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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. C.19.0437.N
Johan GHEKIERE, advocaat, met kantoor te 9000 Gent, Coupure 15, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van Polar Star nv, ingeschreven bij de
KBO onder het nummer 0896.716.597,
eiser,
toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 1 oktober 2019 (nr. G.19.0117.N)
vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 177/7,
tegen
1. Dominique CLAES, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Mechelsesteenweg 12, bus 6, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement
van Limitless nv, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0862.012.670,
verweerder,
toegelaten tot de rechtsbijstand bij beslissing van 24 oktober 2019 (nr.
G.19.0200.N),
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vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie, met
kantoor te 2000 Antwerpen, Amerikalei 187/302,
2. ERKEND SOCIAAL SECRETARIAAT ACCURIA vzw, met zetel te 9100
Sint-Niklaas, Kleine Laan 29, ingeschreven bij de KBO onder het nummer
0407.560.742,
3. M. V. D. B.,
4. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,
met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de FOD Financiën, Directe Belastingen Gent 4, met kantoor te 9050 Ledeberg, Gaston Crommenlaan 62,
5. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën,
met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de Ontvanger der
AGDP – Vlaamse Belastingdienst, met kantoor te 9300 Aalst, Vaartstraat 16,
6. Catherine DE MOOR, notaris, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Houtbriel 9,
haar ambt uitoefenend binnen Hugo Tack & Catherine De Moor bv bvba, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0465.752.329,
verweerders.

I.

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 8
april 2019.
Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft op 26 februari 2020 een schriftelijke
conclusie neergelegd.
Sectievoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDEL

De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
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BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
1.

Volgens artikel 62 Faillissementswet, zoals van toepassing, is een schuldei-

ser, om in aanmerking te komen voor een uitdeling alsmede om enig recht van voorrang te kunnen uitoefenen, gehouden aangifte te doen van zijn schuldvorderingen
die samen met de titels, ter griffie van de rechtbank van koophandel dient te worden
neergelegd uiterlijk op de door het vonnis van faillietverklaring bepaalde dag.
Deze verplichting is algemeen en geldt ook voor hypothecaire en bevoorrechte
schuldeisers. Schuldeisers die in gebreke blijven hun schuldvorderingen aan te geven, komen krachtens artikel 72, eerste lid, Faillissementswet, niet in aanmerking
voor enige uitdeling uit de boedel.
Krachtens artikel 72, derde lid, Faillissementswet verjaart het recht de opname te
vorderen in het faillissement, in beginsel, na verloop van een jaar te rekenen vanaf
het faillissementsvonnis.
2.

Krachtens artikel 1326 Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing, brengt de

verkoop door de curator van de onroerende goederen van de gefailleerde, van
rechtswege de overwijzing mee van de prijs ten behoeve van de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers en de zuivering van de genomen inschrijvingen.
3.

Uit deze bepalingen volgt dat hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers niet

kunnen uitgesloten worden van de verdeling of de rangregeling van de verkoopopbrengst van de bezwaarde onroerende goederen om reden dat zij geen tijdige aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 1.288,01 euro in debet.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit sectievoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Geert Jocqué,
Bart Wylleman, Koenraad Moens en Ilse Couwenberg, en in openbare rechtszitting
van 12 maart 2020 uitgesproken door sectievoorzitter Eric Dirix, in aanwezigheid
van eerste advocaat-generaal Ria Mortier, met bijstand van griffier Vanity Vanden
Hende.
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