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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.17.0614.N
1. M.K.
2. T.V.
eisers,
vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie,
met kantoor te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6, waar de eisers woonplaats kiezen,
tegen
VREDENDAL nv, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 6712 DJ
Ede (Nederland), Slijpkruikweg 57A,
verweerster,
vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 3000 Leuven, Koning Leopold I-straat 3, waar de verweerster woonplaats kiest.

12 OKTOBER 2018
I.

C.17.0614.N/2

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen
van 15 juni 2017.
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDEL

De eisers voeren in hun verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
(…)
Tweede onderdeel
1.

Krachtens artikel 530, § 1, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen kun-

nen, indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die ten
aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard
voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot beloop van
het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout
heeft bijgedragen tot het faillissement.
Krachtens artikel 530, § 1, tweede lid, Wetboek van Vennootschappen kunnen
zowel de curator als de benadeelde schuldeisers een rechtsvordering instellen. De
benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator hiervan
op de hoogte. In dat geval is het bedrag toegekend door de rechter beperkt tot het
nadeel geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld. Dat be-
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drag komt uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige vordering vanwege de curator
in het belang van de boedel.
2.

De schuldeiser die een vordering op grond van artikel 530, § 1, tweede lid,

Wetboek van Vennootschappen instelt, komt niet op voor de vergoeding van individuele schade, maar voor zijn aandeel in de collectieve schade. Dit aandeel in de
collectieve schade houdt geen verband met de contractuele schade die een
schuldeiser lijdt naar aanleiding van een door de gefailleerde vennootschap nietnagekomen verbintenis. De regel van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent
is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van een bestuurder wegens een
door hem begane kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(…)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eisers veroordeelt tot de betaling
van vergoedende interest voor de periode van 23 mei 2013 tot 9 april 2014 en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, sectievoorzitter Beatrijs
Deconinck, en de raadsheren Koen Mestdagh, Geert Jocqué en Koenraad Moens,
en in openbare rechtszitting van 12 oktober 2018 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid van advocaat-generaal André Van Ingelgem, met
bijstand van griffier Vanessa Van de Sijpe.

12 OKTOBER 2018

C.17.0614.N/4

V. Van de Sijpe

K. Moens

G. Jocqué

K. Mestdagh

B. Deconinck

E. Dirix

VERZOEKSCHRIFT/1

