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Krachtens art. 3bis van deze wet heet  dit recht op de 
betaling van het loon betrekking op het loon, vooraleer 
de in art. 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn ge-
bracht.

Krachtens art. 23, 1° van deze wet mogen op het loon 
van de werknemer alleen in mindering worden gebracht 
de inhoudingen krachtens de belastingwetgeving, de 
wetgeving op de sociale zekerheid en krachtens particu-
liere of collectieve overeenkomst betref ende bijkomende 
voordelen inzake sociale zekerheid.

5. Krachtens art.  2, eerste lid BTW-Wetboek zijn de 
leveringen van goederen en de diensten die door een als 
zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende 
titel worden verricht aan de btw onderworpen wanneer 
ze in België plaatsvinden.

Krachtens het te dezen toepasselijke art. 17, § 1 BTW-
Wetboek wordt, voor wat goederen betret , de btw op-
eisbaar op het tijdstip waarop de levering van het goed 
plaatsvindt.

Krachtens het te dezen toepasselijke art. 22, § 2 BTW-
Wetboek wordt, voor wat diensten betret , de btw opeis-
baar op het tijdstip waarop de dienst is voltooid.

6. Uit deze bepalingen volgt dat de i scus ter zake van 
de verschuldigde voorhei  ng en de btw niet te beschou-
wen is als een schuldeiser aan wie zekerheid moet worden 
verschat  met het oog op het verderzetten van de presta-
ties tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie. 
Deze schuldvorderingen zijn derhalve geen boedelschul-
den krachtens art. 37, eerste lid Wet Continuïteit Onder-
nemingen.

7. Het middel dat geheel uitgaat van een andere rechts-
opvatting, faalt naar recht.

NOOT – Zie het hierboven in dit nummer gepubliceerde 
cassatiearrest van dezelfde datum met noot B. De Groof.

Hof van Cassatie

1e Kamer – 13 maart 2015

Voorzitter-rapporteur: de h. Dirix
Openbaar ministerie: de h. Vandewal
Advocaat: mr. Verbist

Verbintenis – Pauliaanse vordering – Faillissement 

– Optreden van curator in belang van de boedel – 

Vergoeding van collectieve schade – Frauduleuze 

handeling die niet alle schuldeisers op dezelfde wijze 

heet  benadeeld – Gevolg voor individuele schuldeiser

Op grond van art. 20 Faillissementswet kan de curator 

opkomen tegen de handelingen of betalingen verricht met 

bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers, 

onverschillig op welke datum zij hebben plaatsgehad. Deze 

vordering strekt tot het belang van de boedel en komt ten 

goede aan alle schuldeisers, ongeacht het tijdstip van het 

ontstaan van hun respectieve schuldvorderingen.

Na het faillissement van de schuldenaar strekt een pau-

liaanse vordering tot de wedersamenstelling van de boedel. 

De omstandigheid dat de frauduleuze handeling niet alle 

schuldeisers voor het faillissement op dezelfde wijze heet  

benadeeld, neemt niet weg dat de pauliaanse vordering na 

faillissement de vergoeding beoogt van collectieve schade 

waarvoor enkel de curator bevoegd is om op te treden. 

Deze vordering komt dan ten goede aan alle samenlopen-

de schuldeisers, ongeacht het tijdstip van het ontstaan van 

hun respectieve schuldvorderingen. Een pauliaanse vorde-

ring kan bijgevolg tijdens het faillissement van de schulde-

naar niet meer worden ingesteld of verdergezet door een 

individuele schuldeiser.

AR nr. C.14.0415.N

GmbH E.A. t/ P. De C., L.S. en Faillissement NV IPM

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het 
Hof van Beroep te Gent van 21 november 2013.

...

II. Feiten

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijken de volgende feiten:
–  de eiseres beschikt over een uitvoerbare titel tegen de 
NV IPM;
– zij legde op 7 januari 2009 bewarend beslag op een on-
roerend goed te Gent en liet dit beslag omzetten in een 
uitvoerend beslag op 10 maart 2009;
–  het onroerend goed werd op 12  januari 2008 door de 
NV IPM verkocht aan de eerste en tweede verweerders;
– de eiseres stelde bij dagvaarding van 30  juni 2009 een 
pauliaanse vordering in tegen de verweerders teneinde 
deze overdracht haar niet-tegenwerpelijk te horen verkla-
ren;
– de NV IPM werd op 10 augustus 2009 failliet verklaard;
– de eiseres heet  op 14  februari 2011 de curator van de 
NV IPM (de derde verweerster) in hoger beroep gedag-
vaard in gedwongen tussenkomst en gemeenverklaring;
– de curator is van oordeel dat de voorwaarden voor een 
pauliaans bedrog niet bewezen zijn en beslist geen faillis-
sementspauliana te zullen instellen.

...

IV. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Volgens art.  1167 BW kan een schuldeiser in eigen 
naam opkomen tegen handelingen die zijn schuldenaar 
heet  verricht met bedrieglijke benadeling van zijn rechten.
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Deze pauliaanse vordering strekt tot vergoeding van de 
schade die de bedrieglijke verarming van de schuldenaar 
aan de schuldeiser berokkent.

Betret  de bedrieglijke handeling de overdracht van een 
vermogensbestanddeel door de schuldenaar aan een der-
de, dan bestaat de vergoeding in beginsel hierin dat die 
overdracht aan de agerende schuldeiser niet tegenwerpe-
lijk is, zodat hij tot executie op het overgedragen vermo-
gensbestanddeel kan overgaan.

2. Op grond van art. 20 Faillissementswet kan de cura-
tor opkomen tegen de handelingen of betalingen verricht 
met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuld-
eisers, onverschillig op welke datum zij hebben plaatsge-
had. Deze vordering strekt tot het belang van de boedel en 
komt ten goede aan alle schuldeisers, ongeacht het tijdstip 
van het ontstaan van hun respectieve schuldvorderingen.

3. Na het faillissement van de schuldenaar strekt een 
pauliaanse vordering tot de wedersamenstelling van de 
boedel. De omstandigheid dat de frauduleuze handeling 
niet alle schuldeisers voor het faillissement op dezelfde 
wijze heet  benadeeld, neemt niet weg dat de pauliaanse 
vordering na faillissement de vergoeding beoogt van col-
lectieve schade waarvoor enkel de curator bevoegd is om 
op te treden. Deze vordering komt dan ten goede aan alle 
samenlopende schuldeisers, ongeacht het tijdstip van het 
ontstaan van hun respectieve schuldvorderingen. Een 
pauliaanse vordering kan bijgevolg tijdens het faillisse-
ment van de schuldenaar niet meer worden ingesteld of 
verdergezet door een individuele schuldeiser.

4. De appelrechters oordelen: «Gelet op het tussenge-
komen faillissement van de NV IPM kan de schuldeiser 
zijn verhaalsrechten niet langer individueel uitoefenen 
en beschikt [de eiseres] als individuele schuldeiser niet 
langer over een subjectief recht om op te komen tegen de 
verkoop van het onroerend goed aan [de eerste en tweede 
verweerders]. Dit recht komt, gelet op het faillissement, 
enkel toe aan de curator én deze vordering zal, omdat het 
een collectieve rechtsvordering betret , ook ten goede ko-
men aan al de schuldeisers van de gefailleerde, dus ook 
aan diegenen wier rechten pas na de (beweerdelijk) be-
drieglijke handelingen zouden zijn ontstaan».

5. De appelrechters verantwoorden aldus naar recht hun 
beslissing dat de eiseres, gelet op de aard van haar vorde-
ring, deze na het faillissement niet verder individueel kan 
uitoefenen en dat dit recht enkel nog de curator toekomt.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, kan 
het niet worden aangenomen.

...

NOOT – De actio pauliana als collectieve vordering bij 

faillissement en de verhouding met het paulianabeslag 

op een onroerend goed

I. Feiten

1. Eiseres is een Oostenrijkse vennootschap die in 2007 
haar concessieovereenkomst met een Belgische vennoot-

schap opzegt. Naar aanleiding van deze opzegging wordt 
de Belgische vennootschap in Oostenrijk veroordeeld tot 
het betalen van 592.417 euro in hoofdsom, vermeerderd 
met de interesten en de kosten. Het hoger beroep tegen 
deze veroordeling wordt afgewezen en op 5  december 
2008 wordt dit arrest uitvoerbaar verklaard. Op 7  janu-
ari 2009 gaat eiseres vervolgens over tot het leggen van 
bewarend beslag op een woonhuis te Gent. Dit beslag 
laat zij ongeveer twee maanden later, op 10 maart 2009, 
omzetten in een uitvoerend beslag. Opmerkelijk is dat de 
Belgische vennootschap dit woonhuis reeds een jaar eer-
der, op 12 januari 2008, verkocht heet  aan twee van haar 
eigen bestuurders.

Op 17 april 2009 wordt de Belgische vennootschap in 
staat van faillissement verklaard, maar dit vonnis wordt 
niet veel later weer tenietgedaan na een derdenverzet van 
eiseres. Daaropvolgend dagvaardt zij de twee bestuurders 
en vordert zij op grond van art. 1167 BW de niet-tegen-
werpbaarheid van de verkoop van het woonhuis. Nog 
vóór de rechtbank evenwel uitspraak kan doen, wordt 
de vennootschap op 10 augustus 2009 andermaal failliet 
verklaard.

Zowel de eerste rechter als het bestreden arrest verkla-
ren de vordering ontvankelijk, maar ongegrond. Aange-
zien de Belgische vennootschap op het ogenblik van de 
dagvaarding niet (meer) in staat van faillissement ver-
keerde, is de vordering van eiseres ontvankelijk, maar 
door het ingetreden faillissement ongegrond. Vanaf het 
faillissement kunnen schuldeisers hun verhaalsrechten 
immers niet langer individueel uitoefenen. Zodoende 
komt de pauliaanse vordering enkel toe aan de curator 
en zal deze vordering, omdat het een collectieve rechts-
vordering betret , ook ten goede komen aan al de schuld-
eisers van de gefailleerde, dus ook aan diegenen wier 
recht pas na de beweerd bedrieglijke handelingen zijn 
ontstaan (Gent 21  november 2013, DAOR 2014, al .  109, 
146).

Eiseres gaat hiertegen in cassatie en voert aan dat het 
bestreden arrest art. 1167 BW schendt in zoverre het oor-
deelt dat een naderhand ingetreden toestand van collec-
tieve samenloop de relatieve werking van de pauliaanse 
rechtsvordering doorkruist.

Het betrokken arrest en de feiten die hieraan ten 
grondslag liggen, doen aldus twee vragen rijzen: enerzijds 
naar het lot van de pauliaanse vordering bij faillissement, 
anderzijds naar de mogelijkheid van een paulianabeslag.

II. Pauliaans bedrog als collectieve schade bij faillissement

2. Het intreden van een faillissement gaat principieel 
gepaard met de opschorting van de individuele uitvoe-
ringsmaatregelen van de schuldeisers. De regel luidt dat 
rechtsvorderingen vanaf dat ogenblik alleen nog kunnen 
worden voortgezet of ingesteld door een curator en niet 
meer door een individuele schuldeiser (art.  24 Faill.W.). 
Het is evenwel vaststaande cassatierechtspraak dat een 
curator die in naam van de boedel optreedt, die rechten 
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uitoefent die gemeenschappelijk zijn aan alle schuld-
eisers en dus niet hun individuele rechten. Rechten wor-
den gemeenschappelijk geacht wanneer zij voortvloeien 
uit de fout van wie ook, waardoor het passief van het 
faillissement vermeerdert of het actief ervan vermin-
dert (Cass. 12  februari 1981, RCJB 1983, 5, noot J. Hee-
nen (Unac); Cass. 2  maart 1995, JLMB 1995, 1195, noot 
C. Parmentier (Sei ); Cass. 5  december 1997, TRV 1998, 
noot J. Van anroye (Sepp); Cass. 19  oktober 1999, TRV 
2000, noot J. Vananroye; Cass. 24 oktober 2002, Arr.Cass. 

2002, 2266; Cass. 29 oktober 2004, TRV 2005, 554, noot J. 
Van anroye; Cass. 4 februari 2011, RW 2011-12, 370, noot 
J. Vananroye; Cass. 28 maart 2014, TRV 2014, 788, noot 
G. Lindemans). Hieruit wordt afgeleid dat na faillisse-
ment de vorderingsgerechtigde bepaald wordt op grond 
van de geleden schade: de curator heet  een exclusief vor-
deringsrecht voor de collectieve schade, terwijl aan de 
individuele schuldeiser een vorderingsrecht toekomt voor 
zijn individuele schade. Bijgevolg is een vordering van 
een individuele schuldeiser na het faillissement niet bij 
voorbaat uitgesloten.

3. Collectieve schade wordt gedei nieerd als de schade 
die is toegebracht aan het gefailleerde vermogen en die 
dus door de boedel wordt geleden. Die boedel bestaat uit 
de bundeling van de individuele verhaalsrechten van de 
schuldeisers door het faillissementsbeslag (A. De Wilde, 
Boedelschulden in het insolventierecht, Antwerpen, Inter-
sentia, 2005, p.  15, nr.  15; J. Vananroye, «Collectieve en 
individuele schade na faillissement: een kwestie van con-
crete schadebegroting», RW 2011-12, (371), p. 372, nr. 2). 
Gaat het daarentegen om schade die niet bestaat in de 
benadeling van de schuldeisers in hun verhaalsrechten 
op de schuldenaar, dan betret  het individuele schade die 
door de schuldeisers persoonlijk wordt geleden (voor toe-
passingsgevallen, zie o.m.: Gent 19 april 2001, TRV 2004, 
728, noot J. Vanaroye; Kh. Ieper 21  oktober 2002, RW 
2003-04, 431).

Zoals het geannoteerde arrest terecht opmerkt, onder-
stelt collectieve schade geenszins dat alle schuldeisers 
worden getrof en, noch dat zij allen in dezelfde mate of 
op dezelfde wijze worden getrof en. Omgekeerd is het 
ook mogelijk dat alle schuldeisers soortgelijke schade on-
dervinden, maar dat deze geen nadeel veroorzaakt aan de 
boedel. Voor collectieve schade is het derhalve noodza-
kelijk maar voldoende dat er schade is op het niveau van 
de boedel (J. Vananroye, «Curator, individuele schuld-
eiser en bestuursaansprakelijkheid» in H. Braeckmans, 
H. Cousy, E. Dirix, B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), 
Curatoren en veref enaars: actuele ontwikkelingen, Ant-
werpen, Intersentia, 2006, (261), p. 272, nr. 10; J. Vanan-
roye, o.c., RW 2011-12, p. 372, nr. 3).

4. Bijgevolg oefent de curator in de eerste plaats die 
vorderingsrechten uit die de gefailleerde zelf zou hebben 
kunnen uitoefenen vóór het faillissement wegens schade 
aan zijn vermogen (J. Windey, «Incidence du concor-
dat en de la faillite sur la responsabilité des administra-
teurs et des fondateurs», TBH 2001, (294), p. 296, nr. 10; 

J. Van anroye, o.c., in H. Braeckmans, H. Cousy, E. Dirix, 
B. Tilleman en M. Vanmeenen (eds.), Curatoren en veref-

fenaars: actuele ontwikkelingen, p. 266, nr. 4; M. Wauters, 
«Nieuwe ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid van 
bestuurders en aandeelhouders» in K. Geens (ed.), h e-

mis vennootschaps- en i nancieel recht, Brugge, die Keure, 
2008, (53), p. 58, nr. 6). Daarnaast wordt aanvaard dat hij 
ook kan opkomen voor collectieve schade waarvoor de 
gefailleerde buiten het faillissement zelf geen vordering 
zou hebben, nl. voor schade ten gevolge van pauliaans 
bedrog. Het kenmerk van het faillissement is immers dat 
de verhaalsrechten van de gezamelijke schuldeisers niet 
langer individueel kunnen worden uitgeoefend, maar 
collectief worden toevertrouwd aan de curator. Aange-
zien de pauliaanse vordering wordt beschouwd als een 
accessorium van het verhaalsrecht van de schuldeiser, 
komt deze vordering van nu af toe aan de curator (Cass. 
29 oktober 2004, TRV 2005, 554, noot J. Vananroye; M. 
Wauters, o.c., in K. Geens (ed.), h emis vennootschaps- en 

i nancieel recht, p. 58, nr. 6; J. Vananroye, o.c., RW 2011-
12, p. 372, nr. 2).

5. Wanneer schade (ten gevolge van pauliaans bedrog) 
gekwalii ceerd wordt als collectieve schade, is het echter 
niet uitgesloten dat individuele schuldeisers hiervan een 
weerslag ondervinden. Het pauliaans bedrog kan hun 
verhaalspositie immers verslechteren doordat hun onder-
pand in waarde vermindert of hun onderlinge rangorde 
wordt verstoord. Dit nadeel wordt gekwalii ceerd als «af-
geleide schade» of als «schade door weerkaatsing» (dom-

mage par ricochet). Tijdens het faillissement hebben de 
schuldeisers hierover geen schadevergoedingsaanspraak 
tegen de verantwoordelijke derde (Cass. 17 januari 2008, 
Pas. 2008, 130). Zodra de collectieve schade vergoed 
wordt, verdwijnt immers ook het nadeel, zodat de afge-
leide schade niet voldoende zeker is om voor vergoeding 
in aanmerking te komen.

Wanneer naderhand komt vast te staan dat de collec-
tieve schade door het nalaten van de curator evenwel 
niet vergoed zal worden, wordt in de doctrine eensge-
zind aanvaard dat op dat ogenblik voor de schuldei-
sers toch het recht ontstaat om vergoeding te vorderen 
voor hun afgeleide schade. Terwijl sommigen van oor-
deel zijn dat dit reeds tijdens het faillissement kan (L. 
Cornelis, «Persoonlijk: over schade en de aansprake-
lijkheidsvordering van de curator» in Liber Amicorum 

Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (61), p.  77, 
nr.  24), achten de meesten dit pas mogelijk na de af-
sluiting van het faillissement (F. Mourlon Beernaert, 
«La recevabilité de l’action en responsabilité, intentée 
contre un tiers par le curateur d’une faillite, en répara-
tion du préjudice collectif causé à la masse des créan-
ciers», TBH 1998, (508), p. 516, nr. 17; J. Windey, «Inci-
dence du concordat et de la faillite sur la responsabilité 
des administrateurs et des fondateurs», TBH 2001, 
(294) p.  302, nr.  30; I. Boone en B. Wylleman, «Ver-
goeding van afgeleide schade in het buitencontractu-
eel aansprakelijkheidsrecht» in H. Vuye en Y. Lemense 
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(eds.), Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwer-
pen, Intersentia, 2011, (197), p.  244, nr.  88; C.  Berck-
mans, «Schuldeisers en stilzitten curator. Het mono-
polie doorbroken?», NJW 2013, (478), p. 482, nrs. 9-10. 
Contra: J. Vananroye, «Vorderingsrechten van curator 
en individuele schuldeisers voor schade aan het ver-
mogen van de gefailleerde», TRV 1998, (270) 277-278: 
hij acht een persoonlijk vorderingsrecht zowel tijdens 
als na het faillissement niet mogelijk wegens de afwe-
zigheid van het persoonlijk karakter van de schade).

Na de afsluiting van het faillissement herleven ook 
de vorderingsrechten die de schuldeisers reeds vόόr 
het faillissement bezaten, maar die gedurende het fail-
lissement werden opgeschort om de gelijkheid van de 
schuldeisers te vrijwaren. Zodoende kan een individu-
ele schuldeiser weer overgaan tot het instellen van een 
pauliaanse vordering (Antwerpen 22 mei 2007, RABG 
2007, 1197, noot S. Vancolen; C. Berckmans, o.c., NJW 
2013, p. 486, nr. 20).

6. Zolang het faillissement niet wordt afgesloten, is het 
aan de curator om te oordelen over het al dan niet in-
stellen van een (pauliaanse) vordering. In het bestreden 
arrest achtte de curator niet alle voorwaarden voor een 
pauliaans bedrog voldaan, zodat hij, wellicht tot grote 
frustratie van eiseres, besliste om geen faillissements-
pauliana in te stellen. Een dergelijk (al dan niet gerecht-
vaardigd) stilzitten van de curator doet desondanks geen 
subsidiair vorderingsrecht ontstaan voor de individu-
ele schuldeisers. Er komt hen geen vorderingsrecht toe 
voor de collectieve schade, noch voor hun aandeel hierin 
(Brussel 12 februari 1992, RPS 1993, 1256, noot F. T’Kint; 
Kh. Charleroi 2 september 1998, TBH 2000, 635, noot B. 
Voglet; P. Coppens en F. T’Kint, «Examen de jurispru-
dence (1991-1996) «Les faillites, les concordats et les pri-
vilèges», RCJB 1997, (149), p. 182-183, nr. 18; F. Mourlon 
Beernaert, o.c., TBH 1998, p. 515, nr. 17; J. Windey, o.c., 
TBH 2001, p. 301, nr. 28; C. Berckmans, o.c., NJW 2013, 
p.  487, nr.  2). Zij kunnen na het faillissement evenmin 
nog hun toevlucht nemen tot de zijdelingse vordering (C. 
Berckmans, o.c., NJW 2013, p. 488, nr. 27).

De Faillissementswet voorziet wel in enkele mechanis-
men die een uitweg kunnen bieden bij het stilzitten van 
de curator, waaronder de vergadering van schuldeisers, 
het aanstellen van een curator ad hoc, de vervanging van 
de curator of diens aansprakelijkheid, maar deze moge-
lijkheden zijn niet specii ek gericht op de situatie waarin 
een curator (al dan niet met reden) nalaat om een vorde-
ringsrecht uit te oefenen (voor een rechtsvergelijkende 
bespreking van deze mogelijkheden, zie: C. Berckmans, 
o.c., NJW 2013, 478-494).

7. Zodoende werd in het geannoteerde arrest te-
recht aangenomen dat na het faillissement, en zelfs 
bij inertie van de curator, een individuele schuldeiser 
geen pauliaanse vordering kan instellen of verderzet-
ten. Een pauliaanse vordering beoogt immers de ver-
goeding van collectieve schade waarvoor uitsluitend 
de curator bevoegd is om op te treden. Hoewel niet 

alle schuldeisers op dezelfde wijze benadeeld hoeven 
te zijn, komt deze vordering hen ook allen ten goede, 
ongeacht het tijdstip van het ontstaan van hun respec-
tieve schuldvorderingen.

III. Kantmelding pauliaanse vordering en/of pauliana-

beslag?

8. Uit de feiten die aan het arrest ten grondslag lig-
gen, komt nog een ander bijzonder gegeven naar voren, 
nl. het feit dat eiseres beslag had gelegd op een goed dat 
op het ogenblik van inbeslagname evenwel geen eigen-
dom meer was van de betrokken schuldenaar. Hoewel 
het Hof zich hier niet over moest uitspreken, verdient 
deze vaststelling toch enige aandacht. De regel luidt im-
mers dat schuldeisers enkel beslag kunnen leggen op 
goederen van hun schuldenaar. Het betret  in principe 
het actuele vermogen zoals dit is samengesteld op het 
ogenblik dat de schuldeisers hun rechten uitoefenen. 
Er wordt echter aanvaard dat het beslag ook betrekking 
kan hebben op het vroegere vermogen van de schulde-
naar wanneer de schuldeiser op grond van art. 1167 BW 
met succes de tegenwerpelijkheid bestrijdt van rechts-
handelingen die de debiteur met bedrieglijke misken-
ning van zijn rechten vóór het beslag heet  gesteld (Gent 
8  september 2009, P&B 2010, 137; G. de Leval, Traité 

des saisies, Luik, Faculté de droit de  Liège, 1988, 84; C. 
Van Heuverswyn, «Paulianabeslag op onroerend goed 
en pauliaanse vordering», T.Not. 1996, (227) 228; F. 
Georges, «Questions d’actualité à la croisée du droit des 
sûretés et du droit de l’exécution» in Droit des sûretés, 
Luik,  Édition Formation Permanente CUP, 1997, (61) 
85; E. Dirix en K. Broeckx, Beslag in APR, Mechelen, 
Kluwer, 2010, p. 27, nr. 33).

Indien de schuldeiser reeds over een uitvoerbare titel 
tegen zijn debiteur beschikt, kan hij meteen tot exe-
cutie overgaan op de betrokken goederen en de pau-
liaanse vordering pas als tegeneis formuleren wanneer 
de derde hiertegen in verzet komt. In het kader van 
een vordering tot revindicatie van de inbeslaggenomen 
goederen (art. 1514 en 1613 e.v. Ger.W.) oordeelt de be-
slagrechter als bodemrechter over de toepassingsvoor-
waarden van art.  1167 BW (Gent 27  december 1991, 
RW 1991-92, 1125; Gent 21 juni 1994, RW 1994-95, 717; 
Gent 24  oktober 1995, AJT 1995-96, 575, noot P. De 
Smedt; Beslagr. Luik 27  januari 1997, Rev.not.b. 1997, 
337; Beslagr. Hasselt 21  oktober 2003, Limb.Rechtsl. 

2004, 117; Beslagr. Gent 26  mei 2009, TGR 2010, 338; 
F. Georges, o.c., in Droit des sûretés, 86; E. Dirix en K. 
Broeckx, o.c., p. 95, nr. 114).

Ingeval de schuldeiser nog niet over een uitvoerbare 
titel beschikt, kan hij alvast bewarend beslag leggen op 
de betrokken goederen. Hierbij kan de beslagrechter 
volstaan met een voorlopig en beperkt onderzoek, dat 
geen ab reuk doet aan de latere beslissing van de bo-
demrechter. Hij zal dus enkel nagaan of prima facie aan 
de vereisten van art.  1167 BW is voldaan (Gent 22  juni 
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1993, RW 1993-94, 204; Antwerpen 6 oktober 2004, P&B 
2005, 85; Gent 8  september 2009, P&B 2010, 137; E. Di-
rix, «Bewarend beslag en kantmelding van de pauliaanse 
vordering», RW 1993-94, (199), p. 200, nr. 3; E. Dirix en 
K. Broeckx, o.c., p. 95, nr. 114). Zodra de pauliaanse vor-
dering dan door de bodemrechter wordt ingewilligd en 
de schuldeiser over een uitvoerbare titel op zijn debiteur 
beschikt, kan het bewarend beslag worden omgezet in 
een uitvoerend beslag (E. Dirix, o.c., RW 1993-94, p. 200, 
nr. 3; C. Van Heuverswyn, o.c., T.Not. 1996, 232; E. Dirix 
en K. Broeckx, o.c., p. 95, nr. 114).

9. Wanneer het paulianabeslag betrekking heet  op 
een onroerend goed, kan echter een soortgelijke be-
scherming worden verkregen door de kantmelding 
van de pauliaanse vordering op het hypotheekkantoor. 
Overeenkomstig art. 3 Hyp.W. is een kantmelding ver-
eist bij iedere vordering strekkende tot vernietiging of 
herroeping. Hoewel de sanctie bij inwilliging van de 
pauliaanse vordering niet de nietigheid is van de gestel-
de rechtshandeling, maar wel de niet-tegenwerpelijk-
heid ervan, wordt een kantmelding toch vereist. Hier-
door zijn eventuele latere beschikkingshandelingen niet 
tegenwerpbaar aan de schuldeiser.  (Cass. 25  oktober 
2001, RW 2002-03, 940; Bergen 27 juni 1978, Rev.not.b. 
1979, 44; Rb. Brussel 10  september 1987, JLMB 1987, 
1543; Rb. Brussel 3 maart 1997, T.Not. 1997, 454; H. De 
Page, Traité élémentaire de droit civil belge, VII, Brussel, 
Bruylant, 1962, p. 982, nr. 1090; E. Dirix, o.c., RW 1993-
94, p. 200, nr. 4; C. Van Heuverswyn, o.c., T.Not. 1996, 
p. 230; F. Top, «De pauliaanse vordering kan in beginsel 
geen ab reuk doen aan de rechten van derden te goeder 
trouw verkregen op het door die vordering geviseerde 
onroerend goed», T.Not. 2006, (175) 183).

Hoewel de kantmelding van de pauliaanse vordering 
en de overschrijving van het bewarend beslag een ge-
lijkwaardige bescherming bieden, wordt het pauliana-
beslag bij onroerende goederen overbodig geacht, gelet 
op de voordelen van een kantmelding. In tegenstelling 
tot het bewarend beslag, is de kantmelding immers 
niet onderworpen aan enige voorafgaande rechterlijke 
controle en is ze niet beperkt in de tijd (Gent 19  de-
cember 1995, T.Not. 1996, 226, met goedkeurende noot 
van C. Heuverswyn; E. Dirix en K. Broeckx, o.c., p. 95, 
nr.  114; R. Jansen en A. Michielsens, Notarieel execu-

tierecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, p.  30, nr.  39, 
voetnoot 101).

10. In het bestreden arrest is eiseres echter eerst 
overgegaan tot het leggen van een bewarend pauliana-
beslag. Pas nadat dit beslag is omgezet in een uitvoe-
rend paulianabeslag, stelt zij een pauliaanse vordering 
in voor de bodemrechter. Uit de feiten kan niet met ze-
kerheid worden afgeleid of deze vordering ook effectief 
gekantmeld werd, maar afgezien van deze kwestie, rijst 
de vraag waarom eiseres een pauliaanse vordering in-
stelt nog vόόr de beslagrechter uitspraak heeft gedaan. 
Een cumul van een uitvoerend paulianabeslag en een 
pauliaanse vordering biedt immers geen meerwaarde. 

Wanneer er in de procedure voor de beslagrechter be-
twisting rijst over het eigendomsrecht van het besla-
gen goed, kan de beslaglegger de pauliaanse vordering 
immers al opwerpen. Zoals reeds werd aangegeven, 
oordeelt de beslagrechter in dat geval als bodemrech-
ter, zodat hij over dezelfde bevoegdheid beschikt als 
de rechter ten gronde. Gelet op het ingetreden faillis-
sement van de schuldenaar, heeft het bestreden arrest 
zich echter niet meer kunnen uitspreken over de pau-
liana. Aangezien schade ten gevolge van pauliaans be-
drog beschouwd wordt als collectieve schade, kan uit-
sluitend de curator hiervoor optreden. De individuele 
schuldeiser zal derhalve de beslissing van de curator 
over het al dan niet instellen van een vordering moe-
ten afwachten en zo nodig moeten aanvaarden.
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Faillissement – Boedelschuld – Begrip – Verbintenissen 

door curator aangegaan met het oog op het beheer 

van de boedel – Schulden die voortvloeien uit de 

saneringsplicht ten gevolge van overtredingen van de 

milieuwetgeving begaan vóór de faillietverklaring – 

Voorwaarden

Een schuld is alleen dan een boedelschuld, wanneer de 

curator verbintenissen heet  aangegaan met het oog op het 

beheer van de boedel, onder meer door de handelsactivi-

teit van de gefailleerde voort te zetten, de door laatstge-

noemde gesloten overeenkomsten uit te voeren of nog door 

de roerende of onroerende goederen te gebruiken met het 

oog op het passend beheer van de failliete boedel. De boe-

del is alleen in die omstandigheden gebonden door de ver-

bintenissen die met dat beheer verband houden en moet de 

schulden die erop rusten, dragen.

Schulden die voortvloeien uit de saneringsplicht ten ge-

volge van overtredingen van de milieuwetgeving die wer-

den begaan vóór de faillietverklaring waarvan de gevolgen 

nadien blijven voortduren en die vreemd zijn aan het be-

heer en de veref ening van de boedel, leveren in beginsel 

geen schuld op van de boedel.
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