
 

Hof van Cassatie, arrest van 27 juni 2008 
 

Openen van een territoriale insolventieprocedure – Internationale bevoegdheid 
– Insolventie Verordening – Artikelen 3.2 iuncto 2.h – Begrip vestiging – Vergt 
onderzoek van het geheel van objectieve gegevens 

L’ouverture d’une procédure territoriale d'insolvabilité – Compétence 
internationale –Règlement relatif aux procédures d’insolvabilité – Articles 3.2 
iuncto 2.h – Notion d’établissement – Exige la vérification de l’ensemble des 
éléments objectifs 

 
Nr. C.07.0469.F  
 

Arrest 
 
V. P., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie.  

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF  

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 juli 2007 gewezen door het Hof van Beroep te 
Bergen. Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht. Advocaat-generaal Thierry Werquin 
heeft geconcludeerd.  

II. CASSATIEMIDDEL  

De eiser voert twee middelen aan waarvan het tweede in de volgende bewoordingen is gesteld:  
 
Tweede middel  
 
Geschonden wettelijke bepalingen  
 
 artikel 149 van de Grondwet;  
 de artikelen 2, a), c), h), 3.2 en 29 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 
mei 2000 betreffende insolventieprocedures en, voor zoveel nodig, van de bijlage B bij die 
verordening;  
 de artikelen 3, §1, en 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.  
 
Aangevochten beslissing  
 
Het arrest beslist dat de eiser in België geen aangifte kan doen van faillissement op grond dat hij geen 
vestiging heeft op het Belgisch grondgebied.  
 
Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die geacht worden hier volledig overgenomen te zijn 
en in het bijzonder op grond van de overweging, zakelijk weergegeven als volgt:  
 
“Terecht onderstrepen de eerste rechters dat onder het woord ‘vestiging’ wordt verstaan elke plaats 
van handeling waar de schuldenaar met behulp van mensen en goederen een economische activiteit 
uitoefent die niet van tijdelijke aard is (artikel 2, h), van verordening 1346/2000).  
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Weliswaar had [de eiser], zoals hij schrijft, zijn woonplaats in België, had hij voor zijn onderneming 
een nummer bij de Kruispuntbank genomen en was hij bij de RSZ ingeschreven om personeel van 
Belgische nationaliteit te kunnen in dienst nemen en te werk te stellen op zijn bouwplaatsen in 
Frankrijk, maar tegelijkertijd geeft hij toe nooit elders dan op het Franse grondgebied activiteiten te 
hebben verricht.  
 
Aldus beschikte [de eiser] over geen vestiging op het Belgische grondgebied in de zin van de Europese 
verordening”.  
 
Grieven  
 
Tweede onderdeel  
 
De (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures 
(P.B.E.G., nr. L 160 van 30/06/2000, p. 1-18) maakt het mogelijk de hoofdinsolventieprocedures te 
openen in de lidstaat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, 
namelijk de plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer over zijn belangen voert en die 
daardoor als zodanig voor derden herkenbaar is. Ze maakt het ook mogelijk secundaire procedures te 
openen in de lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft (aanhef van de verordening, 
consideransen 12 tot 13). Artikel 3.2 van de verordening luidt als volgt:  
 
“Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied van een 
lidstaat gelegen is, zijn de rechters van een andere lidstaat slechts tot opening van een 
insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het grondgebied van 
laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit. De gevolgen van deze procedure gelden alleen ten aanzien 
van de goederen van de schuldenaar die zich op het grondgebied van die lidstaat bevinden”.  
 
De vestiging bedoeld in artikel 3.2 wordt als volgt omschreven (artikel 2, h), van de verordening):  
“elke plaats van handeling waar de schuldenaar met behulp van mensen en goederen een 
economische activiteit uitoefent die niet van tijdelijke aard is”.  
 
De economische activiteit waarvan in deze bepaling sprake is, doelt zowel op de bestuurlijke zetel van 
de vennootschap, namelijk de plaats waar de belangrijke beslissingen van de vennootschap worden 
getroffen als haar uitvoerende zetel, namelijk de plaats waar die beslissingen ten uitvoer worden 
gebracht, bijvoorbeeld de bouwplaatsen.  
 
Dat begrip moet door de rechter van geval tot geval worden beoordeeld met inachtneming van alle, 
aan hem voorgelegde overwegingen.  
 
Artikel 2, a), van de verordening omschrijft de “insolventieprocedures” als de collectieve procedures 
die, op de insolventie van de schuldenaar berustend, ertoe leiden dat deze schuldenaar het beheer en 
de beschikking over zijn vermogen geheel of ten dele verliest en dat een curator wordt aangewezen.  
 
Artikel 2, c), van de verordening omschrijft de “liquidatieprocedure” als “een insolventieprocedure 
als bedoeld onder a), die leidt tot liquidatie van de goederen van de schuldenaar, ook wanneer de 
procedure wordt beëindigd met een akkoord of een andere maatregel die de insolventie beëindigt, dan 
wel wordt beëindigd wegens ontoereikendheid van het vermogen” en waarvan de lijst terug te vinden 
is in bijlage B bij de richtlijn.  
 
Bijlage B bij de verordening preciseert dat de Belgische faillissementsprocedure een 
liquidatieprocedure is in de betekenis die  artikel 2, c), van die verordening hieraan geeft.  
 
Artikel 3, § 1, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 luidt als volgt:  
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“Wordt een territoriale insolventieprocedure geopend krachtens artikel 3, §2, van verordening 
1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures of krachtens artikel 
118, § 1, tweede lid, 2°, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal 
privaatrecht, dan wordt de staat van faillissement van de vestiging beoordeeld los van de 
hoedanigheid van koopman van de schuldenaar en van de staat van zijn vestigingen in het buitenland 
gelegen.  
 
Wordt een territoriale insolventieprocedure geopend krachtens artikel 3, § 3, van de genoemde 
verordening of krachtens artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van de genoemde wet, als gevolg van de 
erkenning van een buitenlandse rechterlijke beslissing om een hoofdprocedure te openen, dan 
geschiedt de faillietverklaring zonder dat de staat van schuldenaar op enigerlei wijze wordt 
onderzocht”.  
 
Na de opening van de hoofdinsolventieprocedure geeft verordening nr. 1346/2000 aan de curator van 
de hoofdprocedure of aan elke andere persoon die daartoe gemachtigd is door de nationale wetgeving 
van die lidstaat het recht de opening van een secundaire insolventieprocedure aan te vragen in de 
lidstaat waar de schuldenaar een vestiging heeft (artikel 29 van de verordening).  
 
Artikel 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 luidt als volgt:  
 
“Onverminderd de bepalingen van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord geschiedt de 
faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, 
hetzij op aangifte van de koopman, hetzij op dagvaarding van een of meer schuldeisers, van het 
openbaar ministerie, van de voorlopige bewindvoerder als bedoeld in artikel 8 of van de curator van 
de hoofdprocedure in het geval bedoeld in artikel 3, eerste lid”.  
 
Het arrest grondt zijn beslissing dat de eiser nooit enige activiteit op het Belgische grondgebied heeft 
verricht uitsluitend op een uittreksel uit de door de eiser bij de Arbeidsrechtbank te Doornik 
neergelegde conclusie. In zijn appelverzoekschrift bevestigde de eiser alleen bouwplaatsen te hebben 
gehad op het Franse grondgebied, maar hij voegde eraan toe dat hij over een vestiging in België 
beschikte, aangezien hij was ingeschreven bij de KBO , een BTW-nummer had in België, ingeschreven 
was bij de RSZ met het oog op indienstneming van personeel in België, een beroep deed op de 
diensten van een Belgisch sociaal secretariaat van werkgevers, zijn correspondentie ontving en zijn 
activiteiten beheerde vanuit de Belgische zetel van de onderneming, dat de schulden ten gevolge van 
de indiening van schuldvorderingen door de Belgische schuldeisers bijzonder groot waren en dat hij 
huurder was van een als opslagplaats gebruikt gebouw en van kantoren, die in België gelegen waren 
en het tastbare bewijs vormden dat hij wel degelijk op het Belgische grondgebied een activiteit 
uitoefende.  
 
Het arrest dat beslist dat uit de omstandigheid dat de eiser zijn woonplaats in België had, dat hij als 
onderneming een nummer genomen had bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de RSZ 
ingeschreven was om personeel van Belgische nationaliteit te kunnen in dienst nemen, niet kan 
worden opgemaakt dat de eiser over een vestiging in Belgiê beschikte, miskent aldus het wettelijk 
begrip vestiging zoals het bedoeld wordt in artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de 
Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures en zoals het wordt omschreven in artikel 2, 
h) van die verordening.  
 
In zoverre het arrest, althans impliciet, beslist dat het begrip economische activiteit waarvan sprake is 
in artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende 
insolventieprocedures en zoals het omschreven wordt in artikel 2, h), van die verordening, niet doelt 
op de bestuurlijke zetel van de vennootschap waar de belangrijke beslissingen worden getroffen 
betreffende de werking van die vennootschap, schendt het alle in het middel aangegeven bepalingen, 
met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.  
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Ten slotte, in zoverre het arrest zijn beslissing dat de eiser geen vestiging in België had uitsluitend 
grondt op een uittreksel uit de door de eiser binnen het kader van een andere procedure neergelegde 
conclusie zonder in concreto en met inachtneming van alle, hem voorgelegde overwegingen na te 
gaan of de eiser met behulp van mensen en goederen een economische activiteit uitoefende die niet 
van tijdelijke aard was, schendt het alle, in het middel aangegeven wettelijke bepalingen, met 
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.  
 
Subsidiair, indien het Hof zou oordelen dat het begrip vestiging, bedoeld in artikel 3.2 van de 
(EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures en 
omschreven in artikel 2, h), van die verordening een interpretatie van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen vereist, dient het de uitspraak aan te houden tot dit Hof overeenkomstig 
artikel 234 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen op de volgende 
prejudiciële vraag zal hebben geantwoord:  
 
“Dient het begrip vestiging bedoeld in artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad 
van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures en omschreven in artikel 2, h), van die 
verordening, aldus te worden uitgelegd dat het uitsluit dat op het grondgebied van een andere lidstaat 
dan die op het grondgebied waarvan het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar 
gelegen is, het voorhanden zijn van de volgende omstandigheden niet in aanmerking genomen wordt:  
 
- de inschrijving van de schuldenaar bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-
administratie van die lidstaat  
- het feit dat hij bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van die lidstaat ingeschreven is met het oog 
op de indienstneming van werknemers in die Staat  
- het beroep op de diensten van een sociaal secretariaat van werkgevers van die lidstaat  
- de omstandigheid dat hij zijn correspondentie ontvangt en zijn activiteiten beheert vanuit de in die 
lidstaat gelegen zetel van de onderneming  
- de omvang van de schulden ten gevolge van de indiening van schuldvorderingen door de 
schuldeisers van die lidstaat  
- de huur van een als opslagplaats gebruikt gebouw en van kantoren, gelegen in die lidstaat?”  

III. BESLISSING VAN HET HOF  

Beoordeling  
 
Tweede middel  
 
Tweede onderdeel  
 
Artikel 3.2 van de (EG)verordening nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende 
insolventieprocedures bepaalt dat, wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de 
schuldenaar op het grondgebied van een lidstaat gelegen is, de rechters van een andere lidstaat slechts 
tot opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd zijn indien hij op 
het grondgebied van laatstgenoemde lidstaat een vestiging bezit.  
 
Artikel 2, h), van die verordening bepaalt dat onder vestiging bedoeld in artikel 3.2, wordt verstaan 
elke plaats van handeling waar de schuldenaar met behulp van mensen en goederen een economische 
activiteit uitoefent die niet van tijdelijke aard is.  
 
De eiser voerde in zijn conclusie aan dat hij in België over een vestiging had beschikt en hij beriep 
zich hiertoe op het feit dat hij ingeschreven was bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de RSZ en 
de BTW, dat hij een beroep deed op een Belgisch sociaal secretariaat van werkgevers, zijn 
correspondentie in België ontving, zijn zaken in Frankrijk beheerde vanuit de Belgische zetel van zijn 
onderneming, vele schulden had ten gevolge van de indiening van schuldvorderingen door Belgische 
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schuldeisers en een opslagplaats alsook een kantoor huurde.  
 
Om te beslissen dat de eiser in België niet over een vestiging beschikte, beperkt het arrest zich tot de 
vermelding dat de eiser “toegeeft […] nooit elders dan op het Franse grondgebied activiteiten te 
hebben verricht” en laat het na het geheel van de objectieve gegevens te onderzoeken die de eiser aan 
het hof van beroep had voorgelegd ten bewijze dat er wel degelijk een vestiging bestond in de zin van 
de Europese verordening.  
 
Het arrest verantwoordt derhalve zijn beslissing niet naar recht.  
 
Het onderdeel is gegrond.  
 
Dictum  
 
Het Hof,  
 
Vernietigt het bestreden arrest.  
 
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.  
 
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over. Verwijst de zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel.  
 
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, door afdelingsvoorzitter Claude 
Parmentier, de raadsheren Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray en Martine Regout, en in 
openbare terechtzitting van 27 juni 2008 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Claude Parmentier, in 
aanwezigheid van advocaat-generaal Thierry Werquin, met bijstand van griffier Marie-Jeanne 
Massart.  
 
Vertaling opgemaakt onder toezicht van raadsheer Eric Dirix en overgeschreven met assistentie van 
griffier Philippe Van Geem. De griffier, De raadsheer 


