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Informatiebrief aan de schuldeisers februari 2019 

 

 

1. Naast het actieve beheer van de participaties die nog in handen zijn van Sabena en 
van het vastgoed dat nog dient te worden gerealiseerd, heeft de curatele gedurende 
het jaar 2018 de nodige aandacht besteed aan het volgende:  
 

• het benaarstigen van de procedures zowel in België als in Zwitserland over de 
geschillen tussen de Swissair groep en Sabena, die ontstaan zijn naar aanleiding 
van het indienen van de schuldvorderingen in de respectievelijke massa’s;  
 

• het benaarstigen van de procedure van erkenning van de rangregeling van de 
hoofdinsolventieprocedure in België door de Zwitserse rechter teneinde de 
vrijgave te bekomen van de  fondsen gekantonneerd in handen van het "Office 
des Faillites" in Genève, die de failliete boedel van het secundaire faillissement 
van Sabena in Zwitserland beheert, en die in die hoedanigheid  dividenden heeft 
ontvangen afkomstig van verschillende Zwitserse vennootschappen in 
vereffening van de Swissair groep en dit ingevolge de diverse aangiftes van 
schuldvorderingen die Sabena in voormelde vereffeningen had ingediend ;  
 

• het opvolgen van de strafrechtelijke procedure van dezelfde voormelde 
Zwitserse vennootschappen in vereffening tegen Sabena, nog steeds in de fase 
van het gerechtelijk onderzoek; 
 

• het verderzetten van de inspanningen in het kader van de verkoop van de 
deelnemingen in de overblijvende filialen, alsmede van de overblijvende activa 
in de Democratische Republiek Congo (DRC), alsook in het kader van het 
afhandelen van de gerechtelijke procedures in dat verband; 
 

• het opvolgen van de laatste lopende procedures in het kader van het vastleggen 
van het sociaal passief, die in staat werden gesteld in afwachting van een 
vaststelling voor pleidooien;  

 

• het beëindigen van de laatste geschillen die lopen met gewone schuldeisers opdat 
de aangelegde reserves kunnen worden verminderd; 
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2.  Wat betreft het sociaal luik, zijn de volgende procedures nog lopende :  
 
 

- een geschil met een  “weekendist”, dat in staat is om te worden gepleit voor 
het Arbeidshof te Brussel en waarvan de pleitdatum bepaald is op 23 
september 2019;  
 

- een geschil met een werknemer uit hoofde van een vordering tot 
schadevergoeding voor het Hof van Cassatie.  

 
De reserve die werd aangelegd in rang van artikelen 19, 3 ° ter en 19, 4 ° Hyp. W. 
voor deze geschillen vertegenwoordigt niet meer dan de som van 465.333 €. 
 
De schuldvorderingen van de RSZ en de bedrijfsvoorheffing, zowel op de 
schuldvorderingen van de werknemers ontslagen na het faillissement als op de  
betwiste schuldvorderingen - ongeacht of ontstaan zijn voor of na faillissement -,, en 
bevoorrecht in de rang van artikel 19.4 ter Hypotheekwet staan in afwachting van 
betaling of werden gereserveerd. De reserve aangelegd voor de schuldvorderingen 
van deze beide organismen die zouden kunnen ontstaan uit aanhangige geschillen 
waarvan hierboven melding wordt gemaakt, bedraagt 517.576 € op 31 december 2018.  
 
Het geschil ontstaan met het Fonds sluiting ondernemingen dat reeds werd vermeld 
in de voorgaande rapporten en dat betrekking heeft op een som van 31.631.122 € is 
sinds 2017 in staat en de curatele wacht nog steeds op de vaststelling van een 
pleitdatum voor het Hof van Beroep te Brussel ; de verzoeken gericht aan de Eerste 
Voorzitting teneinde een spoedige vaststelling te verkrijgen gelet op het groot aantal 
betrokken werknemers (1000) en hun leeftijd, zijn alvast zonder gevolg gebleven.  
 
Rekening houdend met het bewerkstelligen van de betaling van een derde voorziene 
provisionele dividend voor begin 2019 (zie punt 7 hierna), bedraagt de actuele reserve 
voor deze betwisting een bedrag van 11.545.359, 21 €.  
 
3.  Wat betreft het gewoon passief (chirografair), afgezien van de “sociale” 
schuldvorderingen die hierboven zijn weergegeven, blijven er slechts twee hangende 
geschillen over.  
 
Een eerste geschil betreft het debat over de aangifte van schuldvordering van Swiss 
International Airlines (voordien Crossair) die de opname vraagt in het gewoon passief 
van een bedrag van 1.657.240,55 €.  De wederzijdse schuldvorderingen zijn 
gecompenseerd via het ICH  clearingsysteem (“IATA Clearing House”) waarvan beide 
partijen lid waren. Als gevolg van een reeks tussengekomen compensaties, blijft op 
heden slechts één betwisting over die betrekking heeft op één factuur ten belope van 
235.973,62 €. De zaak is in staat en kan worden gepleit. Partijen wachten op een 
pleitdatum. 
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Een tweede geschil heeft betrekking op de aangifte van schuldvordering van Swissair 
Swiss Air Transport Ltd. in vereffening met het oog op opname in het gewoon passief 
van een bedrag van 17.053.957,58 €, vordering die integraal wordt betwist door de 
curatele. 
 
Het belangrijkste deel van de door Swissair ingediende schuldvordering (hetzij 
16.059.064 €) heeft betrekking op de afrekeningen tussen Swissair en Sabena in het 
kader van het “Diamond Project” en van het “Swissair AirLines Management 
Partnership”, afgekort AMP, het partnerschap dat een quasi-fusie organiseerde met 
als doel Sabena te integreren in de Groep Swissair door het centraliseren van de 
belangrijkste activiteiten van beide luchtvaartmaatschappijen (passagierstransport, 
beheer van het netwerk, beheer van de inkomsten, prijsbepaling van de tickets, 
verkoop en marketing, accounting,…). 
 
Ten gevolge van de in vereffening stelling van  Swissair en het faillissement van 
Sabena, diende men opnieuw de respectievelijke activiteiten van elkaar te scheiden en 
moesten de rekeningen tussen beide leden van het partnerschap worden opgemaakt, 
hetgeen bijzonder complex blijkt te zijn.  
 
Het geschil, dat procedureel in twee zaken is opgedeeld en dat het beslechten van de 
betwisting van de door Swissair ingediende schuldvordering beoogt, werd voor de 
Rechtbank van Koophandel van Brussel gebracht. Bij vonnissen d.d. 22 mei 2017 werd 
de schuldvordering van Swissair nietig verklaard om een procedurele reden en werd 
ze geschrapt uit het gewoon passief van het faillissement.  
 
Swissair heeft beroep aangetekend op 26 oktober 2017 en de zaken worden in staat 
gesteld voor het Hof van Beroep van Brussel dat zich zowel over de procedurele 
middelen als over de gegrondheid van de schuldvordering van Swissair moet 
uitspreken. De curatoren hebben een tegenvordering ingesteld ten belope van  
44.458.193,46 EUR uit hoofde van de vereffening van de rekeningen van het 
partnerschap AMP en evenals uit hoofde van andere schuldvordering dan diegene die 
voortvloeien uit de AMP (onder voorbehoud van vermeerdering of vermindering in 
de loop van het geding) ten belope van 22.680.245,05 EUR, 89.918,49 CAD, 33.620,01 
GBP en 1.595.281,85 USD  
 
De curatele van Sabena heeft een schuldvordering ingediend in de vereffening van 
Swissair voor een bedrag van CHF 113.359.040,90, dat haar oorsprong vindt in de 
afrekeningen van AMP en in andere oorzaken.  
 
Het is slechts bij beschikking van 10 mei 2016 dat de vereffenaar van Swissair over de 
aangifte van de schuldvordering van Sabena middelen van procedurele aard heeft 
opgeworpen, de aanspraken van Sabena heeft betwist en een tegenvordering heeft 
geformuleerd voor een bedrag van CHF 37.052.926. Dit geschil is nog niet beslecht in 
Zwitserland. 
 



 

 

4 

Rekening houdend met  de betaling van een derde provisionele dividend  begin 2019 
(zie punt 7 hierna), vertegenwoordigt de geactualiseerde reserve voor deze twee 
betwistingen een bedrag van 6.310.819,93 €. 
 
 4.  Hierna gaat een geactualiseerd overzicht van het passief: 
 

- ingediende schuldvorderingen :  
 

• 3.518.489.557 euro 

• 138.124.011 usd 
 

- verworpen schuldvorderingen :    
 

• 2.357.808.023 euro 

• 121.692.196 usd 
 

- schuldvorderingen toegelaten in het bevoorrecht passief:     
 

• 517.147.896 euro 

• 1.168.650 usd 
 

- schuldvorderingen toegelaten in het gewoon passief:    
 

• 592.035.806 euro 

• 15.263.165 usd 
 

- betwiste schuldvorderingen : 

 51.497.831 euro 

 

5.  De procedure met het oog op de erkenning  in Zwitserland van de rangregeling 
van de hoofdinsolventie procedure  van de NV Sabena in België. 

 

Bij verzoekschrift d.d. 9 mei 2018, heeft de  secundaire  failliete boedel van de NV 
Sabena (Zwitserland) bij de Rechtbank van eerste aanleg verzocht dat deze de 
geactualiseerde staat van rangregeling in Zwitserland zoals goedgekeurd bij 
beschikking van 20 december 2017 van de rechter-commissaris van de 
hoofdinsolventieprocedure in België erkent, en het uitvoerbaar verklaart.  

Op de zitting van 24 september 2018 heeft de NV Swissair in vereffening (d.w.z. de 
massa in het kader van het concordaat van Swissair Air Transport Ltd.), die werd 
gehoord in haar hoedanigheid van schuldeiser, de verwerping van het verzoek tot 
erkenning. 

In een gemotiveerde beslissing d.d. 29 oktober 2018 heeft de rechtbank van eerste 
aanleg van Genève de rangregeling van de hoofdinsolventieprocedure in België zoals 
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die was goedgekeurd bij beschikking van de rechter–commissaris d.d. 20 december 
2017, in Zwitserland erkend en uitvoerbaar verklaard. 

Aangezien er op 26 november 2018 een certificaat van ontstentenis van rechtsmiddel 
werd geregistreerd bij het burgerlijke Hof van Justitie, werd de Dienst Faillissementen 
door de curatele van de hoofdinsolventieprocedure in België  verzocht om de in zijn 
handen gekantonneerde fondsen vrij te geven, afkomstig van de dividenden betaald 
door de verschillende vennootschappen van de Swissair Groep in vereffening 
ingevolge de diverse aangiftes van schuldvorderingen die Sabena in de diverse 
vereffeningen had ingediend. 

De fondsen werden vrijgemaakt en op 15 januari 2019 werd een bedrag van 147 
miljoen Zwitserse frank aan Sabena overgemaakt, hetgeen de curatele, daartoe naar 
behoren gemachtigd door de rechter-commissaris, toelaat een derde dividend van 22 
% aan de chirografaire schuldeisers te betalen.  

 

6.  De geleverde inspanningen gedurende het jaar 2018 om de participaties in de 
overblijvende filialen te realiseren, alsmede de activa die overblijven in de DRC 
hebben tot intense onderhandelingen geleid, maar deze konden niet succesvol worden 
afgerond, als gevolg van het op een laag pitje zetten van de economische activiteit in 
de DRC vanaf september 2018 en van de afwachtende houding van de kandidaten die 
naar voren zijn gekomen gelet op de extreem delicate situatie van de verkiezingen 
einde 2018.  

 

Nadat de onroerende opbrengsteigendommen in DRC zullen kunnen zijn gerealiseerd 
en de daarmee verband houdende geschillen tot een goed einde zouden zijn gebracht, 
zullen de filialen SNH en SB vereffend worden . 

 

7.  Met betrekking tot de rangregeling 

 

De aanvaarde / betwiste schuldvorderingen in het bevoorrecht passief werden 
allemaal aangezuiverd / werd een reserve voor aangelegd.  

 

Wat betreft het gewoon passief, heeft de rechter-commissaris reeds de verdeling van 
twee provisionele dividenden toegestaan van resp. 8,5% en 6% vòòr 2018 en heeft hij 
akkoord gegeven op 27 december 2018 voor de uitbetaling / aanleggen van een reserve 
(in 2019) van een derde dividend die 22 % zou moeten betalen. 

 

Voor de curatele 

 
 

A. d’Ieteren    I. Van de Mierop   C. Van Buggenhout 


