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De heer C., met raadsman Mr Annemie MOENS hee� op 19 juni 2018 zijn aangi�e gedaan in het Centraal Register Solvabiliteit
("Regsol") waarna gefailleerde werd failliet verklaard door vonnis van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen
dd. 21/06/2018. Mr Nathalie VERMEERSCH, advocaat [*] werd aangesteld als curator.

Gefailleerde hee� op 19 juni 2018 een verzoekschri� tot kwijtschelding conform ar�kel XX. 173§2 Wetb. Econ. Recht opgeladen in
het Centraal Register Solvabiliteit .

De curator hee�, conform ar�kel XX. 173§2 Wetb. Econ. Recht, haar verslag over de omstandigheden die kunnen aanleiding geven
tot de vaststelling van kennelijk grove fouten, opgeladen in het Centraal Register Solvabiliteit.

Op 28 december 2018 verzoekt de gefailleerde om vervroegd uitspraak te doen over de mogelijke kwijtschelding. De zaak werd
hiertoe vastgesteld op de zi�ng van 5 maart 2019.

Par�jen worden gehoord in hun middelen en mondelinge uiteenze�ng. De rechtbank houdt daarnaast rekening met:

- het verzoekschri� tot kwijtschelding namens de gefailleerde;

- het verslag van de curator;

- het advies van het openbaar ministerie dd. 1 maart 2019.

1. Kader

1.a. De gefailleerde verzoekt de kwijtschelding bij toepassing van art. XX.173 Wetb. Econ. Recht.

1.b. Uit art. XX.173 Wetb. Econ. Recht volgt dat een eventuele kwijtschelding slechts betrekking kan hebben op de "restschulden",
zijnde de schulden die overblijven na slui�ng van het faillissement.

In geval van vervroegd verzoek tot kwijtschelding zal de rechtbank derhalve - redelijkerwijze - dienen na te gaan wat de te
verwachten restschulden dienen te zijn. Zulks impliceert - in feite - dat er afdoende zekerheid is over de verwachte, te realiseren
ac�va in het faillissement.

1.c. De kwijtschelding wordt - al dan niet in zijn geheel - geweigerd indien de gefailleerde kennelijk grove fouten hee� begaan die
hebben bijgedragen tot het faillissement (art. XX.173§3 Wetb. Econ. Recht), en zulks op vordering van een belanghebbende.

Het begrip "kennelijk grove fout" betre� een herneming van de aansprakelijkheidsgronden van (voorheen) ar�. 265-530 Wetb.
Venn. en thans art. XX.225 Wetb. Econ. Recht.

Die "kennelijk grove fout" is de manifeste fout die elk normaal zorgvuldig en omzich�g bestuurder niet zou hebben gemaakt.
"Kennelijk" duidt op marginale toetsing van het gevoerde beleid. Daarnaast moet het gaan om een grove fout, een fout die de
essen�ële normen van het dagelijks leven en van de samenleving aantast en waarvan de bestuurder wist of hoorde te weten dat
deze schade zou veroorzaken. Ze hee� een uitzonderlijk karakter, maar mag niet zo streng worden beoordeeld dat ze gelijk komt te
staan met een stra�are inbreuk (zie ook Antwerpen 1 maart 2018, met noot N. SOMERS, TRV-RPS 2018, nr. 4, 319-329).

Vaak wordt besloten tot een "kennelijk grove fout" op basis van een samenspel van gedragingen, tegelijker�jd nefast voor de
omvang van de ac�va en van de passiva. (zie ook K. DE SMET e.a., "Het nieuwe faillissementsrecht", RDC-TBH 2018, nr. 3, 255-265,
voetnoot 51)

1.d. In het kader van de vordering tot kwijtschelding geldt de gefailleerde als eisende par�j die aldus het bewijs dient te leveren
van de feiten die hij aanvoert (art. 870 Ger. W.), zijnde met name - onder meer - de oorzaken van het faillissement (met name het
gegeven dat geen kennelijk onredelijke fout werd begaan die aanleiding gaf tot het faillissement) en een inventarisa�e van de
verwachte restschulden.

De rechtbank is zich bewust van het gegeven dat het bewijs van de oorzaken van het faillissement ten dele een nega�ef bewijs
betre� en derhalve moeilijk leverbaar is. Dit belet niet dat het aan de verzoekende par�j is om de omstandigheden van het
faillissement in de mate van het mogelijke te kaderen en aan te tonen.

1.e. De rechtbank onderzoekt de vordering eveneens ambtshalve, gelet op onder meer art. XX.7 van het Wetb. Econ. Recht:

"De rechtbank onderzoekt ambtshalve alle omstandigheden die relevant zijn voor de insolven�eprocedure en beveelt ambtshalve
elke nu�ge onderzoeksmaatregel. Zij kan in dit verband getuigen horen en deskundigen aanstellen. In het kader van deze
onderzoeksmaatregelen houdt de rechtbank rekening met de bijzondere regels die de ondernemingen bedoeld in ar�kel I.1.14°,
beheersen en past, zo hiertoe aanleiding is, ar�kel XX.1, § 3, toe.



De rechter kan ambtshalve in de rechtsplegingen in dit boek bedoeld de rechtsdag bepalen en is daartoe niet gebonden door
akkoorden die de par�jen hebben gesloten.

Tegen deze maatregel staat geen rechtsmiddel open."

2. Standpunten par�jen

2.a. Het verslag van de curator meldt dat "er in huidig stadium van de faling geen aanwijzingen (zijn ) dat de gefailleerde zich
schuldig zou hebben gemaakt aan grove fouten die hebben bijgedragen tot het faillissement zoals omschreven in art XX 173 §3".

Ter zi�ng voegt de curator toe dat zij nog geen zicht hee� op een eventuele rekening-courantschuld van de gefailleerde t.a.v. zijn -
eveneens failliet verklaarde - vennootschap.

Het passief van het faillissement wordt voorlopig begroot op (afgerond) 9.000 tot 12.000 EUR, met voorbehoud voor een
dergelijke rekening-courantschuld.

Uit de voorgelegde stukken blijkt nog geen indica�e van het (verwacht) te realiseren ac�ef.

De rechtbank leidt uit het advies van de curator af dat er weliswaar nog geen aanwijzingen zijn van een eventuele kennelijk grove
fout die bijgedragen hee� tot het faillissement in hoofde van de gefailleerde. Evenwel wordt het bestaan van zulke kennelijke
grove fout niet uitgesloten ("in huidig stadium").

2.b Het Openbaar Ministerie verzoekt de rechtbank rekening te houden "met de totaliteit van de bevindingen van de curator
gedurende de ganse duur van de a�andeling van het faillissement, zodat slechts een adequaat oordeel gevormd kan worden bij
de afslui�ng van het faillissement. Om deze reden acht het Openbaar Ministerie het verzoek tot vervroegde kwijtschelding
voorbarig en verleent onguns�g advies (...)".

De rechtbank neemt akte van dit advies.

2.c De gefailleerde verklaart ter zi�ng dat hij thans bediende is met een overeenkomst van onbepaalde duur en met een
maandloon dat het beslagbaar minimum in de zin van art. 1408 e.v. Ger. W. overs�jgt (voor zover relevant gelet op art. XX.110§3
Wetb. Econ. Recht).

3. Beoordeling

De rechtbank stelt vast:

- dat heden de oorzaken van het faillissement onvoldoende aangetoond zijn;

- dat het in huidig stadium en op basis van de voorliggende stukken en adviezen nog niet mogelijk is na te gaan of de gefailleerde
een kennelijk grove fout hee� begaan die bijgedragen hee� tot het faillissement;

- dat er heden geen overzicht voorligt van de te verwachten restschulden in de zin van art. XX.173 Wetb. Econ. Recht. De passiva
worden niet defini�ef begroot. Er wordt geen indica�e gegeven van de te verwachten realiseerbare ac�va. Het voorwerp van de
gevorderde kwijtschelding is derhalve niet afdoende gespecifieerd.

In de gegeven omstandigheden houdt de rechtbank haar beslissing aan en komt het gepast voor de zaak naar de rol te verzenden
met het oog op verdere instaatstelling.

BESLISSING

Om alle redenen die hierboven werden weergegeven,

Met naleving van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

De zaak wordt naar de rol verzonden.

Aldus gewezen door de 22ste kamer van de ondernemingsnummer Antwerpen, afdeling Antwerpen, samengesteld uit:

T. Laurens Rechter, Voorzi�er van de kamer,

L. Michiels Rechter in ondernemingszaken,

H. Tubax plv. Rechter in ondernemingszaken,

B. Franck Griffier,



en uitgesproken in openbare zi�ng van diezelfde kamer op dinsdag, 19/03/2019 door T. Laurens, rechter, voorzi�er van de kamer,
bijgestaan door B. Franck, griffier.

 




