordering was van de
makelaars op de moedervennootschap was niet
rechtstreeks aan de orde in het besproken arrest. De
kwalificatie als boedelschuld vóóronderstelt echter
dat er een schuld is. 

De verklaring voor de aansprakelijkheid van de moe-
dervennootschap hoeft niet spectaculair te zijn.
Indien de moedervennootschap een contract afsluit
met makelaars, is de moedervennootschap hiervoor
aansprakelijk, ook al gaat het om de verkoop van
een goed van een dochtervennootschap. Wie zich als
partij engageert, is uiteraard contractueel aansprake-

lijk, ook al betreft het directe voordeel van het con-
tract een ander rechtssubject dat geen partij bij de
overeenkomst is(2). Dat in het geannoteerde arrest de
boedel van de moeder aansprakelijk is, hoeft dan
ook niet noodzakelijk te leiden tot verstrekkende
gevolgtrekkingen over de aansprakelijkheid van moe-
dervennootschappen voor hun dochters, vóór of na
faillissement. 

In de geannoteerde casus was er blijkbaar echter
geen sprake van een ondubbelzinnig optreden van
de curator in zijn uitsluitende hoedanigheid van cura-
tor. Het Hof van Beroep te Gent ging ervan uit dat de
curator, handelend namens de NV Boelwerf, ook last-
hebber was van de NV Yatzy. Het Hof van Beroep
achtte daarom niet enkel de NV Boelwerf maar ook
de NV Yatzy contractueel gehouden tot betaling van
het makelaarsloon. Op grond van het beginsel van
hoofdelijkheid voor handelsschulden die gezamenlijk
worden aangegaan, werden beide bovendien hoof-
delijk aansprakelijk gehouden.

Belangrijk hierbij is dat nergens expliciet en formeel
werd aangegeven wie de contractpartner was van de
makelaars, of anders gezegd : in welke hoedanigheid
de curator optrad. Blijkbaar was er een lange periode
van onderhandelingen tussen de curator en de make-
laars, waarbij tegenstrijdige of onduidelijke aanwij-
zingen waren over de precieze hoedanigheid waarin
hij optrad. Bovendien kon de materiële vertegen-
woordigingsbevoegdheid m.b.t. geen van beide ven-
nootschappen redelijkerwijze worden betwist(3). De
curator was, zoals het Hof van Beroep stelde, als
hoofdaandeelhouder q.q. bij machte om te beslissen
dat de NV Yatzy toestemde in de verkoop en de
makelaarsopdracht. Bovendien kan het niet anders
dan dat de NV Yatzy op de hoogte was van de maan-
denlange onderhandelingen. 

In dit opzicht is deze casus - maar niet het cassatie-
arrest - een illustratie van een bijzonder geval van
aansprakelijkheid binnen groepsverhoudingen, ook
buiten faillissement. In groepsverhoudingen is het
courant dat een persoon bevoegd is om namens
meerdere groepsvennootschappen op te treden, min-
stens bij derden een rechtmatig vertrouwen verwekt
dat hij bevoegd is om namens die vennootschappen
op te treden. De besproken casus is er een voorbeeld
van dat dit onder omstandigheden - waarbij de lou-
tere groepsband niet volstaat - kan leiden tot een
hoofdelijke aansprakelijkheid van deze vennoot-
schappen(4). De moeder kan verbonden zijn met de
dochter, alsdus vat VANDEKERCKHOVE het Belgische
recht hieromtrent samen, “when the parent has pre-
sented the agreement as its personal affair, if it has set
aside the subsidiary in the relationship with third par-

1. S. VAN CROMBRUGGE, De juridische en fiscale eenheidsbehandeling van
vennootschapsgroepen, Antwerpen, Kluwer, 1984, 223, nr. 192.

2. S. KORTMANN, De vertegenwoordiging, in Asser-serie, 2-1, Deventer,
Kluwer, 2004, 88, nr. 76.

3. Daarom is deze vorm van aansprakelijkheid geen zuivere toepassing
van de figuur van toerekening op grond van schijnbare vertegenwoor-
digingsbevoegdheid. Voor geen van beide potentiële opdrachtgevers

was de bevoegdheid van de vertegenwoordiger immers betwist. Enkel
de hoedanigheid waarin hij deze bevoegdheid gebruikte, stond ter dis-
cussie.

4. Zie o.a. S. VAN CROMBRUGGE, De juridische en fiscale eenheidsbehande-
ling van vennootschapsgroepen, 311-313, nr. 258-260 en 356, nr. 300;
E. WYMEERSCH, “Het recht van vennootschapsgroepen”, in Rechtsper-
sonenrecht, Gent, Mys & Breesch, 1999, 409-412.
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ties, or if it has executed the agreement in lieu of its
subsidiary”(5).

Interessant is dat een vergelijkbare regel wordt be-
handeld in de oudere literatuur over vertegenwoordi-
ging : het geval van een vertegenwoordiger die niet
expliciet óf in eigen naam óf qualitate qua optreedt,
maar waarbij het voor derden wel duidelijk is voor
wiens rekening hij handelt(6). Alvast POTHIER neemt in
dergelijk geval aan dat opdrachtgever en vertegen-
woordiger gezamenlijk gehouden zijn(7). Daarbij
speelt misschien mee dat in POTHIER’S tijd de uitdruk-
kelijke medegebondenheid van de vertegenwoordi-
ger waarschijnlijk meer gebruikelijk was dan nu om-
dat de medecontractant het krediet van de vertegen-
woordigde praktisch niet kon verifiëren(8). Het is dan
ook niet zo dat elke dubbelzinnigheid omtrent de
hoedanigheid van een vertegenwoordiger aanleiding
moet geven tot een gezamenlijke aansprakelijkheid.
Er dienen bijkomende omstandigheden te zijn die
maken dat de derde erop kon vertrouwen dat beiden
zich gezamenlijk wilden verbinden. 

In casu waren er voldoende feitelijke elementen aan-
wezig waardoor de makelaars konden vertrouwen op
de dubbele hoedanigheid van de vertegenwoordi-
gende curator. Optreden in hoedanigheid veronder-
stelt geen sacramentele bewoordingen en kan ook uit
de omstandigheden worden afgeleid(9). De formele
elementen wezen sterk in de richting van een optre-
den namens de boedel van de NV Boelwerf. Zo werd
vooreerst het briefhoofd van de curatele gebruikt om
met de makelaars te corresponderen. Bovendien
brengt de zeer specifieke taak van de curator mee dat
elk optreden dat materieel kadert binnen de vereffe-
ning van de moedervennootschap, behoudens een
duidelijke indicatie in andere zin, kan worden geacht
ook formeel namens de boedel te zijn verricht. Niet
onbelangrijk is dat de NV Boelwerf een, indirect
maar duidelijk, eigen belang had bij de aanstelling
van de makelaars. Twijfel omtrent de hoedanigheid
van de curator kon in het bovenstaand geval dan ook
enkel de vraag betreffen of hij, naast de boedel, ook
de NV Yatzy vertegenwoordigde. De NV Yatzy was
als eigenaar van het boorplatform de primaire begun-
stigde van de makelaarsovereenkomst. Dat iemand
evident het directe voordeel haalt uit een rechtshan-
deling speelt mee om bij onduidelijkheid uit te ma-
ken of in zijn naam werd gehandeld(10). Impliciet zal
daarbij wellicht ook hebben meegespeeld dat de
NV Yatzy op het ogenblik dat het contract werd afge-
sloten, vermoedelijk reeds zwaar in de schulden zat.

Uiteraard is de slechte financiële toestand van de
dochtervennootschap op zich geen reden om de
moedervennootschap mee aansprakelijk te stellen;
het is echter wel een feitelijk element dat het aanne-
melijk maakt dat de derde erop vertrouwde dat de
moeder zich mee verbond, ook al was de dochter-
vennootschap de primaire begunstigde. 

In ieder geval kan deze meerhoofdige aansprakelijk-
heid makkelijk worden vermeden door nauwkeurig
te identificeren welke vennootschap partij is of in
welke hoedanigheid de vertegenwoordiger optreedt.
In dat opzicht dient het geannoteerde arrest niet ver-
keerd te worden begrepen. Het Hof van Cassatie
benadrukt sterk dat de curator actief optrad en dat de
aanstelling van de makelaars noodzakelijk was voor
het beheer van de boedel. Noch het actief optreden
van de curator, noch het belang ervan voor de boe-
del verantwoorden op zich evenwel dat de boedel
gehouden is, als het verder duidelijk is dat de cura-
tor niet in naam van de boedel optreedt. Daarom is
het misschien ongelukkig dat het Hof stelt dat “de
appèlrechters door aldus te oordelen dat de aanstel-
ling van de curator als mandataris noodzakelijk is
voor het beheer van de boedel, hun beslissing naar
recht verantwoorden”. Dit dient te worden gelezen in
de feitelijke context waarbij de curator formeel op-
trad namens de vennootschap en er hoogstens twij-
fel kon bestaan omtrent zijn optreden namens de
dochtervennootschap. Indien de curator daarentegen
zonder dubbelzinnigheid optreedt als vertegenwoor-
diger van de dochtervennootschap, is enkel die doch-
tervennootschap contractueel gebonden, ook al
kadert het optreden van de curator in de vereffening
van de moedervennootschap(11). Het actief optreden
van een vertegenwoordiger van de moeder en het
belang van de moeder m.b.t. de betrokken transactie
zijn wel, zoals bleek, feitelijke elementen die bij
optreden in dubbelzinnige hoedanigheid een schuld
in hoofde van de moeder kunnen doen ontstaan(12).
Bovendien verantwoorden ze dat die schuld een boe-
delschuld is (zie nr. 3). 

3. Waarom is er sprake van een boedelschuld
van de moedervennootschap ?

Volgens de klassieke definitie is een boedelschuld
een schuld die is ontstaan (i) ten gevolge van een ini-
tiatief van de curator (ii) na faillissement (iii) aange-
gaan voor het beheer van de boedel(13).
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5. K. VANDEKERCKHOVE, Piercing the corporate veil : a transnational
approach, proefschrift Leuven, 2006, 324, p. 1012. Zie ook ibid., 374,
nr. 1165 voor vergelijkbare Franse rechtspraak. 

6. Zie de standpunten bij R.T. TROPLONG, Commentaire du mandat,
Brussel, Meline, Cans et compagnie, 1847, 176-178, nr. 536-544. Zie
ook R.T. TROPLONG, Commentaire du contrat de société, Brussel,
Meline, Cans et compagnie, 1843, 143, nr. 376.

7. R.-J. POTHIER, Traités des contrats de dépôt, de mandat, de nantisse-
ment, d'assurance, de prêt et du jeu, Œuvres de Pothier, VI, Parijs, 1821,
140, nr. 88. 

8. Zie hierover ook I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Antwerpen,
Intersentia, 2005, 152-153, nr. 221-223. Bovendien kan POTHIER’S stel-
ling ook niet worden toegepast op de commissie-overeenkomst, waar
de handelsgebruiken maken dat een commissionair kan worden geacht

op te treden in eigen naam als er onduidelijkheid zou zijn omtrent zijn
hoedanigheid. 

9. W. VAN GERVEN, Bewindsbevoegdheid, Brussel, Bruylant, 1962, 170,
nr. 121; S. KORTMANN, De vertegenwoordiging, o.c., 85-87, nr. 75.

10. P. VAN SCHILFGAARDE, “Vertegenwoordiging”, in Peter Van Schilfgaarde
select, Deventer, Kluwer, 2000, 55.

11. Hoger bleek dat de specifieke taak van de curator met zich meebrengt
dat hij kan worden geacht op te treden namens de boedel als hij op-
treedt binnen het kader van de afwikkeling van een faillissement, ten-
zij het uitdrukkelijk anders is aangegeven.

12. Zie, buiten faillissement, S. VAN CROMBRUGGE, De juridische en fiscale
eenheidsbehandeling van vennootschapsgroepen, 312, nr. 259. 

13. A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Inter-
sentia, 2005, 103 e.v.
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Het loon van een makelaar is hierbij een typisch toe-
passingsgeval. De curator kan zich voor de verkoop
van de activa, met machtiging van de rechter-com-
missaris, laten bijstaan door diegene die hij daartoe
geschikt acht (art. 43 Faill.W.). Art. 10 van het K.B.
van 10 augustus 1998 herhaalt deze mogelijkheid en
bepaalt verder dat het ereloon en de kosten van de
deskundigen op wie de curator een beroep doet, bij
de afwikkeling van het faillissement slechts ten laste
kunnen worden gelegd van de boedel wanneer de
rechter-commissaris daartoe vooraf machtiging heeft
verleend(14). Deze boedelschulden kunnen worden
aangemerkt als behorende tot het boedelpassief dat
verband houdt met de afwikkeling van het faillisse-
ment sensu stricto of het procedureel boedelpassief.
Deze kosten houden verband met het doorlopen van
een collectieve procedure zoals het faillissement(15).

Het geannoteerde arrest leert dat een kost niet moet
worden gemaakt m.b.t. een actiefbestanddeel van de
faillissementsboedel om te kunnen kaderen in het
beheer van de faillissementsboedel. Impliciet kan uit
het arrest ook worden afgeleid dat ook een onrecht-
streeks voordeel voor de boedel volstaat. Er kan
immers van worden uitgegaan dat de opbrengst van
het boorplatform aan de NV Yatzy toekwam; de
NV Boelwerf heeft hier als aandeelhouder enkel een
onrechtstreeks voordeel door. De appèlrechters oor-
deelden terecht dat de onderhandelingen over de
verkoop van het boorplatform kaderden in de veref-
fening van het faillissement van de NV Boelwerf en
dat deze verkoop was ingegeven door de bedoeling
die vereffening op de meest optimale wijze te laten
verlopen. De voorwaarde van het kaderen in het
beheer van de boedel dient dus niet te restrictief te
worden opgevat.

Het weze opgemerkt dat het arrest de andere voor-
waarden voor een boedelschuld ongewijzigd laat.
Met name wordt benadrukt dat de curator optrad als
curator van de moedervennootschap. Het geanno-
teerde arrest kan dus niet worden aangewend om de
boedel van de moedervennootschap aan te spreken
voor alle kosten die een dochtervennootschap maakt,
zelfs al komen deze indirect aan de boedel ten
goede. Zelfs een goedkeuring of een initiatief van de
curator van de moeder volstaat hiervoor op zich niet.
Immers, voor contractuele verbintenissen kan de
boedel enkel worden aangesproken als de curator in
naam van de boedel heeft gehandeld. Daarzonder is
het immers geen schuld van de moedervennoot-
schap, laat staan een boedelschuld. Zo kan de moe-
dervennootschap niet worden aangesproken indien
de curator optreedt als bijzondere lasthebber van de
dochtervennootschap, zelfs al kadert dit binnen de
vereffening van het faillissement van de moederven-
nootschap (hoger nr. 2). We herinneren er wel aan
dat dit optreden “in naam van” niet te formalistisch

dient te worden opgevat, zeker niet in de verhouding
curator-boedel, waar de curator, behoudens expli-
ciete vermelding van het tegendeel, kan worden
geacht op te treden namens de boedel als hij hande-
lingen stelt die kaderen binnen het beheer van een
faillissement (hoger nr. 2).

Het besproken arrest en het arrest a quo kunnen
enkel worden goedgekeurd. Deze rechtspraak heeft
tot gevolg dat de curator in het belang van de boe-
del vrij kan kiezen tussen een share deal (verkoop
van aandelen) of een asset deal (verkoop van activa
en eventueel overdracht van passiva) bij de verkoop
van dochterondernemingen, zonder dat zijn keuze
wordt beperkt door een verschillend regime op vlak
van boedelschulden. Makelaarskosten gemaakt n.a.v.
een share deal m.b.t. de aandelen van de dochter-
vennootschap zouden immers onproblematisch als
boedelschulden kunnen worden gekwalificeerd.
Door een asset deal, waarbij de activa van de doch-
ter worden verkocht (en eventueel passiva overgeno-
men), wordt hetzelfde resultaat bereikt : de onderne-
ming wordt liquide gemaakt ten behoeve van de
boedel. De keuze tussen een share deal en een asset
deal kan van verschillende factoren afhangen(16).
Fiscaal is er soms een sterk verschillend resultaat.
Juridisch is de overdracht van aandelen in de regel
makkelijker dan de overdracht ut singuli van activa
en passiva. Anderzijds laat een overdracht van activa
en passiva makkelijk toe om nauwkeurig te omschrij-
ven wat er wordt overgedragen; wie daarentegen
aandelen in een vennootschap verwerft, zit ook met
de latente activa en vooral passiva. Vermoedelijk
speelde dit laatste mee bij de keuze in de besproken
casus voor de verkoop van de activa. Het latere fail-
lissement van de NV Yatzy doet vermoeden dat reeds
bij de verkoop van het boorplatform deze vennoot-
schap zwaar in de schulden zat. In dat geval is het
uiteraard interessanter om de activa onbelast over te
nemen. 

Die laatste vaststelling lokt echter meteen een
belangrijke caveat uit. De faillissementsboedel van de
moedervennootschap haalt immers enkel indirect
een voordeel uit de verkoop van het boorplatform
van de dochtervennootschap, indien de verkoopprijs
daarvan meer bedraagt dan het overblijvende netto-
passief van de dochtervennootschap. Minstens zou
het zo moeten zijn dat de verkoop van het boorplat-
form de redelijke verwachting schept dat hierdoor de
financiële toestand van de vennootschap weer in
goede richting wordt geduwd. In de omgekeerde
hypothese, waarbij de verkoop onmiddellijk noch op
langere termijn (die niet langer zou mogen zijn dan
de vereffening van de boedel van de moederven-
nootschap) leidt tot een nettoactief van de dochter-
vennootschap, verrijkt de boedel van de moederven-
nootschap immers de (toekomstige) boedel van de

14. K. CREYF, “Kosten en ereloon van de curator” in Gerechtelijk akkoord
& Faillissement (FARE), Antwerpen, Kluwer, 35; M.C. ERNOTTE, “Les
frais et honoraires du curateur”, TBH 2005, 228.

15. Zie A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, l.c., 142 e.v.
16. Zie J.-P. BLUMBERG, “Overdracht van onderneming in het kader van

insolventieprocedures”, in Curatoren en vereffenaars : actuele ontwik-

kelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 167-172. Als het ware een tus-
senvorm tussen beide is de overdracht (al dan niet door inbreng)
onder algemene titel van een bedrijfstak of algemeenheid (zie de fun-
damentele regel wat verscholen in art. 770 W. Venn., die eigenlijk pro-
minent in het B.W. zou moeten staan).
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dochtervennootschap zonder dat de schuldeisers van
de moeder daar beter van worden. In het besproken
geval knelt dit punt des te meer omdat de controle
van de NV Boelwerf over de NV Yatzy blijkbaar voor
een groot stuk indirect was, via een andere dochter-
vennootschap die aandelen in de NV Yatzy hield. Het
voordeel van de verkoop diende hierdoor deels twee
boedels omhoog te klimmen alvorens de moederven-
nootschap te bereiken.

De volgende vraag is dan wat het gevolg zou moe-
ten zijn van een afwezigheid van voordeel voor de
boedel. Terecht wordt aangenomen dat de kwalifica-
tie als boedelschuld niet mag afhangen van een toet-
sing in concreto van het voordeel voor de boedel(17).
Het omgekeerde zou een te grote onzekerheid met
zich meebrengen voor de derde te goeder trouw,
aangezien de kwalificatie van zijn vordering (en de
facto de betaling ervan) afhangt van onvoorspelbare
factoren. In het besproken geval kan het bijvoor-
beeld niet worden aanvaard dat het boedelschuldka-
rakter van het makelaarsloon zou afhangen van o.a.
de omvang van het passief van de dochter, of van de,
op het ogenblik dat de schuld wordt aangegaan, nog
onzekere prijs waaraan het boorplatform kan worden
verkocht. Voor de kwalificatie als boedelschuld moet
het dus volstaan dat een schuld kan worden geacht
te vallen binnen een normaal beheer van een boedel.
Een derde mag er daarbij van uitgaan dat als de cu-
rator optreedt namens de boedel, aan deze voor-
waarde voldaan is, zonder dat er op hem de last rust
van enig verder onderzoek. Enkel als de derde wist
of, omwille van bijzondere omstandigheden, be-
hoorde te weten dat er geen voordeel voor de boe-
del was, kan dit de kwalificatie als boedelschuld in
het gedrang brengen.

Wel zou de curator, bij afwezigheid van een voordeel
voor de boedel, aansprakelijkheid kunnen oplopen
t.a.v. de boedel indien een normaal en zorgvuldig
curator in dezelfde omstandigheden deze boedel-
schuld nooit zou zijn aangegaan(18).

4. Naar een “groepsfaillissementsrecht” ?

Groepsrecht is naar Belgisch recht slechts in be-
perkte mate een geheel van bijzondere rechtsregels
voor verbonden vennootschappen(19). De vennoot-
schapsgroep is in de eerste plaats een rechtsfeit dat
de toepassing kleurt van de gemeenrechtelijke begin-
selen van het gemeen (vennootschaps-, verbintenis-
sen-, insolventie-, ...) recht(20). Het insolventierecht

werpt uiteraard reeds vóór het faillissement zijn scha-
duw vooruit, voornamelijk door de pauliana en de
faillissementsnietigheden. Waar benadelende intra-
groepsverrichtingen bij een vennootschap in bonis
enkel dienen te worden getoetst aan de wettelijke en
statutaire specialiteit en het vennootschapsbelang,
brengen de pauliana en de faillissementsnietigheden
ter bescherming van de schuldeisers een strengere
toetsing met zich mee voor verrichtingen tussen ven-
nootschappen waar insolventie dreigt(21).

Een andere vraag is of de eigenlijke afwikkeling van
het faillissement gekleurd dient te worden door het
feit dat er een vennootschapsgroep is. Het geanno-
teerde arrest geeft hier alvast een voorbeeld van.

Dit arrest kan worden gezien als een voorbeeld van
de ruimere problematiek van intragroepsverrichtin-
gen, nu nà het faillissement van één of meer ven-
nootschappen van de groep. Ook na het faillissement
kan men zich immers afvragen of de belangen van de
boedel van één groepsvennootschap kunnen worden
opgeofferd om de toekomst of doorstart van andere
groepsvennootschappen te vrijwaren(22). Aangezien
de verantwoordende rol van het groepsbelang t.a.v.
handelingen die, geïsoleerd bekeken, nadelig zijn,
vooral afhangt van een langetermijnperspectief, is dit
na faillissement veel minder evident dan in een con-
tinuïteitsscenario. De hierboven (nr. 3) besproken
hypothese waarbij de boedel van de moedervennoot-
schap zich engageert voor kosten van de dochterven-
nootschap, terwijl ze niet meer kan verwachten nog
een voordeel hieruit te halen, is hiervan een illustra-
tie.

Het spiegelbeeld van het besproken arrest lijkt de
vraag of het beheer van een (niet-gefailleerde) doch-
tervennootschap door de curator van de gefailleerde
moedervennootschap onder de vergoedingsregeling
voor het beheer van het faillissement valt, dan wel of
de curator als vertegenwoordiger van de dochterven-
nootschap aanspraak kan maken op een vergoeding
lastens de dochtervennootschap. Het besproken
arrest - dat handelingen voor rekening van de doch-
ter ook binnen het beheer van de boedel van de
moeder kaderen - geeft hieromtrent nochtans geen
aanleiding tot simpele analogieën. Hoogstens kan er
een argument in worden gevonden dat een enkele
beheershandeling die in de eerste plaats de dochter-
vennootschap betreft en slechts indirect de faillisse-
mentsboedel bevoordeligt, niet noodzakelijk aanlei-
ding moet geven tot een bijkomende vergoeding van
de curator lastens de dochter. Uit het arrest kunnen
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17. A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, l.c., 84-85, nr. 86.
Zie wel ibid., 506 e.v. over de interne toerekening van bepaalde boe-
delschulden tussen de boedel en de subboedels van de separatisten,
waar wel een  nuttigheidstoets in concreto gebeurt.

18. Zie over de problematische uitoefening van deze boedelvordering
tegen de curator, J. VANANROYE, “Curator, individuele schuldeiser en
bestuursaansprakelijkheid”, in Curatoren en vereffenaars : actuele ont-
wikkelingen, 301-302.

19. Zie o.a. de regels omtrent consolidatie, de regels in het W.Venn. waar-
bij controle in rekening wordt gebracht om bepaalde beperkingen en
verboden uit te breiden naar verbonden vennootschappen (inschrijven
op eigen aandelen, inkoop eigen aandelen, kruisparticipaties, verbod

op instructie te stemmen overeenkomstig richtlijnen van vennoot-
schap …) en art. 524 W.Venn. (waarover o.a. M. WYCKAERT, “De nieuwe
belangenconflictregeling : op naar een Belgisch groepsrecht ?”, in
Nieuw vennootschapsrecht 2002, Kalmthout, Biblo, 2002, 157 e.v.).

20. Zie o.a. L. CORNELIS, "De aansprakelijkheid van bestuurders van ven-
nootschappen in groepsverband", in  Aspecten van de ondernemings-
groepen, Antwerpen, Kluwer, 1989, 112-114.

21. Zie voor een overzicht toegepast op zekerheidsstelling : F. JENNÉ,
“Zekerheden in groepsverband : een onzeker lot ?”, dit nummer p. 593.

22. Zie o.a. naar aanleiding van het Sabena-faillissement, Kh. Brussel
26 december 2001, T.R.V. 2002, noot D. NAPOLITANO.
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daarentegen geen argumenten worden geput die zich
ertegen verzetten dat de curator als occasionele of
permanente service provider van de niet-gefailleerde
dochtervennootschap hiervoor van haar een afzon-
derlijke vergoeding zou krijgen. Aangezien de cura-
tor als vertegenwoordiger van de (boedel van de)
moedervennootschap feitelijk een grote invloed heeft
op zijn eigen aanstelling en vergoeding, past hierbij
uiteraard wel de nodige delicatesse, waarbij de nor-
male besluitvorming binnen de dochtervennootschap
dient te worden gevolgd. Een belangrijke verant-
woordelijkheid voor een correcte gang van zaken ligt
uiteraard bij het bestuur van de dochtervennoot-
schap, onder wier verantwoordelijkheid het optreden
van de curator van de moeder in naam van de doch-
ter valt. De regels voor belangenconflicten van cura-
toren (art. 32 Faill.W.) lijken niet voor dit soort belan-
gentegenstellingen te zijn geschreven of te worden
toegepast. 

Ook en misschien vooral op procedureel vlak vraagt
de vennootschapsgroep om een bijzondere aanpak.
De Nederlandse rechtsleer kent het begrip van het
“geconsolideerd faillissement”, waarbij het faillisse-
ment van verbonden vennootschappen gezamenlijk
wordt afgewikkeld(23). Dit kan gaan van het praktisch
afstemmen van de vereffening van verschillende boe-
dels tot en met het creëren van één boedel omdat de
vennootschappen niet of nauwelijks meer te onder-
scheiden zijn en ondoorzichtige vermogensverschui-
vingen hebben plaatsgevonden(24).

Naar Belgisch recht vormen groepsverhoudingen tus-
sen vennootschappen geen grond voor de territoriale
bevoegdheid van de faillissementsrechter van de
moedervennootschap. Wel kan dezelfde curator wor-
den aangesteld voor de verschillende vennootschap-
pen(25). Sommige uitspraken omtrent “doorbraak van
het faillissement naar de achterman” kunnen met
enige goede wil worden gezien als een aanzet naar
een geconsolideerd faillissement(26). In deze (vooral
oudere) rechtspraak wordt echter niet altijd genoeg
onderscheid gemaakt tussen de materieelrechtelijke
vragen (b.v. is de moeder aansprakelijk voor de
gefailleerde dochter ?) en de procedurele vragen (b.v.
leidt die aansprakelijkheid dan automatisch tot het
faillissement van de moeder en worden die twee fail-
lissementen dan gezamenlijk afgewikkeld ?). De
rechtsleer lijkt het erover eens te zijn dat een “ver-
menging van boedels” bij de afwikkeling van meer-
dere faillissementen beperkt moet blijven tot het
geval van een volstrekte onmogelijkheid om onder-
scheiden boedels te vormen(27).

Een zeer boeiende ontwikkeling is de rechtspraak
inzake toepassing van de Europese Insolventiever-
ordening. Hierbij wordt het groepsfeit door bepaalde,
vooral Britse en Franse, rechtspraak gehanteerd om
de rechter van de zetel van de moedervennootschap
territoriaal bevoegd te achten voor de hoofdinsolven-
tieprocedures voor de dochtervennootschappen met
maatschappelijke zetel in andere Lidstaten(28). De
Europese Insolventieverordening biedt hiervoor een
kapstok doordat niet de maatschappelijke zetel, maar
het “centrum van de voornaamste belangen” uitein-
delijk bepalend is voor de territoriale bevoegdheid
(zie art. 3 Insolventieverordening). Dit laat toe het
faillissement van een internationale groep in één
Lidstaat te consolideren. Bovendien bepaalt het recht
van deze Lidstaat ook een reeks regels die belangrijk
kunnen zijn voor het beoordelen van groepsverrich-
tingen, zoals o.a. de regels i.v.m. nietigheid, vernie-
tigbaarheid of niet-tegenwerpbaarheid van de voor
het geheel van schuldeisers nadelige rechtshandelin-
gen (art. 4 en 13 Insolventieverordening). In het
elders in dit nummer gepubliceerde Eurofood-arrest
van het Hof van Justitie van 2 mei 2006 stelt het Hof
wel dat, als een dochtervennootschap haar activitei-
ten uitoefent op het grondgebied van de Lidstaat
waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd, het
loutere feit dat haar economische keuzes worden of
kunnen worden bepaald door een moedermaat-
schappij in een andere Lidstaat, niet volstaat om het
vermoeden uit te sluiten dat de maatschappelijke
zetel ook het “centrum van de voornaamste belan-
gen” is.
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