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EDITORIAAL

QUIS CURABIT IPSOS CURATORES ?

Joeri Vananroye

1. Bij bestuurdersaansprakelijkheid is in de Belgische doctrine sinds de eeuwwisseling
het onderscheid tussen interne en externe aansprakelijkheid gemeengoed. Intern geldt
de (doorgaans contractuele) aansprakelijkheid t.a.v. de vennootschap; extern geldt de
(doorgaans buitencontractuele) aansprakelijkheid t.a.v. derden.

Dit onderscheid is ook dienstig bij aansprakelijkheid van curatoren, waar het nochtans
zelden wordt gemaakt. De curator kan intern aansprakelijk zijn t.a.v. de boedel indien
hij zijn beheer niet als een goed huisvader uitvoert of specifieke plichten die op hem
rusten niet nakomt. De curator kan ook extern aansprakelijk zijn t.a.v. derden als hij
naar aanleiding van de uitoefening van zijn taak een onrechtmatige daad begaat die
derden schade veroorzaakt.

De crux van curatorenaansprakelijkheid is verschillend in beide gevallen. Bij externe aan-
sprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de curator t.a.v. de derde een gegeven, en is de
vraag of ook de boedel hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Bij interne aansprake-
lijkheid is het nadeel van de boedel een gegeven en is de vraag vooral wie de boedelvorde-
ring tegen de curator kan instellen. Deze laatste vraag is het onderwerp van dit editoriaal.

2. Eerst kort twee redenen waarom het genoemd onderscheid bij curatoren - ten
onrechte - minder courant wordt gemaakt dan bij bestuurders.

Ten eerste wordt ook de interne aansprakelijkheid van curatoren meestal als een aan-
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad beschouwd. De vraag is of dit wel correct is :
waarom zou er geen contractuele verhouding kunnen bestaan tussen de faillissements-
boedel (met de rechtbank als benoemend orgaan) en de curator (die zijn taak dient te
aanvaarden) ? Laten we er hier echter mee volstaan vast te stellen dat door de traditio-
nele opvatting het onderscheid tussen interne en externe aansprakelijkheid bij curatoren
minder snel uit de verf komt dan bij bestuurders. Bij die laatste valt het immers samen
met het onderscheid tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

Ten tweede krijgt de faillissementsboedel als afgescheiden vermogen niet de verdien -
de aandacht; meestal wordt niet over de boedel gesproken maar over de “curator 
qualitate qua”. Het is alsof we niet zouden spreken over de “vennootschap” maar over
de “bestuurders qualitate qua”. Hierdoor wordt over het hoofd gezien dat de boedel
een vermogen is met eigen passiva (boedelschulden) en eigen activa, inclusief boedel-
vorderingen. Dat de boedel eigen schulden én vorderingen heeft, werd nochtans door
het Hof van Cassatie met zoveel woorden herhaaldelijk bevestigd(1).

3. Indien de curator tekortschiet bij het beheer van de boedel, als hij dus interne aan-
sprakelijkheid oploopt, heeft de boedel een vordering tot vergoeding van de schade
hierdoor veroorzaakt. Wie stelt deze boedelvordering in ? Wel, de boedel wordt ver -
tegenwoordigd door... de curator zelf. Het belangenconflict is hier evident.

1. Zie de verwijzingen bij J. VANANROYE, “Collectieve en individuele schade na faillissement : een kwestie van concrete schade-
begroting”, RW 2011-12, 372.



De schuldeiser zelf kan (minstens tot aan de sluiting van het faillissement) geen vor-
dering voor eigen rekening instellen, al zal hij, als de boedel schade lijdt, zelf vaak ook
een nadeel hebben onder de vorm van een verminderd dividend. Dit soort schade is
immers afgeleide schade : hiervoor heeft de schuldeiser geen eigen vordering, evenmin
als een aandeelhouder een eigen vordering heeft voor zijn afgeleide schade volgend
uit vennootschapsschade(2).

Een beknelde schuldeiser kan wel de vervanging van de curator of de aanstelling van
een curator ad hoc vorderen. De drempel hiervoor is in de praktijk echter zeer hoog.
Te hoog : de schuldeiser heeft doorgaans niet de bewijsmogelijkheden om meteen de
smoking gun te tonen die de rechtbank kan overtuigen “haar” curator te desavoueren.
Een aansprakelijkheidsgeding ten gronde, met de bijbehorende bewijsmiddelen en
bewijssamenwerking, biedt meer waarborgen.

4. Welnu, we willen argumenteren dat deze mogelijkheid bestaat, onder de vorm van
een aansprakelijkheidsvordering door een schuldeiser voor rekening van de boedel; niet
voor eigen rekening. Dit is het faillissementsrechtelijk equivalent van een minderheids-
vordering bij bestuurdersaansprakelijkheid : herstel van afgeleide schade wordt nage-
streefd d.m.v. een afgeleide vordering voor rekening van het gezamenlijk vermogen.

Het voorwerp van deze afgeleide boedelvordering is uiteraard de schade aan de boe-
del (en niet louter het aandeel daarin van de vorderende schuldeiser). Bij succes komt
het provenu toe aan de boedel zelf. Het zou in zulk geval niet moeilijk moeten zijn
voor de vorderende schuldeiser om de kosten die hij heeft gemaakt ter waarneming
van het belang van de boedel terug te vorderen en te laten erkennen als boedelschuld.

Zulke afgeleide boedelvordering is door de Belgische wetgever niet uitdrukkelijk voor-
zien. Een arrest in het bekende faillissement van Forges de Clabecq lijkt in een obiter
dictum een gelijkaardige mogelijkheid wel te bevestigen(3). Een argument hiervoor kan
worden gezocht in de analogie met de actio pro socio, een “minderheidsvordering”
tegen aansprakelijke zaakvoerders die, zonder uitdrukkelijke wettelijke basis, van
oudsher wordt erkend in de maatschap (en de andere vennootschappen zonder rechts-
persoonlijkheid)(4). De reden hiervoor is dat zonder zulke afgeleide vordering de zaak-
voerder feitelijk immuun zou zijn voor interne aansprakelijkheid. Het is voor de interne
curatorenaansprakelijkheid niet anders.

5. Wij geloven dat de analogie met de actio pro socio, met een eerbiedwaardige pedigree
van Rome tot hedendaagse auteurs, voldoende moet zijn om een afgeleide vordering
voor rekening van de boedel te erkennen. Wie liever moderner oogt, kan misschien ook
een beroep doen op constitutionele argumenten. De Nederlandse Hoge Raad heeft de
vorderingsmogelijkheden van individuele schuldeisers bij faillissement reeds geplaatst in
de sleutel van de bescherming van het eigendomsrecht in art. 1, eerste protocol EVRM(5). 

Dichter bij huis heeft het Grondwettelijk Hof een beroep gedaan op het gelijkheidsbegin-
sel om in de CVOA een afgeleide vordering te vinden(6). Als een afgeleide vordering zich
zonder expliciete wettelijke basis opdringt in een vennootschap waar de vennoten vrijwil-
lig voor kiezen, geldt dit dan niet a fortiori voor de faillissementsboedel ? Dit is immers
een “dwangvennootschap” waarin de schuldeisers door het faillissementsvonnis onwillige
consorten worden, onderworpen aan het autocratisch bestuur van een curator.

Na corporate governance is het hoog tijd voor bankruptcy governance. En de erkenning van
een afgeleide vorderingsmogelijkheid tegen de curator is daarbij een belangrijk element.
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