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DEEL II.   Samenloop, vermogensvereffening en 
rangregelingen 
 
Hoewel het verhaal nemen door een schuldeiser hoger reeds werd besproken, bleef die 
uiteenzetting erg beknopt, precies omdat het verhaal door schuldeisers in ons recht, i.t.t. vele 
andere, omzeggens altijd een collectieve regeling meebrengt. Deze collectieve regelingen 
vormen het voorwerp van dit tweede deel. 
 
HOOFDSTUK I.   Samenloop van schuldeisers in het algemeen. 
 
AFDELING A.   Uitgangspunten en definitie van samenloop 

1. Uitgangspunten 
 
Bij de bespreking van het verhaalsrecht van schuldeisers werd meer bepaald reeds 
uiteengezet: 
- dat bij schuldvorderingen niet geldt dat het oudste (eerst ontstane) recht voorgaat, zodat de 
schuldeisers dus met elkaar vrij concurreren, en de ene bij zijn verhaal op de goederen van de 
schuldeiser maar voorrang krijgt op de andere in zoverre hij zijn schuldvordering eerder 
“realiseert”, d.i. verzakelijkt of met een zakelijk recht op de goederen van de 
gemeenschappelijke schuldenaar versterkt (met name een zakelijke zekerheid), ongeacht de 
datum waarop zijn vordering is ontstaan of opeisbaar is geworden; 
- dat alle vormen van “realisatie” van schuldvorderingen op de goederen van de schuldenaar, 
inbegrepen het uitvoerend beslag, en met uitzondering van de realisatie door de verkrijging 
van een zakelijke zekerheid,  in ons recht in beginsel “collectief” zijn. Dit wil zeggen dat alle 
schuldeisers die in die procedure opkomen geacht worden hun schuldvorderingen van bij het 
begin te hebben gerealiseerd, dus gelijktijdig met alle andere schuldeisers die op diezelfde 
goederen verhaal nemen ("pari passu"). Deze gelijktijdige realisatie noemt men “samenloop” 
(“concursus creditorum”). 
- dat omwille van de gelijktijdigheid van die realisatie (de samenloop) de schuldeisers 
(slechts) een collectief zakelijk recht verkrijgen op de betroffen goederen van de 
gemeenschappelijke schuldenaar, waarbij de onderlinge rechten van die schuldeisers in 
abstracto “gefixeerd” worden en in beginsel niet meer kunnen gewijzigd worden. 
- dat bij gelijktijdige realisatie, waardoor het zakelijk recht van de schuldeisers collectief is,  
schuldeisers in beginsel in gelijke rang komen (pari passu) en de opbrengst dus evenredig 
wordt verdeeld, behoudens “wettige reden van voorrang”; schuldvorderingen die voordien 
reeds verzekerd waren met een zakelijke zekerheid op bepaalde goederen gaan daarop voor, 
juist omdat zij reeds op een eerder tijdstip “verzakelijkt” zijn. 
 
De paritas creditorum is dus het gevolg van de gelijktijdigheid van realisatie, onder 
voorbehoud van a) een eerder verkregen zakelijk recht en b) een voorrang of achterstelling die 
ondanks de gelijktijdigheid van realisatie toch geen gelijke rang toekent aan een bepaalde 
schuldvordering (maar een hogere of een lagere dan die van de "gewone" schuldeisers). De 
samenloop garandeert dus niet de "gelijkheid" van de schuldeisers, maar wel de fixatie van de 
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onderlinge rang zoals die op het ogenblik van de samenloop bestaat. 
 
De paritas creditorum als rechtsregel heeft dus een beperkte betekenis; wel zijn er een aantal 
rechtsregels in het Belgische recht die geïnspireerd zijn door de rechtspolitieke idee van de 
gelijke behandeling van schuldeisers, met name waar het recht een stokje steekt voor bepaalde 
zekerheidsmechanismen, in het bijzonder het verkrijgen van last minute zekerheden (zie bv. 
hoger de regels inzake aanvechting van rechtshandelingen uit de verdachte periode kort voor 
het faillissement). Maar de toepassing van de idee is te disparaat om van een echt 
rechtsbeginsel te kunnen spreken. 

2. Definitie van samenloop 
 
Traditioneel wordt samenloop gedefinieerd als de situatie waarin meerdere schuldeisers 
verhaal nemen op dezelfde activa1. Iets scherper gesteld is het echter de situatie waarin de 
realisatie van schuldvorderingen - het zakelijk recht dat een schuldeiser verkrijgt op activa 
van de schuldenaar - een collectief karakter heeft omdat alle schuldeisers, ongeacht of zij bij 
de handeling die een realisatie uitlokt betrokken zijn of niet, geacht worden gelijktijdig te 
realiseren. De activa worden onder bewind gesteld, precies om de schuldeisers de kans te 
geven deel te nemen aan de collectieve realisatie en dus in gelijke datum te komen als de 
andere schuldeisers. Het aandeel van elke schuldeisers op de opbrengst van die activa wordt 
daarom reeds op die datum in abstracto gefixeerd (in abstracto betekent dan: in hun 
onderlinge verhouding; het concrete bedrag dat ze bekomen hangt af van de netto-opbrengst 
natuurlijk). Samenloop kan vandaag dan ook slechts vanuit zijn rechtsgevolgen worden 
gedefinieerd en niet op basis van welbepaalde totstandkomingsvereisten. 
 
Eerder dan het daadwerkelijk tegelijk optreden van meerdere schuldeisers (wat de letterlijke 
betekenis is van samenloop van schuldeisers, concursus creditorum), is samenloop dus elke 
situatie waarin een, meer of alle activa van een schuldenaar aan een collectieve realisatie 
worden onderworpen, anders gezegd met een collectief recht van de schuldeisers worden 
bezwaard, zodat hun onderlinge rechten op die activa gefixeerd zijn, en daartoe onder bewind 
worden gesteld.  
 
We werken hieronder dan ook uit: 
- op welke wijze activa aan collectieve realisatie worden onderworpen, over welke activa het 
gaat, en wat de gevolgen zijn voor die activa (B.); 
- welke schuldeisers deel hebben aan die realisatie en wat de fixatie van hun rechten betekent 
(C.) 
- en wat die samenloop precies betekent voor de verschillende soorten schuldeisers, waarbij 
naargelang het actief wordt nagegaan wie in welke rang komt (Hst. II). 
 
Bij dit alles bespreken we in eerste instantie enkel de regels en kenmerken die gemeen zijn 

                                                
1 Voor uiteenlopende wijzen van omschrijving van de samenloop, zie o.m. P. COPPENS & J. RENAULD, "La 
notion de concours entre créanciers, son application au régime des sociétés dissoutes et des successions 
acceptées sous bénéfice d'inventaire", RCJB 1965, 109; M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des 
créanciers en droit belge;  F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 85. 
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aan alle vormen van samenloop. In de volgende hoofdstukken komen dan de verschillende 
vormen van bewind en samenloop apart aan bod, met vooraf de algemene kenmerken van het 
vereffeningsbewind. 
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AFDELING B.   De aan samenloop onderworpen activa 

1. De onderwerping van activa aan samenloop. 
 
Activa kunnen in ons recht op twee soorten wijzen het voorwerp worden van een collectieve 
realisatie en dus een samenloop. 
 
a) enerzijds onder bijzondere titel: doordat er uitvoerend beslag op gelegd wordt door of op 
verzoek van een individuele schuldeiser volgens de regels van het GerW of eventuele 
bijzondere wetten (bv. fiscaal beslag). Een dergelijk beslag treft steeds één of meer bepaalde 
(bestaande) goederen. 
 
b) anderzijds onder algemene titel: doordat een algemeenheid, namelijk alle beslagbare activa 
van een vermogen, onder beslag komt te liggen door één enkele handeling en daarmee onder 
bewind gesteld, zij het met het oog op de vereffening ervan, zij het met het oog op de 
aanzuivering van schulden:  
- Een vereffeningsbewind wordt in het Belgisch recht meer bepaald ingesteld door de 
faillietverklaring, de ontbinding van een rechtspersoon, de beneficiaire aanvaarding van een 
nalatenschap, de onderbewindstelling van een onbeheerde nalatenschap, e.d.m.  
- Een aanzuiveringsbewind (saneringsbewind) wordt meer bepaald ingesteld door de 
beschikking tot collectieve schuldenregeling en in sommige gevallen van gerechtelijke 
reorganisatie (anders dan bij de vroegere procedure gerechtelijk akkoord ontstaat er in 
beginsel evenwel geen samenloop). De onderbewindstelling gebeurt dus niet bij elke vorm 
van vermogensvereffening (zie verder de bespreking van de vermogensvereffening zonder 
samenloop) en soms ook zonder dat er een oogmerk is van vereffening (met name bij het 
aanzuiveringsbewind).  
 
De precieze omvang van het beslag wordt verder voor elke vorm van samenloop afzonderlijk 
besproken, waaronder ook de vraag of nieuwe activa, die pas later aan de schuldenaar 
toekomen, ook onder dat beslag vallen. In beginsel zijn er drie situaties:  
- het uitvoerend beslag, dat enkel bepaalde activa bevat; 
- het algemeen vereffeningsbewind, dat in beginsel alle bestaande activa bevat, alsook de 
toekomstige; en  
- het aanzuiveringsbewind, dat alle bestaande activa bevat en waar bijzondere regels gelden 
voor nieuwe activa. 
 
Uitgangspunt is wel dat, zoals hoger besproken, alle op dat ogenblik bestaande zakelijk 
werkende beperkingen aan de activa van de schuldenaar ook tegen de schuldeisers kunnen 
worden ingeroepen (zie Deel I, met ook een bespreking van de uitzonderingen op dit 
beginsel). 
 
Hoger bespraken we ook de technieken waardoor het verhaal van de schuldeisers kan worden 
uitgebreid tot goederen die niet of niet geheel tot het vermogen van de schuldenaar behoren, 
bv. de actio pauliana. Deze technieken scheppen de mogelijkheid tot verhaal op die goederen; 
op zichzelf hebben ze nog niet het effect van een beslag of samenloop (de goederen die door 
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de pauliana geacht worden tot het vermogen van de schuldenaar te behoren moeten in 
beginsel ook nog in beslag worden genomen, tenzij er reeds een beslag onder algemene titel is 
ingesteld).  
 
Krachtens de regels van internationaal privaatrecht zal het Belgische recht in beginsel slechts van toepassing zijn 
op activa die zich in België bevinden (lex rei sitae); bij een samenloop onder algemene titel dient dit beginsel te 
worden genuanceerd aan de hand van het beginsl van de lex concursus. Nadere regels zijn te vinden in het IPR, 
en wat de verhoudingen binnen de EU betreft (uitg. Denemarken), in de Insolventie-verordening. In beginsel 
worden de zakenrechtelijke vragen beheerst door de lex rei sitae de de procesrechtelijke door de lex concursus, 
maar deze laatste heeft ook een invloed op sommige eigenlijk zakenrechtelijke vragen. 

2. Gevolgen voor de bevoegdheid over de activa  

a. Beginsel en achtergrond 
 
1° Beschikkingsonbevoegdheid 
 
Door het beslag s.s. of één van de genoemde vormen van onderbewindstelling verliest de 
schuldenaar zijn vrije beschikkingsbevoegdheid over de getroffen activa. Hij wordt relatief 
beschikkingsonbevoegd, d.w.z. dat hij onbevoegd is om nog ten nadele van de samenlopende 
schuldeisers te beschikken over die goederen.  
 
Deze beschikkingsonbevoegdheid mag niet worden verward met een handelingsonbekwaamheid en/of 
rechtsonbekwaamheid van de schuldenaar (vgl. hoger Deel I.)2. Het beslag en de eruit volgende 
beschikkingsonbevoegdheid vormt op zichzelf ook nog geen buitenbezitstelling van de schuldenaar (al kan er 
nadien wel een buitenbezitstelling volgen doordat de bewindvoerder het beheer daadwerkelijk in handen neemt). 
 
Samenlopende schuldeisers zijn de schuldeisers die in een samenloop opkomen volgens de 
regels die voor die vorm van samenloop gelden (zie met name de bijzodnere regels bij 
uitvoerend beslag). 
 
De schuldenaar kan dus in beginsel wel beschikken over die goederen mits het akkoord van al 
die schuldeisers. Die beschikkingsonbevoegdheid is, zoals elke beschikkingsonbevoegdheid, 
de keerzijde van een zakelijk werkend recht van anderen, en hier met name van het collectief 
pandrecht van de samenlopende schuldeisers, dat zij door de collectieve realisatie verkrijgen. 
Voor het tijdstip van die collectieve realisatie is er geen zakelijk werkend recht van de 
schuldeisers, en dus niet de genoemde beschikkingsonbevoegdheid, maar enkel een 
mogelijkheid om dat zakelijk recht te verkrijgen (verhaalsrecht), zij het dat de collectieve 
realisatie soms toch retroactief bepaalde activa treft (door de aanvechting van eerdere 
handelingen met de actio pauliana en vergelijkbare aanvechtingsmogelijkheden van de 
faillissementscurator). 
 

                                                
2 De schuldenaar verliest in beginsel zijn handelingsbekwaamheid niet. Bij vereffening van rechtspersonen is het 
wel zo dat de rechtspersoon wel de handelingsbekwaamheid via de normale organen verliest, zie de bespreking 
verder onder. 
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2° Derdenbescherming tegen deze onbevoegdheid ? 
 
Beschikkingen door de onbevoegde verricht na het ontstaan van de 
beschikkingsonbevoegdheid betreffende een onder bewind gesteld goed - zoals een 
overdracht of bezwaring e.d.m. - hebben in beginsel geen rechtsgevolg - zijn niet 
tegenwerpelijk aan de samenlopende schuldeisers -; de derde-verkrijger heeft niets verkregen.  
 
In beginsel zal een dergelijke derde-verkrijger, indien hij te goeder trouw is, beschermd 
worden in de gevallen bepaald  door de regels van derdenbescherming.  
 
Indien aan de samenloop de door de wet bepaalde publiciteit is gegeven, wordt de derde 
evenwel niet geacht te goeder trouw te zijn. In een aantal gevallen is die kwade trouw echter 
fictief doordat de publiciteit retro-actief werkt (bv. de nul-uur-regel bij faillietverklaring, 
waardoor deze terugwerkt tot 0 uur op dezelfde dag).  
 
Voor bepaalde beschikkingen geldt er dan ook weer een regel die deze afwijking op het gemeen recht uitschakelt 
en de gewone regels inzake derdenbescherming terug toepasselijk maakt, d.i. op voorwaarde dat men bij die 
handelingen gewettigd onwetend was van die samenloop (art. 15 WFZ): 
- overeenkomsten tot vestiging van zekerheden op financiële instrumenten en rekeningtegoeden (art. 15 WFZ),  
- overeenkomsten inzake netting door schuldvergelijking of schuldvernieuwing (eveneens art. 15 WFZ)3,  
- overboekingsopdrachten betreffende fondsen of financiële instrumenten en verrekening van die opdrachten en 
van de vorderingen en verbintenissen die voortvloeien uit zulke opdrachten, in een betalings- en 
effectenafwikkelingssysteem (art. 3 en 4 Wet 28 april 1999); 
- betalingen en transacties gedaan aan of door een failliet verklaarde kredietinstelling (al dan niet via een 
verrekeningsinstinstelling) (art. 157 Bankwet). 
 
In geval van faillissement is de rechtspraak bovendien in die zin gevestigd dat de 
beschikkingen door de gefailleerde na het tijdstip van faillietverklaring niet enkel door 
beschikkingsonbevoegdheid zijn aangetast, maar dat de rechtshandeling ook als dusdanig 
niet-tegenwerpelijk is aan de boedel, zodat de verkrijger ook geen geldige titel heeft en de 
vraag naar zijn goede of kwade trouw niet eens rijst4. 

b. Bevoegdheid van een bewindvoerder 
 
De beschikkingsbevoegdheid gaat meer bepaald over van de schuldenaar op de 
bewindvoerder die de bevoegdheid krijgt om voor rekening van de schuldeisers over de 
goederen te beschikken – en aldus hun collectief pandrecht uit te oefenen in de meer 
specifieke zin van de goederen tegeldemaken of op een andere manier doen renderen5. Of het 

                                                
3 Waarbij het toepassingsgebied van deze bepaling inzake nettingovereenkomsten volgens arrest 167/2008 d.d. 
27 november 2008 van het Grondwettelijk Hof (besproken in Deel VI) beperkt moet worden tot 
insolventieprocedures van rechtspersonen en van natuurlijke personen die handelaar zijn. 
4 Cass. 6 maart 2009, AR nr. C.07.0373.N, faill. Stuer t. Krevobex e.a., in verbreking van Hof Gent 5 maart 
2007, RW 2008-2009, 934 = Cass. 2009-2010, 360 n. R. JANSEN "Het complexe samenspel van samenloop, 
beschikkingsonbevoegdheid en derdenbescherming" = TGR-TWVR 2009, afl. 5, 332 = Jaarverslag cassatie 
2009, 29. 
5 Bij een gerechtelijk akkoord is het met name mogelijk dat de goederen niet te gelde worden gemaakt, maar 
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beslag of bewind uiteindelijk al dan niet leidt tot tegeldemaking van de in beslag genomen 
goederen met toewijzing van de opbrengst aan de schuldeiser(s), hangt wel af van het 
oogmerk van de samenloop en de nadere regels, die verderop voor de verschillende vormen 
van samenloop worden besproken.  
 
Het bewind in het algemeen wordt zo dadelijk nader besproken. Daar zal ook blijken dat bij 
sommige vormen van bewind de schuldenaar zelf bewindvoerder kan zijn (al dan niet onder 
toezicht), maar ook dan is die schuldenaar niet vrij te beschikken, maar kan hij dit enkel doen 
in zijn hoedanigheid van bewindvoerder en volgens de regels die daarvoor gelden. 
 
De relatieve beschikkingsonbevoegdheid en onderbewindstelling betekent dus natuurlijk niet 
dat over de activa niet meer kan worden beschikt door de bewindvoerder, en dat dus de 
samenstelling van het actief bevroren zou blijven. Wel impliceert het dat ondanks de 
wisseling van activa, de bestemming ervan behouden blijft. Het gaat dan ook om een 
afgescheiden vermogen.  

c. Omvang van de onbevoegdheid 
 
De beschikkingsonbevoegdheid houdt ook een inningsonbevoegdheid in betreffende de 
schuldvorderingen die de schuldenaar heeft op derden-schuldenaars. Dit heeft tot gevolg dat 
de schuldenaars van de onder bewind gestelde in beginsel niet meer bevrijdend aan deze 
persoon kunnen betalen, maar enkel aan diens bewindvoerder. Dit sluit niet uit dat de 
schuldenaar toch bevrijd kan zijn indien hij te goeder trouw heeft betaald (betaling aan de 
schijnschuldeiser, art. 1240 BW6). 
 
De beschikkingsonbevoegdheid houdt ook in dat de schuldenaar niet bevoegd is om 
handelingen te stellen waardoor bij bepaalde vermogensrechten niet zou verkrijgen, bv. een 
nalatenschap verwerpen7. 

3. De vorming van een afgescheiden vermogen 
 
In alle gevallen waarin activa onderworpen worden aan collectieve realisatie van de rechten 
van schuldeisers ontstaat er inderdaad een afgescheiden vermogen, vaak “boedel” genoemd. 
Dit is zowel het beslag bij beslag onder bijzondere titel als bij beslag onder algemene titel, en 
zowel bij vereffeningsbewind als bij aanzuiveringsbewind. 
 
De algemene gevolgen van zo’n vermogensafscheiding werden hoger reeds uitvoeriger 
besproken en kunnen als volgt nader gespecifieerd worden: 
- de beschikkingsgebondenheid: over de activa mag enkel beschikt worden in 
overeenstemming met de bestemming van dat vermogen (in geval van vereffeningsbewind is 
dat de vereffening, bij aanzuiveringsbewind is het ook de continuïteit); 
- de mogelijkheid van boedelschulden, dit zijn schulden aangegaan in het raam van die 

                                                                                                                                                   
verder worden gebruikt om nieuwe inkomsten te genereren. 
6 Vgl. meer specifiek § 82 Duitse InsO. 
7 Anders in het Duitse recht, § 83 (1) InsO. 
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bestemming (de vereffening c.q. de aanzuivering van schulden zonder vereffening), als 
passiva van dat afgescheiden vermogen; 
- het collectief karakter van het recht van de schuldeisers (preciezer: van de schuldeisers “in 
de boedel”) in die zin dat dit recht enkel op het netto-vermogen als geheel betrekking heeft en 
niet op de afzonderlijke activa; 
- de daaruit voortvloeiende voorrang van de boedelschulden op de schulden in de boedel; 
- de verruimde mogelijkheid van zakelijke subrogatie, waardoor de opbrengst van de 
goederen uit dat vermogen deel gaat uitmaken van dat vermogen, in beginsel zelfs wanneer 
het om een geldsom gaat (dit laatste zolang de rechten daarop niet door vermenging zijn 
tenietgegaan) (uit het hieronder besproken fixatiebeginsel volgt verder ook dat ook zakelijke 
rechten op  activa uit die boedel in geval van realisatie gehandhaafd worden op de opbrengst 
van die activa). 
 
Uit de aanwezigheid van deze kenmerken blijkt dat ook bij een beslag onder algemene titel, 
zoals bv. een faillissement, er een van het vermogen van de schuldenaar onderscheiden 
“afgescheiden vermogen” wordt gevormd. Het is daarvan onderscheiden: 
- aan de actiefzijde doordat niet alle activa van de schuldenaar deel uitmaken van die boedel, 
en met name niet de onbeslagbare goederen (voor de nieuwe activa, zie verder de 
verschillende vormen van samenloop); 
- aan de passiefzijde doordat de bestaande schulden van de schuldenaar géén schulden van die 
boedel zijn, met voorrang erop verhaalbaar, maar slechts schulden in de boedel, die in de mate 
van het mogelijke met de netto-opbrengst ervan zullen worden voldaan. 
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AFDELING C.   De rechten van de schuldeisers en hun onderlinge fixatie 
 
Door de collectieve realisatie of samenloop verkrijgen de samenlopende schuldeisers dus een 
collectief pandrecht op de in beslag genomen en onder bewind gestelde goederen van de 
schuldenaar.  
 
Hun recht is collectief in twee reeds genoemde betekenissen, die we verder uitwerken. 

1. De fixatie in abstracto van de rechten voortvloeiend uit de bestaande schuldvorderingen op 
het gemeenschappelijk onderpand. 

a. Beginsel 
 
Op de eerste plaats zijn de door die collectieve realisatie verkregen rechten gelijktijdig tot 
stand gekomen, en daarom in gelijke rang (en dus evenredig) behoudens wettige redenen van 
voorrang (die in het volgende Hoofdstuk verder worden uitgewerkt). 
 
De gelijktijdigheid vereist zoals gezegd niet dat de schuldeiser mee het initiatief heeft 
genomen tot beslag of onderbewindstelling van die activa, maar enkel dat hij tijdig betrokken 
geraakt bij de collectieve realisatie opdat zijn schuldvorderingen qua datum op gelijke voet 
worden geplaatst met die van de andere schuldeisers (en dus eigenlijk retro-actief te realiseren 
of althans zijn deelname aan de collectieve realisatie te bevestigen) en in die zin “concurrent” 
zijn. De onderbewindstelling ten bate van de schuldeisers strekt er precies toe hen de 
schuldeisers de kans te geven deel te nemen aan de collectieve realisatie en dus in gelijke 
datum te komen als de andere schuldeisers. Op welke wijze dat gebeurt wordt verder voor 
elke vorm van samenloop afzonderlijk besproken (met name gelden bij uitvoerend beslag  
nogal afwijkende regels).  
 
De gelijktijdigheid van de door de samenloop verkregen zakelijke rechten van de schuldeisers 
betekent dat op het tijdstip van de samenloop het aandeel van elke schuldeiser in de opbrengst 
van het gemeenschappelijk onderpand (anders gezegd: hun onderlinge rechten daarop) in 
abstracto wordt “gefixeerd” (vastgelegd). Vanaf dat ogenblik heeft elke samenlopende 
schuldeiser in verhouding tot alle anderen een “verworven recht” – tot beloop van zijn 
abstract aandeel – in de opbrengst van het gemeenschappelijk onderpand8. Dat aandeel is een 
evenredig aandeel voor de niet-bevoorrechte (d.i. chirografaire) schuldeisers, terwijl het een 
recht op voorafname inhoudt voor de bevoorrechte schuldeisers. Gemakshalve spreekt men 
hierbij doorgaans van de fixatie van het aandeel van elke schuldeiser; het gaat echter niet 
zozeer om het aandeel dat aan de schuldeiser als persoon toekomt, maar het aandeel dat voor 
zijn schuldvordering wordt bestemd; die schuldvordering kan immers na de fixatie overgaan 
op een andere schuldeiser (bv. door persoonlijke subrogatie), die in de rechten van zijn 
voorganger treedt.  

                                                
8 Vgl. in Staats-Nederland de uitspraak van de HR 31 december 1909, W. 8957, Op den Ende t. De Haan 
Hugenholtz q.q.: "het hoofdbeginsel van het failliseementsrecht, dat door de intrede van het faillissement de 
rechtspositie van alle bij de boedel betrokkenen onveranderlijk wordt". 
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Deze fixatie gebeurt in eerste instantie slechts in abstracto, aangezien nog niet bepaald is 
welke schuldvorderingen uiteindelijk in concreto zullen aantreden in de samenloop. Bedoeld 
wordt alleen dat de rechten van de schuldeisers op de opbrengst van het gemeenschappelijk 
onderpand in beginsel bepaald worden op basis van de situatie zoals ze gold op het tijdstip 
van de samenloop.  
 
De samenloop garandeert dus niet de "gelijkheid" van de schuldeisers, maar wel de fixatie van 
de onderlinge rang zoals die op het ogenblik van de samenloop bestaat. 

b. Negatief gevolg: geen bevoegdheid meer tot individuele maatregelen 
 
Doordat het aandeel van elke schuldeiser in de boedel op dat tijdstip in abstracto wordt 
vastgelegd, kan een afzonderlijke schuldeiser dit niet meer vergroten zonder het akkoord van 
de andere schuldeisers. Tenzij de schuldvordering zelf van openbare orde is, kan hij er 
omgekeerd wel afstand van doen. Een dergelijke afstand komt ten goede aan de andere 
schuldeisers, wiens aandeel in de opbrengst door aanwas vergroot. Zo bekeken is de bepaling 
van de rechten van de schuldeisers niet van dwingend recht: ze is slechts in die zin dwingend, 
dat men niet kan afwijken ten nadele van andere schuldeisers zonder hun toestemming (vgl. 
verder). 
 
Aldus kan geen enkele schuldeiser in  de boedel nog maatregelen nemen die de rechten van 
andere schuldeisers in het gemeenschappelijk onderpand zonder hun instemming zouden 
verminderen of benadelen. Zo kunnen zij voor hun bestaande schuldvorderingen op de activa 
van de boedel geen betere positie meer verwerven, bv. door het nemen van nieuwe 
zekerheden. Dit geldt in beginsel voor alle soorten zekerheden, en dus bv. ook voor de 
schuldvergelijking wanneer die niet reeds is ingetreden dan wel gebaseerd op een voorheen 
afgesloten nettingovereenkomst (zie verder de bespreking van de schuldvergelijking als 
zekerheidsmechanisme in Deel VI). 
 
Of andere maatregelen (bv. bewarende) nog kunnen, hangt van de soort samenloop af (zie bv. 
de bespreking bij vereffening van rechtspersonen).  

c. Negatief gevolg: uitsluiting van nieuwe schulden 
 
Doordat het aandeel van elke schuldeiser in de boedel (het gemeenschappelijk onderpand) op 
het tijdstip van de samenloop in abstracto wordt vastgelegd, kan het in beginsel anderzijds 
ook niet meer verminderd worden door het ontstaan van nieuwe schulden van de schuldenaar 
na dat tijdstip.  
 
Nieuwe schuldvorderingen kunnen op dat onderpand dan ook in beginsel slechts verhaald 
worden voor zover er iets overblijft na het voldoen van de samenlopende schuldeisers. In die 
zin zijn ze niet tegenwerpelijk aan de samenlopende schuldeisers. Of zij op nieuwe activa 
kunnen worden verhaald, hangt af van het lot van de nieuwe activa in dat type samenloop. 
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Op dit beginsel is er een belangrijke uitzondering, die volgt uit het feit dat het 
gemeenschappelijk onderpand een afgescheiden vermogen vormt en het recht van de 
schuldeisers op dat gemeenschappelijk onderpand slechts een recht op de netto-opbrengst 
ervan is. Ten gevolge daarvan gaan de later ontstane schulden voor voor zover het om 
boedelschulden gaat (ook genoemd schulden "van" de boedel; zie hieronder). 
 
NB. Een vordering die voor de samenloop is ontstaan, maar pas nadien opeisbaar wordt, is 
geen nieuwe vordering. Dat geldt bv. ook voor een vordering die ontstaat door de ontbinding 
van een overeenkomst ten laste van de schuldenaar; deze vordering wordt geacht te ontstaan 
op het ogenblik waarop de ontbinding wordt gevorderd (en niet wanneer ze wordt 
uitgesproken)9. 

d. Negatief gevolg: schorsing van de loop der interest  
 
Doordat het aandeel van elke schuldvordering in de boedel op het tijdstip van de samenloop 
wordt gefixeerd, kan dit nadien ook niet meer aangroeien met interest aan uiteenlopende 
rentevoeten naargelang de schuld. Er zijn dus twee mogelijkheden: ofwel kan de na die datum 
vervallen interest niet in rekening worden gebracht bij de verdeling van de boedel, ofwel 
wordt hij voor alle schulden gereduceerd tot interest aan de wettelijke rentevoet als een vorm 
van gerechtelijke interest. De concrete uitwerking verschilt naargelang de vorm van 
samenloop en wordt verder nader aangegeven. 
 
We zullen verder zien dat de interest wel blijft lopen voor zover die interest door middel van 
een zakelijke zekerheid verzekerd is, en krachtens die zekerheid verhaalbaar is op het 
onderpand van die zekerheid (bv. interest op hypothecaire vorderingen is binnen bepaald 
grenzen mee verzekerd door het hypotheekrecht). 

e. Positief gevolg : bewarend effect 
 
Doordat de rechten gefixeerd worden op het tijdstip van het ontstaan van de samenloop, is het 
om de tegenwerpelijkheid van hun rechten aan de boedel gedurende de gehele vereffening te 
niet nodig voor de schuldeisers om ze verder te “bewaren”, bv. door de vernieuwing van een 
inschrijving in de registers10, het tijdig uitoefenen van een volgrecht11, e.d.m. 
 
De samenloop stuit in beginsel ook de verjaring van de schuldvorderingen die tijdig in die 
samenloop opkomen.  

f. Positief gevolg: veralgemeende zakelijke subrogatie 
 
Hoger werd er reeds op gewezen dat de afscheiding van een boedel een verruimde zakelijke 
subrogatie tot gevolg heeft, waardoor de opbrengst van de goederen uit dat vermogen deel 
                                                
9 Impliciet in Cass. 9 maart 2000, Pas. I 164 = RW 2000-2001, 480 noot A. DE WILDE "De positie van de 
koper bij faillissement van de verkoper". 
10 Bv. een inschrijving pand handelszaak, niet meer vernieuwd tijdens de faillissementsprocedure: Hof 
Antwerpen 27 november 2000, RW 2001-2002, 494. 
11 Bv. art. 126 Scheepvaartwet (reclamerecht van de kapitein op de lading). 
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gaat uitmaken van dat vermogen. Doordat nu de rechten van de schuldeisers gefixeerd worden 
op het tijdstip van het ontstaan van de samenloop, betekent dit dat bij vervreemding van 
activa na samenloop de rechten die op die activa golden, overgaan op de prijs (d.i. de netto-
opbrengst). De activa zelf worden bij bevoegde vervreemding in het kader van de samenloop 
gezuiverd van de zakelijke rechten die schuldeisers erop hadden, ook diegene die in beginsel 
volgrecht hebben (zoals  hypotheken en pand op handelszaak). De rechten gaan over op de 
prijs, zonder dat zij getroffen worden door een vermenging van de opbrengst met de 
opbrengst van andere goederen12. 
 
De overwijzing van de prijs in plaats van de zakelijke rechten die schuldeisers op het actief 
hadden, wordt in een aantal gevallen uitdrukkelijk door de wet bepaald (openbare verkoop 
krachtens een rechterlijke beslissing, ook indien nadien beslag volgt), maar is dus een meer 
algemene regel13. Deze geldt dus onder meer ook indien de vervreemding geschiedt in het 
kader van een overdracht van de onderneming tijdens de procedure van gerechtelijk 
akkoord14. 
 
Vragen daaromtrent rijzen wel in geval van opeenvolging van verschillende vormen van 
samenloop, vraagstuk dat verderop apart wordt besproken.  

g. Geen afbreuk aan reeds bestaande rechten op het onderpand of rechten op andere activa 
 
De samenloop doet in beginsel geen afbreuk aan het feit dat sommige schuldeisers reeds voor 
de samenloop zakelijke (zekerheids)rechten hebben verkregen op bepaalde activa van de 
schuldenaar en op grond daarvan tot beloop van de verzekerde schuldvordering op die 
goederen voorrang hebben – juist omdat hun schuldvordering reeds op een eerder tijdstip 
“verzakelijkt” is (zie bespreking van het afzonderings- en afscheidingsrecht in Hst. II). 
Niettemin zal de uitoefening van die zakelijke rechten bij bepaalde vormen van samenloop 
nader geregeld worden (en mogelijks met tussenkomst van de bewindvoerder moeten 
gebeuren) (zie de uitwerking verder). 
                                                
12 Vgl. E DIRIX, "De bewindvoerder in het insolventierecht", Liber amicorum Walter van Gerven, Kluwer 
Antwerpen 2001, p. 538 nr. 12; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 511 v.; V. SAGAERT, "De overdracht 
van onderneming in het gerechtelijk akkoord: naar een veralgemeende hypothecaire zuivering bij 
samenloopprocedures" ?", RW 2005-2006, 1139 nr. 2. 
13 Het is de algemene regel bij gedwongen openbare verkoop; art. 1326 juncto 1621 GerW bepaalt dat dit niet 
alleen geldt voor de verkoop na beslag, maar elke verkoop bij opbod krachtens een rechterlijke beslissing 
(waaronder bv. ook de openbare verkoping krachtens art 1186-1191 of de openbare verkoop om uit 
onverdeeldheid te treden volgens art.1211 GerW, ook indien er nadien een beslag volgt), alsook voor de verkoop 
uit de hand krachtens art. 1580 bis en 1580 ter GerW; hetzelfde geldt ook voor de verkoop door de 
faillissementscurator, zowel openbaar als uit de hand wanneer gemachtigd overeenkomstig art. 1193 ter GerW, 
en voor de verkoop in het kader van een collectieve schuldenregeling, openbaar zowel als uit de hand (art. 
1675/14bis GerW zoals ingevoegd door de WCSR-II). Voor een opsomming van alle gevallen, zie D. 
MICHIELS, “Het notarieel getuigschrift”, in Notariële clausules. Liber amicorum Professor Johan Verstraete, 
Intersentia 2007, (677) 680-683. 
14 Volgens Cass. 13 mei 2005, nr. C.03.0332.N, K. Creyf & P. Snauwaert q.q. faill. Van de Ryse t. L.P en 
V.M.A.-D.C.E., Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p. 37 = RW 2005-2006, 1138 n. SAGAERT, geldt dit ook 
voor de verkoop krachtens art. 41 WGA. Vgl. eerder het arrest a quo Hof Gent 17 februari 2003, RW 2004-2005, 
749. Zie daarover ook E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”, Themis deel 20. Insolventierecht, 
2003-2004, p. 68 nr. 15; kh. Brugge 6 februari 2002, RW 2002-2003, 791 w.b. de zuivering van een pand op 
handelszaak. 
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Ook andere rechten van schuldeisers, zoals rechten ten aanzien van andere activa dan diegene 
die onder beslag liggen, of  op het vermogen van derden (bv. persoonlijke zekerheden), 
worden niet beroerd. 
 
De fixatie verhindert ook niet dat de positie van een schuldeiser kan verbeteren doordat een 
voorwaarde wordt vervuld en een op het tijdstip van de fixatie reeds bestaand voorwaardelijk 
recht daardoor onvoorwaardelijk wordt (bv. de koper onder eigendomsvoorbehoud kan volle 
eigenaar worden na insolventie van de verkoper door aan diens boedel het saldo van de 
koopprijs te betalen). 

h. Aard van de regels: bescherming van private belangen, geen openbare orde. 
 
De regels van art. 7 en 8 HypW worden door de rechtspraak gekwalificeerd als regels van 
dwingend recht  15en dus niet van openbare orde16. In feite gaat het er alleen om dat partijen 
de rechten van de andere schuldeisers niet kunnen aantasten zonder hun toestemming; slechts 
in die zin zijn de regels van dwingend recht. Immers, tenzij bij schuldvorderingen die zelf van 
openbare orde zijn (bv. in beginsel de belastingvorderingen), kan de schuldeiser wel van zijn 
eigen rang c.q. recht op een evenredig aandeel afstand doen (vgl. hoger)17, aangezien hij zelfs 
van zijn vordering als dusdanig afstand kan doen (en wie het meerdere kan, kan ook het 
mindere). 

2. Rechten op een aandeel in de netto-boedel. 
 
De door die collectieve realisatie verkregen rechten zijn ook collectief in een andere 
betekenis: het zijn namelijk rechten op het gemeenschappelijk onderpand als algemeenheid – 
namelijk als afgescheiden vermogen (“boedel”) -, dus niet op de afzonderlijke bestanddelen 
ervan, maar op het netto-vermogen. 

a. Gevolgen van de vermogensafscheiding voor de rechten ten aanzien van afzonderlijke 
activa 
 
Hoewel zij over hun aandeel in de boedel kunnen beschikken (ze kunnen bv. nog steeds hun 
vordering overdragen met alle door de samenloop verworven rechten), hebben de schuldeisers 
individueel geen rechten op afzonderlijke activa van de boedel. De rechten daarop zijn 
gecollectiviseerd en kunnen dus enkel worden uitgeoefend door personen die bevoegd zijn om 
te handelen voor rekening van het geheel van de samenlopende schuldeisers (de “massa” der 
schuldeisers), d.i. door de bewindvoerder. Men kan ook van dwangvertegenwoordiging 
spreken. 
 
                                                
15 Cass. 9 maart 2000, Pas. I 164 = Arr. 164 nr. 544 =  RW 2000-2001, 480 noot A. DE WILDE. Eerder in die 
zin: DIRIX & DECORTE, nr. 212, uitg. 2007 nr. 216 p. 144; K. BYTTEBIER, Voorrechten en hypotheken, 32 
nr. 1; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 27. 
16 Vlg. sommige auteurs zou het wel om de openbare orde gaan, bv. F. ’t KINT, Sûretés, (2004), nr. 157; H. DE 
PAGE, Traité, VI, 986-987. Dit is duidelijk achterhaald door Cass. 9 maart 2000. 
17 Vgl. ook Cass. 20 oktober 2005, nr. C.03.0244N, Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p 38. 
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Andere rechten van de schuldeisers dan die op het gemeenschappelijk onderpand daarentegen 
zijn niet gecollectiviseerd en kunnen dus niet door de bewindvoerder maar enkel door de 
afzonderlijke schuldeisers worden uitgeoefend (zie verder meer). 

b. Voorrang voor boedelschulden 
 
Zoals reeds eerder uiteengezet vloeit uit de vorming van een afgescheiden vermogen en de 
onderbewindstelling voort dat de schulden die in overeenstemming met de bestemming van 
dat vermogen (in geval van vereffeningsbewind is dat de vereffening, bij 
aanzuiveringsbewind is het ook de continuïteit) zijn aangegaan: 
- schulden “van de boedel” zijn, passiva die het afgescheiden vermogen bezwaren,  
- en daarom voorrang hebben op de schulden “in de boedel”.  
 
Die laatsten (schulden "in de boedel")  worden slechts tot beloop van de netto-opbrengst 
voldaan, d.i. na de boedelschulden. Deze voorrang van eerst na het tijdstip van de samenloop 
ontstane schulden is niet in strijd met het beginsel van de fixatie in abstracto van de rechten 
van de samenlopende schuldeisers. Deze laatsten hebben immers slechts een recht op de 
netto-boedel, de netto-opbrengst van de activa zoals die uiteindelijk in concreto uit de 
vereffening zal resulteren. 
 
De vereisten waaraan een nieuwe schuldvordering moet voldoen om de rang van 
boedelvordering te hebben, worden verder nader uitgewerkt. 

3. Gevolgen in verhouding tot de schuldenaar 

a. Lot van de resterende schuld(vordering). 
 
De fixatie van de rechten van de schuldeisers op de boedel, d.i. de tot verhaal strekkende 
goederen, verandert op zichzelf nog niets aan de rechten van elk van de schuldeisers jegens de 
schuldenaar persoonlijk. Het deel van de schuld dat na realisatie van de activa onbetaald blijft, 
blijft in beginsel bestaan, tot de schuld tenietgaat krachtens de toepasselijke regels van 
verbintenissenrecht. 
 
In die gevallen waarin het gehele (beslagbare) vermogen van de schuldenaar te gelde wordt 
gemaakt, gelden ten dele andere regels: 
- de vereffening van een rechtspersoon (al dan niet na faillissement) leidt tot het verdwijnen 
van die persoon, en dus ook van de resterende schuld (onder voorbehoud van later opduikende 
activa); 
- de vereffening van een deficitaire nalatenschap die beneficiair aanvaard is, of onbeheerd, 
leidt eveneens tot het verdwijnen van de na afsluitng resterende schuld. 
- het aanzuiveringsbewind, dat ons recht kent in de vormen van gerechtelijk reorganisatie 
(voroeger gerechtelijk akkoord) en collectieve schuldenregeling, kan leiden tot kwijtschelding 
van schulden (zie de bespreking aldaar) 
- het faillissement van een natuurlijke persoon, leidt, in geval van verschoonbaarverklaring bij 
afsluiting van het faillissement, tot verschoning van de schulden van de gefailleerde, 
behoudens enkele uitzonderingen; de verschoonde schulden blijven bestaan als natuurlijke 
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verbintenissen (zie voor nadere bespreking verder bij faillissement). 
 
Bij uitvoerend beslag daarentegen blijft de na de verdeling van de opbrengst resterende schuld 
gewoon bestaan. 

b. Gevolg wanneer een of meer schuldeisers teveel hebben ontvangen bij de verdeling 
 
Krijgt een schuldeiser bij de verdeling van de opbrengst meer dan waar hij in verhouding tot andere schuldeisers 
recht op heeft, dan is die betaling niet onverschuldigd18. Zolang de verdeling niet definitief is gebeurd, kan ze 
herzien worden19; nadien kan ze enkel wegens bedrog worden aangevochten20 worden door de bewindvoerder 
zelf of benadeelde schuldeisers. De benadeelde schuldeisers hebben verder meestal de allicht interessantere 
mogelijkheid om de bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk te stellen (zie verder). 
 
Omdat een dergelijke betaling niet onverschuldigd is, kan een bewindvoerder die aansprakelijk is gesteld jegens 
de erdoor benadeelde schuldeiser(s), zich nadien niet op grond van onverschuldigde betaling keren tegen de 
schuldeiser die meer dan zijn aandeel in de opbrengst heeft ontvangen21, evenmin als de benadeelde 
schuldeisers zelf22. Dit is anders indien het om een achtergestelde lening gaat: daar bevat de schuldvordering 
immers de opschortende voorwaarde dat eerst de andere schuldeisers worden betaald; is die voorwaarde niet 
vervuld, dan is een betaling van de achtergestelde lening wel onverschuldigd23. 
 
Ook wanneer het de aandeelhouders zijn die teveel hebben gekregen, omdat bepaalde schuldeisers in het kader 
van de vereffening niet betaald werden, is de betaling in beginsel onverschuldigd. De aandeelhouders hebben 
immers meer gekregen waarop zij recht hadden, nu hun recht slechts een recht op het netto-actief inhield. 
Doorgaans wordt echter aanvaard dat de benadeelde schuldeisers geen condictio indebiti kunnen instellen, omdat 
die enkel zou toekomen aan de solvens (de persoon die betaald heeft), welke na afsluiting van de vereffening 
echter niet meer bestaat. De schuldeiser die te weinig heeft ontvangen kan mogelijks de vereffenaar 
aansprakelijk stellen. De vraag rijst of hij, wanneer dat laatste niet kan dan wel als tweede mogelijkheid, de 
aandeelhouders kan aanspreken wegens ongegronde verrijking; het antwoord hangt ervan af of men de beslissing 
tot afsluiting van de vereffening beschouwt als een voldoende rechtsgrond opdat de uitbetaling aan de 
aandeelhouders niet ongegrond zou zijn24. 
 

                                                
18 Vgl. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 30. 
19 Hof Brussel 7 februari 2000, DAOR 2000/55, 213. 
20 Is de verdeling opgemaakt volgens de wettelijke procedureregels, dan kan die echter niet meer ongedaan 
worden gemaakt, tenzij wegens bedrog (Hof Gent 2 februari 1988, RW 1989-90, 17). Vgl. bij onroerend beslag 
G. DE LEVAL, "L'ordre", RNotB 1982, 105 nr. 39. 
21 Hof Gent 2 februari 1988, RW 1989-90, 17. 
22 Hof Antwerpen 12 september 2002, TRV 2003, 598. 
23 Volgens sommiage auteurs zouden de benadeelde senior-schuldeisers een vordering uit onrechtmatige daad 
hebben op de junior die in strijd met de achterstelling zijn vordering int - zo A. VAN HEES, De achtergestelde 
lening, 101 v. 
24 Zie hierover D. COUN, "Onverschuldigde betaling en verrijking zonder oorzaak: een kans voor "vergeten 
schuldeisers" bij vereffening ?", RW 2005-2006, 845 v. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

566 

 
HOOFDSTUK II.    Algemene beginselen van de algemene en de 
bijzondere rangregelingen 
 
AFDELING A.  Inleiding 
 

1. De "wettige redenen van voorrang" 
 
In het vorige hoofdstuk bleek dat ondanks het beginsel van de gelijke rang van de 
schuldeisers, zoals uitgedrukt in art. 8 HypW, er toch een reeks redenen zijn waarom 
schuldeisers een hogere of lagere rang hebben dan de andere, met name: 
- de zakelijke zekerheidsrechten waarmee bepaalde schuldvorderingen verzekerd zijn, 
krachtens de wet, dan wel krachtens een overeenkomst of (zelden) eenzijdige rechtshandeling; 
- de voorrang voor boedelvorderingen (schulden van de boedel), die samengaat met de 
afscheiding van een boedel; 
- de andere wettige redenen van voorrang uit art. 8 HypW. 
 
De eerstgenoemde uitzondering betreft daarbij de opbrengst van bepaalde goederen, die het onderpand van die 
zekerheid vormen, de tweede en derde genoemde uitzondering daarentegen betreffen in beginsel de opbrengst 
van de boedel in het algemeen. 

2. Rangregeling of rangregelingen ? 
 
Het woord "rangregeling" wordt in het gerechtelijk wetboek specifiek gebruikt voor de 
rangregeling bij samenloop op onroerend goed (art. 1639 v. GerW; Fr. procédure de l'ordre). 
Bij gebrek aan beter woord voor het geheel van de situaties waarin bepaald wordt in welke 
rang de opkomende schuldeisers worden betaald, gebruiken we het woord rangregeling ook 
als een overkoepelende term (overeenkomstig het gebruik van de term in Staats-Nederland en 
de EU). 
 
Traditioneel gaat men ervan uit dat er bij een vereffening met samenloop één “rangregeling” 
wordt opgemaakt tussen alle schuldvorderingen, waarbij een bepaalde volgorde tussen 
schuldvorderingen kan worden bepaald, en vervolgens de schuldvorderingen die geen 
voorrang genieten, in gelijke rang komen. Evenwel is het m.i. een stuk correcter niet van “de” 
rangregeling op de volledige boedel te spreken, maar uit te gaan van de vaststelling dat: 
- er enerzijds een reeks activa zijn waarop eerst afzonderlijk de rechten dienen te worden 
bepaald (bijzondere boedels of sub-boedels), of die zelfs totaal buiten de boedel vallen (omdat 
ze zich niet in het vermogen van de schuldenaar bevinden, maar ten volle eigendom zijn van 
een derde); dit wordt uitgewerkt in Afdeling B; 
- anderzijds een rangregeling van de resterende “algemene” boedel moet worden opgemaakt 
(“rangregeling” wordt hier sensu lato gebruikt en niet in de meer specifieke betekenis van 
rangregeling bij onroerend beslag).  Deze wordt uitgewerkt in Afdeling C. 
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Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat ons recht een reeks afgescheiden 
vermogens kent, die per definitie apart worden vereffend (bedoeld wordt vermogens die een 
afgescheiden vermogen vormen vooraleer er een samenloop ontstaat), ook in die gevallen 
waarin dat gebeurt dit door dezelfde bewindvoerder (denk bv. ook aan de "bijzondere 
vermogens" bij  vereffening van een verzekeringsonderneming)25. 

                                                
25 Art. 18 en 48/16 v. van de Controlewet verzekeringen (zoals gewijzigd bij Wet van 6 december 2004) 
(technische reserves per afzonderlijk beheer); art. 48 Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en art. 
20, 12 ° HypW (reservefondsen).  



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

568 

 
AFDELING B.  De « afzondering » van activa waarop zakelijke rechten rusten 
(al dan niet separatisten) 
 
Hoewel dit niet altijd even duidelijk zwart op wit is gesteld, is het Belgische insolventierecht 
in beginsel gesteund op het duidelijke onderscheid, binnen de schuldvorderingen die bestaan 
op het tijdstip van de samenloop, tussen de rechtspositie van de schuldeisers die over een 
zakelijk (zekerheids)recht beschikken (En. secured creditors), en diegene die dat niet doen en 
daardoor "schuldeisers in de boedel" zijn (de "concurrente schuldeisers"). Het gaat om wat in 
het Duitse recht helder het "Recht auf abgesonderte Befriedigung" heet: telkens wanneer een 
goed bezwaard is met een zakelijk recht of althans een zakelijk werkend recht, dient eerst aan 
dat zakelijk recht recht te worden gedaan, en komt het goed of de opbrengst ervan slechts na 
aftrek van dat zakelijk recht en de voor de realisatie ervan gemaakte kosten, in de (algemene) 
boedel terecht, waar het dan het onderpand vormt voor de andere schuldvorderingen (die 
betaald zullen worden na aftrek van de algemene realisatiekosten of boedelschulden). 
 
Wat die zakelijke rechten betreft, werden de vereisten voor zakelijk rechten in het algemeen 
reeds besproken in Deel I; de bijzondere regels voor zakelijke zekerheidsrechten worden in de 
volgende Delen (IV v.) verder besproken, eerst in het algemeen en nadien per 
zekerheidsrecht. 
 
Hier bespreken we de kenmerken van die zakelijke rechten vanuit het perspectief van een 
vereffening of rangregeling. In dat kader nemen de zakelijke rechten op de onderscheiden 
activa een zeer bijzondere positie in: 
- op de eerste plaats verschaffen zij een "Recht auf abgesonderte Befriedigung", hierna 
besproken onder de naam afzonderingsrecht; het voorwerp van dat recht moet afzonderlijk 
worden behandeld, en vereffend. De betekenis wordt onder 1. uitgewerkt: 
- sommige, maar niet alle zakelijke rechten geven aan de houder ervan bovendien ook een 
afscheidingsrecht (separatistenpositie); dit wordt onder 2. uitgewerkt. 
 
In ons recht wordt er bij samenloop niet een bepaald deel van de goederen of de opbrengst 
gereserveerd voor de concurrente schuldeisers, zoals in sommige andere rechtsstelsels het 
geval is (in het Engels spreekt men van carve out)26. Het is dus goed mogelijk (en in de 
praktijk zeer frequent) dat alle activa het voorwerp zijn van zakelijke zekerheidsrechten, zodat 
er voor de concurrente schuldeisers niets overblijft. 
 
Wel bepaalt de Wet op de inpandgeving van de handelszaak dat het pand op handelszaak wat de voorraden 
betreft slechts op 50 % van de opbrengst ervan voorrang geeft (zie verder), wat bedoeld was als een maatregel 
ter bescherming van de concurrente schuldeisers. 
 
Dergelijke regelingen hebben weinig zin in zoverre de schuldeisers de inpandgeving of 
gelijkaardige zekerheidsvestiging kunnen vervangen door een andere constructie waarbij zij 
aan de inperking van het zekerheidsrecht ontsnappen, met name door middel van constructies 

                                                
26 Wel kent ons recht de bepaling dat een pand op een handelszaak maar voorrang geeft de helft van de 
voorraden (zie verder), maar die sluit niet uit dat er op de voorraden andere zekerheidsrechten kunnen gevestigd 
zijn. 
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waarbij de goederen niet eens deel uitmaken van het vermogen van de debiteur, maar in 
eigendom aan de schuldeiser toekomen (vervanging van inpandgeving door sale & leaseback, 
van verkoop door verhuring - al dan niet met koopoptie - of consignatie met commissie-
opdracht, enz.). Zolang men eraan blijft vasthouden dat zekerheidseigendom wel degelijk een 
soort eigendom is en niet gereduceerd wordt tot een gewoon zekerheidsrecht, hebben regels 
die de rechten van schuldeisers met zakelijke zekerheden inperken weinig zin; dan leiden ze 
immers tot ongerechtvaardigde verschillende behandeling van uiteenlopende constructies die 
nochtans allen een zekerheidsoogmerk hebben. 

1. De afzondering en zijn gevolgen. 
 
Een bijzondere positie komt dus toe aan alle schuldeisers die een afzonderingsrecht (Dui. 
Recht auf abgesonderte Befriedigung) hebben. 

a. Wie heeft een afzonderingsrecht 
 
Het afzonderingsrecht geldt in beginsel voor alle zekerheden die zakelijke rechten zijn: 
- het geldt dus meer bepaald voor hypotheken, bijzondere onroerende voorrechten, 
pandrechten, bijzondere roerende voorrechten, (niet-abstracte) rechtstreekse vorderingen, het 
recht op schuldvergelijking, e.d.m.; ook voor het voorrecht voor de kosten van uitwinning van 
een specifiek goed (zie verder); 
- het geldt niet voor algemene voorrechten, die geen eigenlijke zakelijke rechten zijn, maar 
slechts een attribuut van een schuldvordering. Bijzondere voorrechten daarentegen zijn 
zakelijke rechten op afzonderlijke, d.i. welbepaalde goederen (ook al hebben zij niet altijd 
volgrecht).  
- bij de boedelschulden hebben de schuldeisers in zekere zin een afzonderingsrecht op de 
gehele boedel: zij hebben voor hun boedelvordering voorrang op de schuldeisers in de boedel 
en kunnen hun recht individueel executeren. 
 
Ten aanzien van goederen waarvan de schuldeiser volwaardig eigenaar is (maar die bv. in 
bezit of gebruik zijn van de schuldenaar) spreekt men niet van een afzonderingsrecht, omdat 
het eigendomsrecht veel meer is dan een afzonderingsrecht. Zij moeten zelfs niet afzonderlijk 
worden afgerekend, omdat zij gewoon geen deel uitmaken van het actief. Desondanks kan de 
samenloop een aantal gevolgen hebben voor de revindicatie door de eigenaar, zodat ook het 
eigendomsrecht van de schuldeiser in deze Inleiding aan bod komt naast de loutere 
zekerheidsrechten. 
 
De belangrijkste kenmerken en gevolgen van het afzonderingsrecht zijn de volgende. 

b. Voorwerp van het afzonderingsrecht: de afzonderlijke regeling is beperkt tot de opbrengst 
van het bezwaarde goed (onderpand); zakelijke subrogatie 
 
De schuldeiser met een afzonderingsrecht heeft een recht op de opbrengst die door de 
tegeldemaking of verzilvering (Fr. réalisation, Dui. Verwertung) van het onderpand wordt 
verkregen. Dit onderpand bestaat normaal uit één of meer specifieke goederen 
(specialiteitsbeginsel, zie hoger). 
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Het voordeel van de afzondering geldt enkel op het goed waarop men het desbetreffende 
zakelijk recht heeft, en dan nog enkel in de mate waarin dat goed met het zakelijk recht 
bezwaard is (ook soms de dekking genaamd). In de meeste gevallen is die bezwaring 
ongeplafonneerd, d.w.z. is het goed in zijn geheel – voor zijn volle waarde - bezwaard. De 
bezwaring met bepaalde zekerheidsrechten zoals bv. hypotheken en pand op handelszaak, is 
daarentegen altijd geplafonneerd (men kan slechts een hypothecaire inschrijving nemen voor 
een nader bepaald plafond). Soms is een plafond een absoluut plafond, in andere gevallen is 
het een plafond in hoofdsom waarboven ook verzekerde kosten en interest (al dan niet binnen 
bepaalde grenzen) nog met dezelfde voorrang kunnen worden verhaald op het goed; 
uitwinningkosten komen in beginsel steeds bovenop het plafond (zie verder hieronder) . 
 
Het is wel zo dat vervreemding van het goed aanleiding geeft tot zakelijke subrogatie in de 
opbrengst ervan, althans wanneer er geen volgrecht is (zoals met name wanneer het goed in 
overeenstemming met de procedureregels van de uitwinning word vervreemd)27. Geschiedt 
die vervreemding ingevolge uitwinning van het goed na beslag, dan is het goed reeds van het 
algemeen vermogen afgezonderd, zodat de zakelijke subrogatie zelfs plaatsvindt in de door de 
tegeldemaking opgebrachte geldsom (vgl. hoger meer algemeen)28. Deze "overwijzing" van 
de prijs vinden we voor het geval van onroerend beslag geregeld in art. 1639 v. GerW maar 
wordt naar analogie toegepast in vergelijkbare gevallen (zie de bespreking hoger bij de 
bespreking van de zakelijke subrogatie). 
 
Ook de interest die het zekerheidsgoed of de prijs ervan opbrengt, behoort tot het afzonderlijk 
onderpand29 (NB. dit mag niet verward worden met de vraag of ook de interest die op de 
onbetaalde vordering verschuldigd is, mee bevoorrecht is - zie daarvoor hieronder). 
 
Het onderpand is dus het goed zelf, dan wel de opbrengst die ervoor in de plaats komt 
(inbegrepen de interest welke die opbrengst zou opbrengen). 
 
De beperking tot de opbrengst van het bezwaarde goed geldt alleen voor zakelijke 
zekerheidsrechten, niet voor gevallen van volwaardige eigendom die in beginsel zonder meer 
kan worden gerevindiceerd (nuances hierop komen verder aan bod). 

c. Geen bijdrage in de algemene boedelschulden, wel voorrang aan de specifieke 
boedelschulden 
 
1° Geen bijdrage in de algemene boedelkosten 
 

                                                
27 Bv. kh. Brugge 6 februari 2002, RW 2002-2003, 791, inzake gerechtelijk akkoord. 
28 Cass. 18 december 1970, Arr. 1971, 401 = RW 1970-71, 1756 = Pas. I 377 = JT 1971, 381 = RNotB 1971, 
346; Hof Brussel 24 januari 1964, RW 1963-64, 1511. 
29 Zie Cass. 18 december 1970, RW 1970-71, 175; Hof Gent 7 mei 1996, AJT 1996-97, 418 n. A. VERBEKE 
“Toepassing van de separatistenpositie van de onbetaalde verkoper van bedrijfsuitrusting bij faillissement” Vgl. 
eerder Cass. 9 december 1882, Pas. 1893 I 53. 
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Heeft een schuldeiser een recht met afzonderingsrecht (Dui. een absonderungsberechtigte 
Gläubiger), en vindt er op grond daarvan een afzonderlijke afwikkeling plaats, dan moet die 
bij de uitoefening van zijn zakelijke rechten op de opbrengst van zijn onderpand niét 
bijdragen in de kosten van de algemene boedel (de zgn. boedelschulden die hieronder ter 
sprake komen)30, maar wel de kosten laten voorgaan die specifiek zijn aan de realisatie van 
dat onderpand (zie hieronder).  
 
Deze regel vinden we ook in de meeste andere rechtsstelsels, al is de wetgever in een aantal 
ervan tussengekomen om toch ook een bijdrage in de algemene kosten te laten voorafnemen 
op de opbrengst van dat onderpand31. Ook in de Belgische rechtspraak is er een tendens om 
de schuldeisers met afzonderingsrecht te laten bijdragen in de algemene boedelkosten voor 
zover die nuttig waren voor deze schuldeiser (dus de beheerskosten) en dus minstens een deel 
daarvan ook over hen om te slaan32. Doch de rechter kan de schuldeiser met 
afzonderingsrecht niet doen bijdragen in die kosten zonder te hebben vastgesteld dat ze mede 
in diens belang zijn gemaakt33 en preciezer dat ze voldoen aan de vereisten die zo dadelijk 
onder 2° worden besproken opdat ze een specifieke bodelschuld zouden zijn (kosten tot 
behoud of tegeldemaking van een individuele zaak). Dit dient in concreto dient te worden 
beoordeeld34. 
 
2° Voorrang aan specifieke boedelschulden (kosten tot behoud, boedelredding en uitwinning) 
 
De schuldvorderingen die met een zakelijk recht verzekerd zijn, moeten wel voorrang 
verlenen aan de specifieke kosten gemaakt voor het behoud of de realisatie van het onderpand 
(die specifieke goederen waarop hun zekerheidsrecht slaat)35 (zie ook de tekst van art. 17 
HypW). Men zou dit kunnen beschouwen als een vorm van boedelschulden van de mini-

                                                
30 Cass. 13 september 1991, RW 1991-92, 581 = Arr.Cass. 1991-92, 43 = TBH 1992, 322 noot VAN 
BUGGENHOUT & GREGOIRE; kh. Namen 25 mei 1989, JLMB 1989, 1177; Hof Luik 26 maart 1996, JLMB 
1996, 1564; Hof Luik 31 oktober 1997, JLMB 2000, 871; Hof Luik 25 oktober 1999, JLMB 2000, 1296; kh. 
Namen 16 december 1999, JLMB 2000, 1002; kh. Namen 3 februari 2000, TBH 2000, 442; kh. Brussel 25 
januari 2001, JLMB 2001, 1755 n. CAEYMAEX; Hof Luik 6 maart 2003, JT 2003, 793; Hof Luik 16 september 
2003, JLMB 2004, 977; DIRIX & DECORTE (2006), p. 165 nr. 246 en p. 50 nr. 58; E. DIRIX, "Overzicht", 
TPR 2004 nr. 40. 
Zie evenwel anders Hof Bergen 27 november 1991, TBH 1992, 325 noot VAN BUGGENHOUT & 
GREGOIRE; Hof Bergen 23 mei 1990, TBH 1991, 704 noot PARIJS; Hof Bergen 15 december 1992, TBH 
1994, 935; Hof Bergen 21 december 2000, JLMB 2001, 1733; J. WINDEY & Th. HÜRNER, "Les dettes de 
masse de l'article 44, alinéa 2", noot onder Hof Luik 17 juni 2003, TBH 2005, (261) 270 nr. 25. 
Zie ook R. PARIJS, “Enkele bedenkingen bij de toepassing van het voorrecht van de gerechtskosten op de 
erelonen en kosten van gerechtelijke bewindvoerders”, in Liber amicorum Lucien Simont, Brussel 2002, p. (823) 
831. Zie Hof Bergen 17 september 2002, JT 2003, 177. 
31 Zo bv. § 171 van de nieuwe Duitse InsO (Insolvenzordnung, Insolventiewet) van 1994/1999, die bepaalt dat 
4% van de opbrengst  aangewend wordt voor de kosten van de boedel; daarnaast wordt 5 % gereserveerd voor de 
uitwinningskosten (doch dat bedrag wordt aangepast aan de werkelijke kost). 
32 Bv. kh. Turnhout 26 juni 2001, TBH 2003, 342 noot A. DE WILDE; kh. Turnhout 12 maart 2002, RW 2004-
2005, 1507. 
33 Zie m.b.t. een onbeheerde nalatenschap (geen bijdrageplicht van een hypothecaire schuldeiser in de kosten 
van de curator) Cass. 10 oktober 1985, Arr. 1985-86, nr. 84 = RW 1985-86, 2000 = Pas. 1986 I 144. 
34 kh. Brussel 26 december 2003, TBH 2004, 498 noot A.Z. (ZENNER); kh. Brussel 7 september 2004, JT 
2005, 36. 
35 Kh. Brussel 26 december 2003, TBH 2004, 498. 
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boedel of sub-boedel die gevormd wordt door dat onderpand (i.t.t. de boedelschulden van de 
algemene boedel, die hieronder worden besproken)36. We overlopen de belangrijkste 
voorbeelden. 
 
a) De op de goederen verschuldigde douanerechten en accijnzen 
 
Deze hebben voorrang ongeacht of deze eerst door de realisatie verschuldigd worden, dan wel 
reeds voordien verschuldigd waren. Een toepassing van het beginsel vinden we in art. 17 van 
de Warrantwet volgens de welke voorrang hebben op de schuldvordering van de pandhouder 
en dus van de opbrengst voorafgenomen worden: “1° de op de koopwaar verschuldigde 
douanerechten en accijnzen (...)".   
 
Deze bijzondere voorrang op de goederen zelf mag niet verward worden met het algemeen voorrecht voor 
douanerechten en accijnzen, dat geldt op de andere goederen van de belastingschuldenaar (zie de bespreking bij 
de algemene voorrechten). 
 
Deze voorrang blijft ook behouden indien de douanerechten of accijnzen reeds aan de fiscus 
werden betaald met subrogatie van de betaler in de schuldvordering37. 
 
b) Kosten voor boedelredding en uitwinning van het goed: 
 
Zoals we verder zullen zien, vormen kosten van uitwinning en boedelredding in het algemeen 
boedelschulden van de algemene boedel. De nadere omvang van deze categorie van kosten 
wordt verder nader besproken bij de boedelschulden van de algemene boedel. 
 
Hebben deze kosten evenwel betrekking op de redding of uitwinning van een specifiek goed, 
dan hebben zij ook reeds voorrang op de opbrengst van dat specifieke goed (artt. 17 en 19, 1° 
HypW), ook als er op dat goed voor het overige geen zakelijke zekerheden rusten. Ook hier 
gaat het om een soort boedelschuld van de door dat goed gevormde mini-boedel. 
 
Toegepast op het ereloon van de vereffeningsbewindvoerder, betekent dit dat zijn ereloon 
voorrang heeft op de opbrengst van een specifiek goed en daarvan voorafgenomen wordt voor 
zover: 
- het goed door die bewindvoerder wordt gerealiseerd; en  
- zijn ereloon daarvoor afzonderlijk wordt berekend (voor het geval waarin die realisatie 
geschiedt door een curator, is er een barema voor zulk ereloon te vinden in art. 6 van het KB 
van 10 augustus 199838). 
                                                
36 Zie voor een voorbeeld kh. Gent 24 februari 1995, RW 1995-1996, 679. Zie Hof Luik 25 oktober 2000, JLMB 
2000, 1296. 
37 De voorrang van de gesubrogeerde wordt enigszins beperkt door art. 136 AWDA, doch dit betreft de 
subrogatie in het algemeen voorrecht van de fiscus. 
38 Waarbij de vraag rijst of dat barema wel kan worden toegepast indien het grootste deel van de voor de 
realisatie vereiste werkzaamheden reeds was gebeurd vooraleer de curator de procedure overneemt, bv. wanneer 
er reeds onroerend beslag gelegd was en verkoopsbedingen waren opgesteld. Het barema van de curator voor 
realisatie van roerende goederen in art. 3 van het KB van 10 augustus 1998 bepaalt een vork zodat de rechtbank 
dus kan corrigeren; het barema voor de realisatie van onroerend goed is een vast percentage (van de hypothecaire 
vordering). Hof Brussel 16 januari 2001, TBH 2002, 41, weigerde dit in de geschetste omstandigheden te 
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Dit geldt ook wanneer de separatist zelf tot uitwinning kan overgaan, maar het de algemene 
bewindvoerder is die door de schuldeiser zelf of door de rechtbank (bv. op grond van art. 4 
Handelspandwet) wordt aangesteld voor de realisatie39. 
 
c) Kosten tot behoud s.s. 
 
i) Beginsel 
 
Een bijzondere positie neemt ook het “voorrecht voor kosten tot behoud van de (roerende) 
zaak" (art. 20, 4° HypW) in, dat in beginsel voorrang heeft op oudere zakelijke rechten op 
hetzelfde goed (art. 22 Hyp.W.; zie verder de bespreking in Deel V. en VI.). Ook deze kosten 
nemen in deze mini-boedel – bestaande uit die zaak – een plaats in vergelijkbaar met 
boedelschulden, ook wanneer zij niet aan de vereisten van het voorrecht voor boedelredding 
zouden voldoen (zo ook art. 37 II WCO voor de boedelschulden die voortvloeien uit een 
eerdere procedure van gerechtelijke reorganisatie). 
 
ii) Toepassingen 
 
Een toepassing van het beginsel vinden we in art. 17 van de Warrantwet volgens de welke voorrang hebben op 
de schuldvordering van de pandhouder en dus van de opbrengst voorafgenomen worden: “(...) 2° de vracht, 
overeenkomstig artikel 125 van boek II van het Wetboek van Koophandel, de kosten van verkoop, de 
pakhuishuur en de verschotten voor het behoud van de koopwaar”. 
 
Een betwist geval, dat in 2008 door het Hof van cassatie werd beslecht, betreft de kosten 
gemaakt tot behoud van de handelszaak, gemaakt in het kader van een eeredere procedure van 
gerechtelijk akkoord of reorganisatie. Sommige rechtspraak oordeelde eerder dat kosten tot 
behoud die onder art. 44 van de oude WGA immers golden als boedelschulden in het kader 
van een vereffenings- of aanzuiveringsbewind in een later faillissement voorrang hebben op 
de handelszaak, voor zover zij in concreto hebben bijgedragen tot het behoud van het 
onderpand van schuldeisers met afzonderingsrecht, ook indien niet is voldaan aan de vereisten 
voor het voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak (kosten die nodig waren om de 
handelszaak "going concern" te houden)40. In het Garage Kelly-arrest van 18 december 
                                                                                                                                                   
verminderen (cassatieberoep is aangetekend). 
Dit afzonderlijk ereloon is in beginsel proportioneel, terwijl art. 33 van de FaillW bepaalt dat het ereloon niet 
uitsluitend proportioneel mag zijn; aangezien het ereloon volgens art. 6 slechts een deel uitmaakt van het totale 
ereloon, werd art. 6 niet strijdig geacht met art. 33 FaillW door Cass. 28 november 2005, JLMB 2006, 323 = RW 
2007-2008, 649. 
39  Bv. Hof Luik 12 februari 2009, JLMB 2010, 357. 
40 Zie bv. kh. Turnhout 26 juni 2001, RW 2001-2002, 420 = TBH 2003, 342 noot A. de WILDE; Hof Luik 6 
maart 2003, RRD 2003, 157 = JT 2003, 793; Hof Gent 3 november 2003, RW 2004-2005, 1066 (leveringen aan 
ondernemingen in observatie, met instemming van de bewindvoerder (commissaris), gaan voor op het pand op 
handelszaak, maar niet op het voorrecht van de onbetaalde verkoper); Hof Gent 11 oktober 2004, RW 2005-
2006, 109; Hof Gent 20 december 2004, waartegen de voorziening in cassatie werd verworpen bij arrest Cass. 2 
februari 2007, AR nr. C.05.0367.N, KBC bank t. K. Creyf q.q. faill. Datafer, D'Hoore., RW 2006-2007, 1679 n. 
V. SAGAERT "Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement"; kh. Brugge 6 februari 
2002, RW 2002-2003, 791 (afname van schulden aangegaan tijdens het gerechtelijk akkoord op de verkoopprijs 
van de handelszaak); kh. Antwerpen 12 december 2007, RW 2008-2009, 201: de boedelschulden bestaande uit 1° 
de huurprijs in de opschortingsfaze van het onroerend goed waarin de handelszaak was gevstigd, 2° de 
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200841 besliste het Hof van cassatie evenwel dat de schuldeisers van dergelijke 
"boedelschulden" (gegrond op art. 44 WGA) net zoals andere boedelschuldeisers op de 
goederen "buiten de boedel" (d.i. diegene waarop zakelijke rechten gelden, in casu een pand 
op handelszaak) slechts voorrang "als hun schuldvordering betrekking heeft op kosten die zijn 
gemaakt voor het behoud of de tegeldemaking van het aldus met een voorrecht belaste goed" 
en dat in beginsel moet zijn voldaan aan de vereisten van art. 20, 4° HyPW, in het bijzonder 
dat de kosten gemaakt zijn voor bepaalde in het vermogen van de schuldenaar identificeerbare 
roerende goederen. Kosten tot behoud van de handelszaak als geheel zijn dus niet bevoorrecht 
op de bestanddelen van de handelszaak. 
 
3° De voorrang van de specifieke boedelschulden tast de omvang van de dekking niet aan. 
 
Indien de verzekerde schuldvordering slechts tot een bepaald plafond voorrang heeft / gedekt 
is door de zekerheid (bv. een hypotheek of pand op handelszaak geldt altijd slechts voor een 
bepaald bedrag waarvoor de inschrijving is genomen), rijst de vraag of die dekking wordt 
aangevreten door die kosten. Dit is niet het geval: de kosten komen niet in mindering op de 
dekking voor de hypothecaire of bevoorrechte vordering indien de opbrengst voldoende is om 
zowel die kosten te betalen als de hypothecaire of bevoorrechte schuldvorderingen. Anders 
gezegd: Die kosten verminderen niet het aan de gerechtigde toekomende deel van de 
opbrengst. Indien de opbrengst voldoende is om zowel die kosten te betalen als de 
hypothecaire of bevoorrechte schuld (binnen de grenzen waarvoor de zekerheid geldt), dan 
moet die laatste volledig met voorrang worden betaald, en niet slechts het bedrag na aftrek 
van dat ereloon42. 

d. Voorrang op de opbrengst slechts tot beloop van de verzekerde schuldvordering (wel m.i.v. 
de verzekerde interest) 
 

                                                                                                                                                   
bedrijfsvoorheffing op de lonen van wekrnemers in de opschortingsfaze en 3° het ereloon van de commissaris 
kregen voorrang op de pandhouder van de handelszaak omdat ze hebben bigedragen tot de verdere uitbating van 
die handelszaak. 
Voor een geval waar niet aanvaard werd dat de voortzetting van een overeenkomst tijdens de akkoordprocedure 
had bijgedragen tot het behoud van de handelszaak: Hof Luik 17 juni 2003, TBH 2005, 261 noot J. WINDEY & 
Th. HÜRNER, "Les dettes de masse de l'article 44, alinéa 2". Vgl. ook Kh. Brussel 26 december 2003, TBH 
2004, 498 noot A.Z. Vgl. 
41 Cass. 18 december 2008, C.07.0491.F, D'Ieteren t. curatele Garage Auto Kelly en Delta Lloyd Bank 
(verwerping van een voorziening tegen Hof  Luik 5 december 2006), 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081218-10 = Jaarverslag cass. 2008, 52. 
42 Beslagr Hasselt 2 oktober 2001, besproken door C.A. LEUNEN, TBH 2002, 765; kh. Doornik 30 november 
1999, TBH 2000, 808 noot VAN BUGGENHOUT & PARIJS; Hof Bergen 17 september 2002, JT 2003, 177;. 
Deze rechtspraak beslist dat de andere interpretatie, die eventueel uit de tekst van art. 6 KB  10 augustus 1998 
zou kunnen worden afgeleid, in strijd is met de HypW. In dezelfde zin & DE CORTE, p. 50 nr. 58; E. DIRIX, 
“Recente rechtspraak insolventierecht”, Themis deel 20. Insolventierecht, 2003-2004, p. 76 nr. 27; I. 
VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, uitg. 2003, nr. 123; K. CREYF," Kosten en erelonen 
curatoren", in gerechtelijk akkoord en faillisement, Kluwer Mechelen 2007, nr. 4.3.8; M.-C. ERNOTTE, "Les 
frais et honoraires des curateurs", TBH 2005, (220) 231.  
Anders kh. Namen 16 december 1999, JLMB 2000, 1002; kh. Namen 14 mei 1998, JT 1999, 114; G. DE 
LEVAL, "L'ordre", in Rép. notarial XIII - IV/5, nr. 73; F. 't KINT & W. DERIJCKE, La faillite, in Rép. Not, 
Larcier Brussel 2007, p. 343 nr. 489. 
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1° Beginsel: afzonderingsrecht slechts voor zover er ook een verzekerde schuldvordering is. 
 
De voorrang op het onderpand geldt enkel voor de op het goed verzekerde schuldvordering en 
niet voor andere schuldvorderingen van dezelfde schuldeiser op dezelfde schuldenaar.  
 
Zakelijke zekerheden zijn rechten die in beginsel accessoir zijn aan een verzekerde 
schuldvordering en slechts tot zekerheid van die vordering strekken (anders dan de volle 
eigendom en de zakelijke genotsrechten). In sommige gevallen is het recht niet accessoor en 
dan ook meer dan enkel een zekerheidsrecht, al heeft het mede een zekerheidsfunctie43. 
 
Uit het accessor karakter van zakelijke zekerheden leidt men traditioneel af dat het geen 
rechten zijn op het goed an sich, maar wel op de waarde, juister nog de opbrengst (d.i. de 
gerealiseerde waarde) van het goed, en wel slechts ter grootte van de verzekerde 
schuldvordering. Ook het afzonderingsrecht belet niet dat het nog altijd gaat om een recht op 
de opbrengst (verzilveringswaarde) van het goed bij uitwinning en geen recht op het goed als 
dusdanig (vgl. hoger algemene kenmerken van zakelijke zekerheden). De schuldeisers met 
afzonderingsrecht kunnen dus maar afzonderlijke vereffening  vragen zolang ze nog een met 
dat zekerheidsrecht verzekerde schuldvordering hebben. 
 
2° Nadere bepaling van de verzekerde schuld(vordering)en; al dan niet verzekerde interest 
 
a) Beginsel 
 
Welke schuldvorderingen precies door elk soort zakelijk zekerheidsrecht worden verzekerd, 
wordt in het bijzonder deel nader besproken. In het bijzonder wordt daar besproken: 
- welke schuldvorderingen in hoofdsom verzekerd zijn; en 
- in welke mate ook de accessoire vorderingen (kosten, interest, schadebedingen) mee zijn 
verzekerd (bv. bij hypotheek en pand handelszaak 3 jaar interest). 
 
Uit art. 23 FaillW volgt wel dat de interest in beginsel ook mee verzekerd is. 
 
b) Gevolgen van het mee verzekerd zijn van de interest 
 
Voor zover de interest mee “verzekerd” is door de zakelijke zekerheid, is ook de na de 
samenloop vervallen interest op die afzonderlijke goederen verhaalbaar (zie o.m. art. 23  II 
FaillW). Het belang hiervan blijkt doordat op de goederen die de algemene boedel vormen, er 
in het algemeen juist geen na de samenloop vervallen interest geldend kan worden gemaakt 
(ook niet door schuldeisers met een algemeen voorrecht), dit ingevolge de fixatie van de 
onderlinge rechten van de schuldeisers op de algemene boedel door de samenloop.  
 

                                                
43 Niet accessoir is het eigendomsrecht dat de verkoper herkrijgt na ontbinding van de verkoop; het 
eigendomsrecht van de verhuurder e.d.; het eigendomsrecht van een geldsom (borgsom in chartaal geld) en 
vergelijkbare gevallen van vervangbare goederen. Zij komen verder aan bod. 
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De interest blijft ook doorlopen na de tegeldemaking van de afzonderlijke goederen, gezien de 
zakelijke subrogatie (de "voorrang wordt op de prijs overgedragen")44.  
 
Wanneer de verzekerde interest hoger ligt dan de interest die opgebracht wordt door het 
zekerheidsgoed, dan wordt de verzekerde interest dus niet tot de laatste beperkt45. 
 
het lope van de verzekerde interest wordt maar gesyopt door de uitebtaling aan de 
bevoorrechte schuldeiser (en niet reeds door de realisatie van het onderpand46). 
 
c) Uitzonderingen, i.h.b. collectieve schuldenregeling 
 
Van de net besproken regel wordt wel afgeweken in bepaalde soorten vereffening of 
samenloop, meer bepaald in het geval van een collectieve schuldenregeling (waar de voorrang 
niet aanvaard wordt voor de na de samenloop vervallen interest) - zie de bespreking van de 
desbetreffende cassatierechtspraak in het hoofdstuk over collectieve schuldenregeling. 
 
Waar normaal de interest na de samenloop ook op de opbrengst van het onderpand van een 
zakelijk zekerheidsrecht kan worden verhaald (althans voor zover de interest door dat recht 
mee verzekerd is met de hoofdsom) (bv. ook in geval van faillissement, zie art. 23 FaillW), 
besliste het Hof van cassatie dat in afwijking van het gemeen recht bij een collectieve 
schuldenregeling de interest die na de totstandkoming van de samenloop ontstaat ook bij 
hypothecaire schuldvorderingen niet van die voorrang geniet. Met andere woorden: ook de 
interest op hypothecaire en bijzonder bevoorrechte schuldvorderingen wordt door de 
samenloop geschorst in de verhouding tot de andere schuldeisers. Het is wel mogelijk dat de 
later intredende aanzuiveringsregeling een andere regeling voorziet, waarbij toch interest 
wordt betaald op bepaalde schulden. Dit alles wordt nader besproken in het hoofdstuk over 
collectieve schuldenregeling (waar ook wordt nagegaan of de interest enkel jegens de andere 
schuldeisers niet loopt dan wel ook jegens de schuldenaar). Vanuit een systematisch 
perspectief gaat het om een ernstige vermindering van de zekerheid die deze zakelijke rechten 
bieden aan de schuldeisers van natuurlijke personen niet-handelaars. M.i. is deze disparate 
behandeling van hypothecaire schuldeisers in verschillende situaties niet te verzoenen  met 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 
 
3° Lot van het niet verzekerd gedeelte van de verzekerde schuldvordering en van het saldo 
van de opbrengst 
 
Zijn alle door een bepaald zekerheidsrecht op een bepaald onderpand verzekerde 
schuldvorderingen voldaan, of althans het door het zekerheidsrecht gedekte deel van de 

                                                
44 Cass. 18 december 1970, Arr. 1971, 401 = RW 1970-71, 1756 = Pas. I 377 = JT 1971, 381 = RNotB 1971, 
346; Cass. 10 november 2005, RW 2006-2007, 790. 
45 Cass. 10 november 2005, RW 2006-2007, 790: het bestreden arrest had ten onrechte beslist dat de 
pandhoudende schuldeiser t.o.v. de boedel geen andere interestvordering kon laten gelden dan de interest 
opgebracht door de voor die pandhouder gereserveerde gelden bij de Deposito- en Consignatiekas. De regel is 
anders bij het (wettelijk) kantonnement, omdat dat als voorwaardelijke betaling geldt. 
46  Zo bv. bij de realisatie van een pand op handelszaak door de curator Hof Luik 12 februari 2009, JLMB 2010, 
357.  
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schuldvordering, dan is de zakelijke zekerheid "uitgewerkt" en heeft die schuldeiser voor het 
saldo van die schuldvordering en eventuele andere schuldvorderingen die hij nog zou hebben 
op dezelfde schuldenaar, géén afzonderingsrecht meer ten aanzien van – de opbrengst van - 
dat onderpand. Het saldo van de opbrengst maakt deel uit van de algemene boedel47 (waarin 
ook die schuldeiser dan voor zijn resterende vorderingen opkomt). 

e. Toepassing anterioriteitsbeginsel en andere beginselen van zakenrecht bij conflicten 
 
Aangezien het erom gaat gevolg te geven aan zakelijke rechten, moet hier uitgegaan worden 
van de algemene kenmerken en beginselen van zakelijke rechten, zoals hoger beschreven. 
Deze beginselen moeten zowel worden toegepast om te zien welke zakelijke rechten er gelden 
als om te zien wat de rang is tussen eventuele conflicterende zakelijke rechten.  
 
Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het anterioriteitsbeginsel (prior tempore, potio jure): 
oudere zakelijke rechten gaan voor, of nog preciezer, latere rechten kunnen maar verkregen 
worden voor zover de verschaffer ervan beschikkingsbevoegd was ten aanzien van het goed 
(nemo plus iura transferre potest ...).  
 
Uitzondering op dit anterioriteitsbeginsel wordt gemaakt door de regels van 
derdenbescherming (derde-verkrijger te goeder trouw) en soms wegens de aard van het 
voorrecht (bv. zoals reeds gezegd het voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak en het 
daarmee verwante voorrecht van de verzekeraar). Ook verschilt het volgrecht nogal sterk 
naargelang de soort zekerheid (de meeste bijzondere voorrechten hebben geen volgrecht, pand 
en hypotheek in beginsel wel).  
 
De nadere regels en de onderlinge rangorde tussen die verschillende zekerheidsrechten 
worden verderop bij de bespreking van elk van hen (in het Bijzonder deel) meer in detail 
besproken. 

f.  Besluit: rangorde 
 
De rangregeling bij afgezonderde goederen ziet er dus algemeen gesproken als volgt uit: 
 
1) kosten voor de realisatie van het specifieke goed (boedelschulden van de bijzondere 
boedel), inb. op het goed verschuldigde belastingen; 
 
2) bevoorrechte kosten tot behoud van de specifieke zaak, gemaakt voor de realisatie; 
 
3) schuldvorderingen van houders van een zakelijk zekerheidsrecht op het goed, in beginsel 
volgens anterioriteit; 
 
4) saldo, dat toekomt aan de algemene boedel (voor de voldoening van de boedelschulden, de 
algemeen bevoorrechte schulden en de niet-bevoorrechte schulden). 

                                                
47 Zie A.-M. STRANART, "Droit des saisies - la saisie-arrêt", DAOR nr. 16, p. 28; A. VERBEKE, Voorrechten, 
hypotheken en andere zekerheden 1995, Gent 1995. 
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2. Separatisten (afscheidingsrecht) en lossingsrecht. 
 
Naargelang de procedurele rechten van de betrokkenen maakt men bij de schuldeisers met een 
afzonderingsrecht nog een onderscheid tussen: 
- enerzijds de “separatisten”, personen die ook een afscheidingsrecht (“Aussonderungsrecht”) 
hebben (ook “separatistenpositie” genoemd), en  
- anderzijds de schuldeisers die louter een “Absonderungsrecht” hebben. 
Het eerste impliceert dus steeds het tweede, het tweede niet altijd ook het eerste. 
 
De boedelschuldeisers zijn een bijzonder geval: zij hebben zoals gezegd in zekere zin een 
afzonderingsrecht op de gehele boedel; zij hebben voor hun boedelvordering voorrang op de 
schuldeisers in de boedel en kunnen hun recht individueel executeren. 

a. Wie heeft een afscheidingsrecht 
 
Een afscheidingsrecht geldt in ieder geval voor de persoon die eigenaar is: hij kan zijn 
goederen revindiceren (zie onder 3.). Hetzelfde geldt in beginsel ook voor de genotsrechten. 
Bij zekerheidsrechten is dit minder evident, omdat zij op de eerste plaats een recht op de 
opbrengst van het goed zijn veeleer dan op het goed zelf. 
 
De meeste schuldeisers met een “Absonderungsrecht” beschikken in beginsel ook over een 
afscheidingsrecht. Het afscheidingsrecht geldt zo in beginsel voor de volgende zakelijke 
zekerheidsrechten:  
- de ingeschreven hypotheken en de meeste onroerende voorrechten; 
- de pandrechten, waaronder ook het pand op handelszaak, het voorrecht van de 
commissionair, de vervoerder, de verhuurder, de hotelhouder en het landbouwvoorrecht, maar 
in beginsel ook alle andere bijzondere roerende voorrechten (wat de discussie over het 
retentierecht betreft, zie de bespreking in Deel V.); 
- het eigendomsvoorbehoud en het voorrecht van de onbetaalde verkoper; a fortiori voor 
andere gevallen van eigendom; 
- de zgn. ‘rechtstreekse vorderingen’ (we hebben het hier over de niet-abstracte rechtstreekse 
vordering; de abstracte is immers een persoonlijke en geen zakelijke zekerheid); 
- het recht zich door middel van schuldvergelijking te verhalen op een tegenvordering. 
 
Bij elk van die rechten wordt dit dan ook nader besproken.  

b. Gevolgen van het afscheidingsrecht - geen uitvoerbare titel vereist 
 
Een afscheidingsrecht houdt ook in dat men geen uitvoerbare titel nodig heeft jegens de 
schuldenaar (andere dan de titel die eventueel vereist is voor de verkrijging van het zakelijk 
recht dat het afscheidingsrecht verleent). 

c. Gevolgen van het afscheidingsrecht - individueel executierecht bij samenloop 
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Wat houdt dit afscheidingsrecht nog meer in dan het Absonderungsrecht ? In beginsel dat de 
rechten niet worden verminderd door de samenloop, en men dus de rechten behoudt die men 
zonder de samenloop heeft48. 
 
Het afscheidingsrecht geeft de schuldeiser (die dan “separatist” heet) het recht om zijn 
onderpand individueel te executeren volgens de regels en procedures die voor de verzilvering 
van dat soort rechten op dat soort goederen gelden (regels inzake pandverzilvering, inzake 
hypothecaire uitwinning, inzake revindicatie van voorbehoudseigendom, inzake uitoefening 
van rechtstreekse vorderingen, inzake toepassing van de schuldvergelijking49).  
 
In beginsel blijft dat individuele executierecht behouden in geval van algemene samenloop, 
wat betekent dat de gerechtigde niet verplicht is de verzilvering te laten geschieden door de 
algemene vereffeningsbewindvoerder (zoals de curator bij een faillissement, enzovoort). 
Zonder dit afscheidingsrecht wordt het onderpand uitsluitend geëxecuteerd door de algemene 
bewindvoerder (collectieve executie). Indien de gerechtigde dat recht uitoefent, blijven de 
goederen “buiten de boedel”. De schuldeiser hoeft zich dan aan het bewind over de boedel (de 
curatele, enz.) in beginsel niets gelegen laten. Dat betekent overigens niet dat de 
bewindvoerder, zo bv. de curator, over die goederen helemaal geen beheer heeft; zolang de 
goederen niet op grond van de regels die hierboven aangeduid zijn daadwerkelijk aan de 
boedel onttrokken zijn, voert hij het beheer over die goederen. 
 
Zoals het Absonderungsrecht geldt ook het afscheidingsrecht: 
- enkel ten aanzien van het onderpand waarop men dat recht heeft en in de mate waarin dat 
onderpand bezwaard is - dit wel behoudens zakelijke subrogatie50; 
- aangezien het enkel een recht op de opbrengst is, enkel zolang er nog een met dat 
zekerheidsrecht verzekerde schuldvordering is. 
 
Dat laatste betekent dat de bewindvoerder steeds een einde kan maken aan het 
afscheidingsrecht door de vordering uit te betalen tot beloop van het deel waarvoor het 
afscheidingsrecht geldt. Men noemt dit ook het “lossingsrecht” van de curator. Bij bepaalde 
zekerheidsrechten heeft de curator een lossingsrecht waarbij hij enkel de hoofdsom moet 
betalen, of de interest tot aan het tijdstip van samenloop, e.d.m., zodat de schuldeiser voor de 
resterende vordering, ook al zou die bevoorrecht zijn, geen afscheidingsrecht heeft en dus de 
rangregeling door de curator zal moeten afwachten om betaald te worden. De curator kan het 
onderpand dus van het zekerheidsrecht bevrijden door de verzekerde schuldvordering uit te 
betalen. We zullen dit meer in detail bespreken bij onder meer het eigendomsvoorbehoud 
(waar er volgens art. 108 FaillW inderdaad een lossingsrecht is). 

d. Beperking van het afscheidingsrecht bij sommige collectieve procedures 
 

                                                
48 Vgl. § 47 Duitse InsO. 
49 Die laatste is a fortiori mogelijk, omdat het hier zelfs niet om een vorm van executie gaat. 
50 In het Duitse recht spreekt men in het laatste geval (zakelijke subrogatie) van Ersatzaussonderung 
(vervangende afscheiding), § 48 InsO. 
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Dit afscheidingsrecht is voor de meeste soorten zekerheidsrecht echter teruggeschroefd of 
afgeschaft in bepaalde types van samenloop, zoals bv. het faillissement. We bespreken deze 
inperkingen afzonderlijk bij elk type van samenloop, maar geven hier een korte samenvatting. 
De regels zijn telkens weer anders bij faillissement, vereffening van vennootschappen, 
uitvoerend beslag, procedure van gerechtelijke reorganisatie en collectieve schuldenregeling. 
Bij de collectieve schuldenregeling is de opschorting van het afscheidingsrecht vrij algemeen 
(behalve de zekerheden op financiële activa, de verrekening en de revindicatierechten; maar 
met inbegrip van alle eerder overeengekomen cessies of inpandgevingen van schuldvordering 
(andere dan financiële activa)) en gedurende de hele procedure (art. 1675/7 § 1 Ger.W.). In de 
procedure gerechtelijke reorganisatie is ze ook vrij algemeen. Bij faillissement is ze iets 
minder algemeen (bv. ook niet voor de eerst ingeschreven hypotheekhouder en voor bepaalde 
rechten van de fiscus en de sociale zekerheid) en ook slechts tijdelijk (tot aan het proces-
verbaal van verificatie van schuldvorderingen, mogelijks verlengbaar met één jaar, art. 26 en 
100 lid 2 Faill.W., de afkoelingsperiode). Bij ontbinding van een rechtspersoon is het 
afscheidingsrecht helemaal niet opgeschort. 
 
Nu is het terugschroeven van de separatistenpositie van schuldeisers in geval van collectieve vereffening of 
sanering zeker te verantwoorden, maar de toepassing ervan botst wel op de moeilijkheid om de grens te bepalen 
tussen zakelijke rechten die "maar" zekerheidsrechten zijn en "echte" zakelijke rechten; de ervaring leert dat een 
inperking van de rechten van bv. pand- en hypotheekhouders een vlucht meebrengt in andere 
zekerheidsconstructies zoals leasing (inb. sale & leaseback) waarop die inperking niet van toepassing zou zijn. 
Zo ook is de grens tussen een "echte" cessie en een zekerheidscessie bijzonder moeilijk te trekken. 
 
Ook blijkt dat de verschillende zakelijke rechten onderling ook verschillend behandeld worden, waarbij aan de 
rechtvaardiging van de onderscheiden behandeling van die rechten wel kan worden getwijfeld. De wetgever 
heeft de jongste jaren trouwens zowel regels uitgevaardigd om separatistenposities terug te dringen (nieuwe 
Faill.W 1997, nieuwe wet collectieve schuldenregeling 2005) als om ze uit te breiden (WFZ 2004) en heeft 
manifest geen coherente visie. 
 
In beginsel niet ingeperkt zijn de verworven rechten tot schuldvergelijking en tot retentie: 
- het recht zich te beroepen op een reeds ingetreden schuldvergelijking; 
- het recht om tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing over te gaan krachtens een aan de 
samenloop tegenwerpelijke overeenkomst daartoe (nettingovereenkomst); zelfs indien 
daarvoor eerst een ontbinding vereist is (netting gecombineerd met een close-out-beding); 
- het retentierecht van de schuldeiser die het goed daadwerkelijk in zijn macht heeft, en dat ter 
sprake komt bij die zekerheidsrechten waar het zich voordoet (vuistpand, retentierecht e.d.), 
en analoog daaraan het recht op schuldvergelijking van samenhangende vorderingen na 
samenloop (zie verder51); alsook  
- de verlenging van dat retentierecht in sommige gevallen door middel van een reclamerecht. 
Niet ingeperkt is het revindicatierecht van de verhuurder op de verhuurde goederen (art. 26 I 
en II FaillW). 

                                                
51 Na samenloop kan men in beginsel geen schuldvergelijking meer toepassen indien ze niet ofwel reeds van 
rechtswege was ingetreden ofwel op een eerdere overeenkomst tot schuldvergelijking is gebaseerd; maar analoog 
aan het retentierecht geldt er een uitzondering voor samenhangende schuldvorderingen; zie de bespreking in het 
Deel over schuldvorderingen). 
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Een uitzondering op de inperking geldt ook voor zekerheden op financiële activa, mits 
buitenbezitstelling, zoals geregeld door de WFZ. Die worden door de samenloop niet 
aangetast. 

e. Behoud executierecht na sluiting collectieve procedure 
 
Het afscheidingsrecht houdt ook in dat de uitwinning van het onderpand kan doorgaan, zelfs 
indien een lopende collectieve procedure zou zijn afgesloten, i.h.b. na sluiting faillissement52.  

3. Nog verderreikende rechten; ontbindingsrecht. 
 
Nog sterker is de positie van de schuldeiser die geen louter zekerheidsrecht heeft, maar: 
- ofwel een volwaardig eigendomsrecht heeft, 
- dan wel de mogelijkheid om dit – zelfs ondanks samenloop – te verkrijgen. We denken 
daarbij in het bijzonder aan de onbetaalde verkoper in geval hij nog de mogelijkheid heeft om 
de overeenkomst te ontbinden met werking jegens de boedel, en aldus terug volwaardig 
eigenaar te worden van het verkochte goed, zonder dat hij verplicht kan worden om het goed 
te leveren (of in de boedel te laten) zelfs niet tegen betaling van het uitstaande saldo (dus geen 
lossingsrecht van de curator). Ook dit wordt verder besproken. 

                                                
52 Kh. Kortrijk 1 februari 2006, RW 2006-2007, 775. Vgl. Hof Gent 8 oktober 2003, RW 2003-2004, 1545.   
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AFDELING C.  De rangregeling in de algemene boedel 
 
Naast de afzonderlijke vereffening van goederen waarop zakelijke rechten rusten,  
veronderstelt de vereffening een rangregeling betreffende de andere goederen, die tezamen de 
algemene boedel vormen. Deze algemene boedel omvat ook het saldo van de opbrengst van 
de afgezonderde goederen (na voldoening van de rechten die daarop afzonderlijk gelden). Uit 
die samenstelling van de algemene boedel volgt reeds dat echte zakelijke zekerheden, 
inbegrepen bijzondere voorrechten, voorrang hebben op de algemene voorrechten. 
 
De schuldeisers die opkomen in de verdeling van die algemene boedel, en meer bepaald de 
algemeen bevoorrechte schuldeisers en de chirografaire schuldeisers, noemt men de 
concurrerende of samenlopende schuldeisers of nog de “schuldeisers in de boedel” (als 
onderscheiden van de “schuldeisers buiten de boedel”, die een afzonderingsrecht hebben, en 
de “schuldeisers van de boedel” in geval van boedelschulden). De schuldeisers met een recht 
op afzonderlijke uitwinning (dus de schuldeisers buiten de boedel) komen wel in de algemene 
boedel op voor het deel van hun vordering dat niet voldaan is in die afzonderlijke uitwinning 
(zij het zonder de voorrang die uit hun zakelijk recht voortvloeit). 
 
Rekening houdende met alle schuldvorderingen in de algemene boedel, komen we tot het 
volgende schema van voorrang. 
 
Schema van voorrangsregeling op de algemene boedel bij samenloop 
 
1) uit de boedel houden van niet beslagbare goederen; 
2) de boedelschulden van de algemene boedel; 
3) vorderingen in de boedel verzekerd met een bijzonder voorrecht; 
4) vorderingen verzekerd met een algemeen voorrecht; 
5) chirografaire schuldvorderingen; 
6) achtergestelde schuldvorderingen; 
7) het eventuele saldo (voor de schuldenaar c.q. bij een vennootschap de aandeelhouders). 
 
Binnen elk van die categorieën kan er nog een nadere voorrang bepaald zijn (bv. bij de 
algemene voorrechten); zijn twee schuldvorderingen volledig gelijk in rang en is er 
onvoldoende voor het geheel ervan, worden ze naar evenredigheid uitbetaald (art. 14 HypW). 

1. Niet beslagbare goederen en levensonderhoud 
 
Buiten de boedel, maar dan niet omdat ze het voorwerp zijn van een zakelijke zekerheid, 
blijven ook de niet beslagbare goederen of deze die niet in de boedel vallen; zij worden 
teruggegeven aan de beslagene/gefailleerde (zie ook art. 48 I FaillW). 
 
Hieronder kan men ook begrijpen de toekenning van levensonderhoud aan de schuldenaar zelf 
(niet: de erfgenamen, zie verder). Nu zal de beslagene meestal wel over een inkomen 
beschikken, waarvan de nog niet uitgekeerde bedragen tot beloop van bepaalde bedragen niet 
voor beslag vatbaar zijn c.q. niet in de boedel vallen. Daarnaast bepaalt art. 48 FaillW dat de 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

583 

curators (met toestemming van de rechter-commissaris) levensonderhoud kunnen toekennen 
aan de gefailleerde natuurlijke persoon en aan zijn gezin53. In het kader van een collectieve 
schuldenregeling wordt van de nieuwe inkomsten eveneens eerst een bedrag voor 
levensonderhoud afgenomen (zie verder). 

2. De boedelschulden van de algemene boedel (massa) 

a. Begrip  
 
De boedelschulden bij een samenloop (ook "schulden van de boedel" genoemd, Fr. dettes de 
la masse, Dui. Masseverbindlichkeiten of Insolvenzverbindlichkeiten), En. debts of the 
estate54) zijn schulden aangegaan of opgelopen door de bewindvoerder in overeenstemming 
met de bestemming van de boedel (d.i. het onder bewind gestelde vermogen en de goederen 
die er deel van uitmaken) of daarmee door de wet gelijkgestelde schulden.  
 
Bij een vereffeningsbewind gaat het dan ook om schulden aangegaan of opgelopen omwille 
van de bewaring, het beheer, de tegeldemaking of de vereffening van de boedel (zij het een 
faillissementsboedel of een andere boedel)55. Met de boedelschulden gelijkgesteld zijn de 
kosten voor boedelredding en uitwinning, ook wanneer ze niet door de bewindvoerder zijn 
gemaakt, en de kosten voor de begrafenis van de overleden schuldenaar. 
 
Aan de actiefzijde spreekt men van "schuldeisers van de boedel" (Fr. créanciers de la masse, 
Dui. Insolvenzgläubiger) en/of “boedelvorderingen”. Alle schuldvorderingen die in rang later 
komen, zijn daartegenover schuldvorderingen c.q. schuldeisers "in de boedel" (Fr. dans la 
masse). 
 
Hoger hebben we de boedelschulden besproken in het kader van het begrip afgescheiden vermogen. Daar werd 
uitgelegd dat er bij een afgescheiden vermogen schulden zijn van dat vermogen (gemeenschappelijk of 
boedelschulden) die voorgaan op de schulden van de mede-eigenaars van dat vermogen. Een goed begrip wordt 
bemoeilijkt doordat  bij sommige van die vermogens - het duidelijkste voorbeeld is de nalatenschap - er twee 
fazen moeten onderscheiden worden waarin die schulden ontstaan en waardoor er eigenlijk twee niveaus van 
boedelschulden zijn:  
- men moet de schulden van de nalatenschap onderscheiden van de rechten van de erfgenamen in de 
nalatenschap; dit onderscheid werd in het algemeen uitgewerkt in het hoofdstuk over afgescheiden vermogens; 
in verhouding met de schulden van de erfgenamen zijn de schulden van de erflater boedelschulden, zij gaan voor 
(boedelschulden in ruime zin);  
- indien er evenwel voor de uitbetaling van die schulden van de nalatenschap ook nog een bewindvoering 
noodzakelijk is en daarvoor kosten gemaakt worden, en mogelijks een samenloop ontstaat, zijn die schulden van 
de vereffening op hun beurt boedelschulden in verhouding tot de schulden van de nalatenschap (boedelschulden 

                                                
53 Sedert het KB van 18 november 1996 bestaat er wel in het kader van de sociale zekerheid van zelfstandigen 
een zgn. faillissementsverzekering, waardoor de gefailleerde een tijdelijke maandelijkse vergoeding kan krijgen. 
54 Zij het dat deze term vooral gebruikt wordt voor de schulden van de nalatenschap. 
55 De regels die gelden bij faillissement gelden ook bij vereffening van een rechtspersoon, zie Cass. 16 juni 
1988 (twee van een reeks van drie arresten, voltallige zitting), Arr. 1988, 1357 v. Nr. 642, RCJB 1990, 5 noot I. 
VEROUGSTRAETE “Dettes de masse, privilèges et monnaie de faillite” = RW 1988-89, 433 = TRV 1988, 352 
noot J. LIEVENS, “Vennootschap in vereffening: boedelsschulden geherdefinieerd”.  
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in enge zin). Dit is het perspectief dat in dit hoofdstuk wordt gehanteerd. Vanuit dit perspectief zijn bv. de 
rechten van de erfgenamen en hun schuldeisers in het kader van een vereffening van een nalatenschap zelfs geen 
schulden in de boedel meer, maar achtergestelde schulden (d.i. achtergesteld ten aanzien van de 
nalatenschapsschulden als boedelschulden in ruime zin) (voor nuances, zie verder). 

b. Plaats in de rangregeling 
 
1° Rang ten aanzien van andere schuld(vordering)en 
 
De boedelschulden gaan voor alle schulden in de boedel56.  
 
Op de goederen die het onderpand vormen voor separatisten of andere schuldeisers met een 
afzonderingsrecht komen de boedelvorderingen, overeenkomstig wat hoger werd uiteengezet, 
pas na de vorderingen van deze laatste (zij moeten immers niet bijdragen in de algemene 
boedelkosten), behalve voor zover het gaat om boedelvorderingen die specifiek op (het 
behoud of de verwezenlijking van) dat onderpand betrekking hebben57. Zo het onderpand 
door de bewindvoerder van de algemene boedel wordt gerealiseerd, zullen de schuldeisers 
met afzonderingsrecht dus wel in diens kosten moeten bijdragen, doch enkel in de mate 
waarin ze in concreto op die realisatie van dat onderpand betrekking hebben. 
 
2° Onderlinge rang 
 
Indien in de boedel zo weinig actief aanwezig is, dat zelfs de boedelschulden niet kunnen 
worden betaald, is het niet interessant het faillissement voort te zetten, en is er een summiere 
rechtspleging tot sluiting voorzien (zie verder).  
 
De reeds ontstane boedelschulden komen dan in beginsel in gelijke rang58; later gemaakte 
kosten tot behoud zouden wel voorrang hebben op eerder gemaakte kosten59.  
 
Voor sommige boedelschulden, met name kosten van gerechtelijke mandatarissen, bestaan er 
nadien nog andere verhaalsmogelijkheden (bv. voor de schuldbemiddelaar, zie de bespreking 
bij collectieve schuldenregeling). 
 
3° Individueel executierecht 
 
De schuldeisers van boedelschulden kunnen hun schuldvordering individueel executeren60. 
Daartoe moeten ze wel een uitvoerbare titel hebben jegens de bewindvoerder. 
                                                
56 De regel staat niet uitdrukkelijk in bv. de FaillW, maar wel impliciet (zie bv. art. 8 XI FaillW en 44 WGA). 
57 Zie hoger. 
58 DIRIX & DECORTE, (2006) nr. 63 p. 54. 
59 Zo DIRIX & DECORTE, nr. 240 
60 B. VANDER MEULEN & D. VERCRUYSSE, Praktische gids voor faillissementscuratoren, Kluwer 2003, p. 
339; A. ZENNER, Dépistage, faillites te concordats, Larcier 1998, nr. 916; Kh Antwerpen 18 december 2006, 
TBH 2007, (605) 609;  maar hervormd in hoger beroep door Hof Antwerpen 11 september 2008, TBH 2008, 900 
dat de andere opvatting hanteert. Voor een toepassing van de hier verdedigde opvatting bij boedelschulden na 
gerechtelijk akkoord: Cass. 26 november 1981, Pas. 1982 I p. 426 = Arr. 428 = RW 1982-83, 1053.  
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c. Uitwerking - welke schuld(vordering)en zijn boedelschuld(vordering)en. 
 
1° Kosten van boedelredding en uitwinning 
 
a) Beginsel en rang 
 
Het voorrecht voor kosten van uitwinning en boedelredding (art. 17 en 19, 1° HypW spreken 
minder duidelijk van het "voorrecht van de gerechtskosten") en voor de de “buitengewone 
kosten van de vervolging”. (art. 1597 GerW) is eigenlijk géén algemeen voorrecht (zoals de 
wet het nochtans klasseert), maar een wettelijk geregeld geval van boedelschuld. Wanneer het 
de uitwinning en redding van de algemene boedel betreft, is het een schuld van de algemene 
boedel; wanneer het de uitwinning en redding van een specifiek goed betreft, is het een 
boedelschuld van de daardoor gevormde mini-boedel (zie hoger; dit blijkt ook uit de 
samenlezing van art. 17 en 19, 1°)61.  
 
De sterke voorrang van deze schuldvorderingen moet ervoor zorgen dat kosten die gemaakt 
worden tot nut van de schuldeisers in het algemeen ook proportioneel door die schuldeisers 
gedragen worden, en niet louter ten laste komen van de schuldeiser die het initiatief neemt. 
 
b) Vereisten en toepassingen 
 
In geval van faillissement heeft art. 99 FaillW het over de kosten en uitgaven voor het beheer 
van het faillissement als boedelschulden (zodat men eigenlijk aan art. 19, 1° HypW niet eens 
toekomt); een meer specifieke bepaling vinden we nog in art. 50 faillW (kosten voor het 
doorsturen van de post van de gefailleerde). In andere gevallen betreft het de kosten die de 
schuldeisers collectief tot voordeel strekken (dus bv. bij uitvoerend beslag wel de 
beslagkosten, maar niet de kosten van het geding die tot het bekomen van een uitvoerbare titel 
hebben geleid)62.  
 
In het algemeen is vereist dat63: 
- het om een schuldvordering gaat van een derde jegens de schuldenaar; 
- voor kosten gemaakt op rechterlijk gezag (d.i. in het kader van een rechtsgeding, of met 
rechterlijke machtiging dan wel daarvan specifiek door de wet vrijgesteld) of krachtens een 
wettelijke verplichting 
- die nuttig zijn geweest voor de schuldeisers tegen wie het voorrecht wordt ingeroepen (dus 
voor de boedelschuldeisers om het tegen de boedel in te roepen, en voor de schuldeiser met 
afzonderingsrecht om het tegen die schuldeiser in te roepen). 
 
Kosten voor boedelredding kunnen zo alle kosten die maken dat goederen of een geheel van 
goederen deel uitmaken van de boedel, zoals: 

                                                
61 Vgl. in andere bewoordingen de gelijkaardige conclusie van F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 375. 
62 Vgl. DIRIX & DE CORTE (2006) p. 161 nr. 241; DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 80. 
63 Vgl. Cass. 23 juni 1834, Pas. 1834 I 272: "les frais des actes faits sous l’autorité de la justice, pour la 
conservation et la liquidation de l’avoir d’un débiteur dans l’intérêt des ses créanciers, soit directement par elle 
ou devant elle, soit par les personnes que la loi lui fait un devoir d’y préposer". 
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- kosten van bewarend beslag (1413 GerW); 
- kosten van boedelbeschrijving, verzegeling (1148 GerW), gerechtelijk sekwester, enz. 
 
De kosten voor uitwinning omvatten meer bepaald64: 
- de eigenlijke gerechtskosten voor de procedures tot tenuitvoerlegging en uitwinning, vanaf 
het bevel tot betaling of beslag of de procedure daartoe, dan wel de vordering tot 
faillietverklaring65; inbegrepen in deze kosten is ook de rechtsplegingsvergoeding (maar niet 
de advocatenkosten die deze vergoeding te boven gaan66); bij de gedwongen 
tenuitvoerlegging voegt art. 1597 GerW. daar ook de "buitengewone kosten van vervolging" 
aan toe67. 
- alle andere kosten aan derden voor handelingen gesteld in uitvoering van de gerechtelijke 
beslissing of onder het gezag van het gerecht: kosten van boedelbeschrijving of 
expertisekosten, de verschillende met de verkoop verbonden kosten, inbegrepen de erop 
geheven belastingen (bv. BTW of registratierechten op de verkoop), de kosten voor het 
bodemonderzoek dat vereist is om onroerend goed te kunnen verkopen68, andere dringende 
onderhoudskosten die noodzakelijk zijn om tot de verkoop te kunnen overgaan, enz.  Een 
boedelschuld is bv. ook de commissie verschuldigd aan de makelaar die was ingeschakeld om 
de verkoop op de meest optimale wijze te laten verlopen69.  
- de vergoedingen voor de bewindvoerders zelf. Dit is zeker het geval voor de gerechtelijke 
mandatarissen, zoals de faillissementscurator, de schuldbemiddelaar70, de commissaris inzake 
opschorting71, de curator van een onbeheerde nalatenschap72, enz. Het kan zijn dat naast de 
bewindvoering ingevolge samenloop de schuldenaar ook reeds onder voorlopig bewind staat 
omdat hij door zijn gezondheidstoestand zijn goederen niet kan beheren (art. 488 bis BW). 
Ook de kosten van dit voorlopig bewind zijn boedelschulden in geval van samenloop73; maar 
het is wel de schuldbemiddelaar die de gelden beheert en niet de voorlopige bewindvoerder74. 

                                                
64 Vgl. F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 366. 
65 Wat het laatste betreft: DIRIX & DE CORTE, uitgave 2007 nr. 241, p. 162. 
66 Cass. 11 juni 1956, Pas. 1956 I 1098. 
67 Dit omvat zowel de kosten die de notaris of gerechtsdeurwaarder moet maken als de kosten van procedure-
incidenten in de loop van de executieprocedure. 
68 Bodemsaneringsdecreet. Vgl. voor het bevoorrecht karakter Hof Antwerpen 21 december 1999, RW 2000-
2001, 271 = T.Not. 2001, 152 noot F. BLONTROCK; Beslagr. Brugge 26 februari 1997, T.Not. 1997, 492. Zie 
ook Chr. DE WULF, “Het bodemsaneringsdecreet en de notariële praktijk”, T.Not. 1996, (328), 427, nr. 160. 
69 Cass. 4 februari 2005, nr. C.03.0202.N, curatoren faill. NV Boelwerf t. Seascope Shipping en R.S. Platou, 
Jaarverslag Hof van cassatie 2005, 32 = TRV 2006, 601 n. J. BANANROYE & A. DE WILDE, "Verantwoordt 
het groepsbelang dat kosten gemaakt voor de verkoop van activa van een dochtervennootschap een boedelschuld 
van de gefailleerde moedervennootschap vormen ?" = RW 2007-2008, 837. Bijkomend probleem in deze zaak 
was dat de curatoren een makelaar hadden aangesteld, niet om een actief van de gefailleerde te verkopen, maar 
om een actief van de dochtervennootschap van gefailleerde te verkopen. Doch vermits die handeling kaderde in 
de afwikkeling van het faillissement van de moeder, was het een boedelschuld in dat faillissement van de 
moedervennootschap. Dit veronderstelde natuurlijk wel dat de contractuele schuld ook werd aangegaan (door de 
curatoren) in hun hoedanigheid van curatoren van de moedervenootschap en niet slechts als vertegenwoordiger 
van de dochtervennootschap. 
70 Voorrang uitdrukkelijk bepaald in art. 1675/19 § 2 I GerW 
71 Voorrang uitdrukkelijk bepaald in art. 19 V WGA 
72 Cass. 23 juni 1834, Pas. I 272. 
73 Bv. Rb. Leuven 19 september 2000, RW 2002-2003, 1025 en bespreking door A. DE WILDE, “Enkele 
interferenties tussen de collectieve schuldenregeling en het voorlopig bewind”, RW 2002-2003, 1026 v., nr. 5-6. 
74  K.g. Brugge 9 dec 2009, RW 2010-2011, 31. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

587 

 
Kosten niet gemaakt op rechterlijk gezag of zonder wettelijke verplichting vallen hier in 
beginsel niet onder. Daarom vallen de kosten van een vrijwillige vereffening van een 
rechtspersoon in het algemeen niet onder dit voorrecht (bv. de vergoedingen van de 
vereffenaars)75. Indien zij gediend hebben tot het behoud van een of meerdere zaken, zijn ze 
wel op grond daarvan bevoorrecht76, alsook indien ze onder de algemene definitie van 
boedelschuld vallen (zoals verder hieronder besproken). 
 
2° Voorrecht voor de begrafeniskosten  
 
Het voorrecht voor de begrafeniskosten (art. 19, 2° HypW, art. 25 HypW) is zogenaamd een 
algemeen voorrecht dat voorrang krijgt op de bijzondere voorrechten. In die zin is het dus 
eigenlijk geen algemeen voorrecht maar ook veeleer een wettelijk geregeld geval van 
boedelschuld.  
 
Dit voorrecht zal vooral een rol spelen bij de vereffening van een nalatenschap en kan van 
daaruit ook gemakkelijk begrepen worden: de eerste taak van de erfgenaam of andere 
bewindvoerder over de nalatenschap is de overledene begraven – zijn morele plicht vooraleer 
de nalatenschap in bezit te nemen. Hoewel dit strikt genomen geen kost is voor de vereffening 
van de nalatenschap, en bovendien eigenlijk een schuld van de nabestaanden en niet van de 
overledene, is het daarom een boedelschuld, die uit de nalatenschap dient te worden betaald77. 
 
De schuldvordering is evenwel slechts bevoorrecht op de roerende goederen, juister nog de 
roerende goederen die overblijven na de afzonderlijke voldoening van de schuldeisers met 
afzonderingsrecht (de pandhouder gaat dus voor op de begrafenisondernemer), de na het 
overlijden gemaakte kosten tot behoud van de roerende zaak en de kosten voor uitwinning en 
boedelredding (zie art. 25 HypW), maar voor de andere boedelschulden. 
 
Het voorrecht verzekert enkel de begrafeniskosten in enge zin, en dit voor zover ze in 
verhouding staan tot de stand en het vermogen van de overledene. 
 

                                                
75 Bv. Hof Gent 22 december 1993, RW 1994-95, 159 (ereloon bedrijfskundig expert door de vennootschap 
aangesteld bij reorganisatie); Hof Luik 6 maart 1985, JL 1985, 334 (minnelijke vereffening); Kh. Dendermonde 
1 maart 1993, TBH 1994, 939 (minnelijke vereffening). Zie voor Frankrijk in gelijke zin: Cass.fr. 21 januari 
1908, D. 1910, I, 161. Vgl. H. DE PAGE, Traité, VII, nr. 53, met een genuanceerdere visie, die vooral oog wil 
hebben voor het nut van de kosten voor de overige schuldeisers ; Kh. Luik 10 maart 1962, JL 1962-63, 22, noot 
M.H. 
76 Het zijn weliswaar geen gerechtskosten s.s., maar voor de ene zijn het wel boedelschulden, voor de andere 
zijn ze slechts bevoorrecht als het kosten zijn tot behoud van de zaak onder art. 20, 4° HypW (zo F. 't KINT, 
Sûretés (2004) nr. 368). 
77 Zie onder meer K. WILLEMS, “Natuurlijke verbintenis. Betaling begrafeniskosten”, NjW 2008, 190; Hof 
Brussel 28 mei 2008, NjW 2008, 596 n. K. WILLEMS “Begrafeniskosten”.  
Over de vraag of de erfgenamen die de nalatenschap verworpen hebben persoonlijk gehouden zijn tot de 
begrafeniskosten wanneer de nalatenschap deficitair is, zie M. COENE, "Overzicht", TPR 1997, 225-238 (ja, 
doch slechts subsidiair gehouden); S. BROUWERS, “Begrafeniskosten en kosten van de laatste ziekte”, AJT 
2001)2002, 778 v.; K. VANWINCKELEN, RW 2000-2001, 993 v. In de omringende landen is het antwoord 
duidelijk ja. 
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3° Andere boedelschulden - uitwerking 
 
Buiten de twee hierboven besproken wettelijk geregelde gevallen, gaat het om schulden die: 
1° betrekking hebben op de periode na het ontstaan van de samenloop (vereiste ratione 
temporis), en  
2° het gevolg zijn van de wijze waarop de boedel wordt beheerd (functioneel vereiste)78. 
Deze vereisten zijn in de loop der jaren door de rechtspraak uitgewerkt en geconcretiseerd. 
 
Verder hebben de schulden wegens kosten tot behoud van de zaak een gelijkaardig statuut, dat 
verderop afzonderlijk wordt besproken (zie reeds art. 20, 4° en 22 HypW). 
 
a) Eerste vereiste: betrekking hebben op de periode na de samenloop (vereiste ratione 
temporis). 
 
Schulden die betrekking hebben op de periode voor de samenloop kunnen dus geen 
boedelschulden zijn, onder voorbehoud van de later te bespreken regels bij opeenvolging van 
verschillende situaties van samenloop.  
 
Het is dus van belang te bepalen wanneer de schuld precies betrekking heeft op de periode na 
de samenloop. Dat een schuld eerst opeisbaar wordt op een tijdstip na het ontstaan van de 
samenloop, sluit nog niet uit dat ze nog betrekking heeft op de periode voor de samenloop. 
Dat ze nog niet is “vastgesteld” op het tijdstip van de samenloop sluit dat evenmin uit. Het 
louter chronologisch criterium van ontstaan, dat in oudere rechtspraak werd gebruikt79, is dus 
onprecies en achterhaald. 
 
Uit deze regeling volgt ook dat in ons recht er dus binnen eenzelfde overeenkomst een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de verbintenissen die betrekking hebben op de periode 
voor c.q. na de samenloop80.    
 
i) Precisering van de tijdsvereiste bij contractuele schulden 
 
Art. 46 § 1 III FaillW preciseert in dit geval: “Indien de curators beslissen de overeenkomst  
uit te voeren, heeft de medecontractant recht, ten laste van de boedel, op de uitvoering van de 
verbintenis  in zoverre zij betrekking heeft op prestaties geleverd na het faillissement” (een 
specifieke regel vinden we voor verzekeringspremies in art. 32 I en 33 II LVO: premies 
vervallen na de faillietverklaring c.q. tijdens de akkoordprocedure zijn boedelschulden). 
Hetzelfde dient te gelden voor overeenkomsten waarvan bewindvoerders in andere 
samenloopsituaties beslissen ze na het ontstaan van de samenloop verder te zetten81.  

                                                
78 Het temporeel vereiste werd steeds gehanteerd in de rechtspraak. In de cassatierechtspraak voor 1988 was het 
omzeggens het enige criterium (zie Cass. 30 mei 1968). Dit veranderde met een arrest Cass. 20 juni 1975, Pas. I 
1017 en vooral met de arresten van Cass. 16 juni 1988 (meerdere arresten, voltallige zitting), Arr. 1988, 1357 = 
TBH 1988, 769 = RCJB 1990, 5 noot I. VEROUGSTRAETE = RW 1988-89, 433. 
79 Bv. Cass. 30 mei 1968, Arr.Cass. 1191 voor een opzeggingsvergoeding in een arbeidosvereenkomst. 
80 In het Duitse recht was dit anders tot 1998; in § 105 I en 108 II van de nieuwe InsO komt men tot een 
gelijkaardig resultaat als in ons recht. 
81 Vgl. E. DIRIX, in Faillissement en gerechtelijk akkoord, 1998, 378. 
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Met andere woorden: het gaat om schulden die betrekking hebben op prestaties na de 
samenloop. 
 
Schulden die betrekking hebben op prestaties na de samenloop, zijn in geval van voortzetting 
boedelschulden, ook al zou men kunnen betogen dat ze reeds voor het faillissement zijn 
ontstaan uit de destijds aangegane overeenkomst.  
 
De schuld moet desnoods pro rata temporis worden opgedeeld (zo uitdrukkelijk art. 37 WCO 
voor de "boeldeschulden" bij een gerechtelijke reorganisatie). 
 
Voorbeelden:  
* voortzetting van een bestaand onderhoudscontract. De onderhoudsverbintenis van de gefailleerde leverancier 
na het faillissement is een boedelschuld indien de curator de overeenkomst voortzet (niet verbreekt), al vloeit zij 
voort uit een eerder bestaande overeenkomst (is dus een bestaande verbintenissen op termijn en onder 
voorwaarde). 
* voor verzekeringen geldt wel dat de premies geen boedelschulden zijn indien ze voor de samenloop vervallen 
zijn, ook al zouden ze betrekking hebben op de periode nadien (wel kunnen ze bevoorrecht zijn op basis van de 
bijzondere voorrechten op roerende goederen, zie verder).  
* kosten van een bankrekening van een ontbonden rechtspersoon die door de vereffenaars gebruikt wordt voor 
de financiële verrichtingen inzake de vereffening - maar enkel de kosten die de periode vanaf de ontbinding 
betreffen82. 
 
Omgekeerd zullen schulden die eerst na de samenloop ontstaan ook maar boedelschulden zijn 
voor zover zij prestaties van na de samenloop betreffen.  
 
Voorbeelden: 
 
* Bij arbeidsovereenkomsten: indien de bewindvoerder arbeidsovereenkomsten van 
werknemers verderzet, en deze nadien ontslaat, is de opzeggingsvergoeding die dan ontstaat 
een schuld van de boedel voor de periode na de samenloop en een (weliswaar algemeen 
bevoorrechte) schuld in de boedel voor de periode voordien83. Hetzelfde geldt wanneer de 
curatoren geen beslissing nemen binnen de 14 dagen, zodat de arbeidsovereenkomst krachtens 
de wet beëindigd is na 14 dagen. Ook indien de bewindvoerder de werknemers opzegt, en hen 
tijdens de opzeggingstermijn laat presteren, is de vergoeding van die prestaties wel een schuld 
van de boedel84. Men zal dus de totale vergoeding berekenen en dan het deel ervan dat 

                                                
82 Hof Brussel 30 mei 2006, TBH 2007, 902. 
83 Zeer duidelijk Cass. 16 januari 2009, nr. C.07.0484.N, faill. Sabena, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090116-5 = NjW 2009, 448 met artikel R. 
CRIVITS & C. PERSYN, “Voortgezette arbeidsovereenkomsten bij faillissement”, NjW 2009, 430 = RW 2009-
2010, 325 = Jaarverslag cassatie 2009, 26. Vgl. E. DIRIX, RW 2003-2004, 210 nr. 26; P. HENFLING, Les 
contrats en cours et les dettes de la masse, CUP 1996, IX, p. 176; A. ZENNER & I. VEROUGSTRAETE, TBH 
2004, (51) 522 nr. 12 (behoudens de ook door ons hieronder genoemde uitzondering). 
84 A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 807 nr. 15. 
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procentueel overeenstemt met de duur van de arbeidsprestaties na de samenloop berekenen 
om dit laatste als boedelschuld te kwalificeren85.  
 
Deze toepassing van art. 46 § 1 III FaillW (die geldt voor arbeidsovereenkomsten precies zoals voor andere 
overeenkomsten) is een wijziging ten aanzien van de regel zoals die blijkens sommige rechtsleer en rechtspraak 
gold voor 199886 (die vroegere rechtspraak verplichtte de curatoren iedereen te ontslaan en dan sommige 
werknemers terug voor bepaalde tijd in dienst te nemen87).  
 
* Hetzelfde moet gelden voor de verbrekingsvergoeding of andere vergoeding verschuldigd wanneer de 
bewindvoerder in de loop van het bewind een huur verbreekt; de verhuurder heeft een boedelvordering in de 
mate waarin die vergoeding betrekking heeft op de periode van de samenloop88. 
 
* De commissies waarop een handelsagent recht heeft voor contracten die dankzij hem zijn afgesloten voor de 
samenloop, zijn schulden in de boedel, al worden die commissies maar vastgesteld of opeisbaar na de 
samenloop89. 
 
* De kosten van de bankrekening van een ontbonden rechtspersoon die door de vereffenaars gebruikt wordt voor 
de financiële verrichtingen inzake de vereffening maar die betrekking hebben op de periode voor de ontbinding, 
zijn geen boedelschulden90. 
 
Omwille van de rechtsonzekerheid die hierbij kan rijzen, geven sommige curatoren er nog steeds de voorkeur 
aan de lopende overeenkomsten te verbreken en waar nuttig een nieuwe overeenkomst te sluiten voor een voor 
de boedel nuttige periode. Het cassatie-arrest van 16 januari 2009 heeft hier hopelijk voldoende duidelijkheid 
gebracht. 
 
Nu kan het wel zijn dat de wederpartij het recht heeft de overeenkomst niet verder te zetten 
(zie de bespreking hiervan verder bij vereffeningsbewind) en als voorwaarde voor een 

                                                
85 Bv.  Hof Brussel 27 juni 2006, RW 2007-2008 , 706 = TBH 2007, 596. 
86  Bv. Cass 2 mei 1997, Arr.Cass. nr. 213 = RW 1997-98, 503; Hof Antwerpen 20 maart 2001, RW 2002-2003, 
349 = TBH 2003, 323; beiden onder de oude FaillW Zie Ch.A. LEUNEN, TPR 1998, 502. Zie ook nog – 
eveneens onder het oude recht – betreffende de verbreking van een agentuurovereenkomst maanden na de 
faillietverklaring Hof Luik 28 mei 2002, TBH 2004, 384. 
Contra echter: A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de 
nieuwe faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 806 nr. 14. 
87 In die hypothese was de opzeggingsvergoeding voor het ontslag dadelijk na de faillietverklaring géén schuld 
van de boedel, zie Cass. 16 juni 1988 (twee van een reeks van drie arresten, voltallige zitting), Arr. 1988, 1357 
nr. 642 = Pas. 1988 I 1250 =  RCJB 1990, 5 noot I. VEROUGSTRAETE “Dettes de masse, privilèges et 
monnaie de faillite” = RW 1988-89, 433 = TRV 1988, 352 noot J. LIEVENS, “Vennootschap in vereffening: 
boedelsschulden geherdefinieerd” = JT 1988, 631 noot Y. DUMON "Dettes de la masse et dettes dans la 
masse"= TBH 1988, 765 noot = JLMB 1988, 1091 noot J. CAEYMAEX. Uit één van die arresten werd door een 
deel van de rechtsleer ook reeds de interpretatie afgeleid die we vinden in Cass. 2 mei 1997, bv. I. 
VEROUGSTRAETE in zijn noot, p. 37 nr. 29, en van GREGOIRE, Théorie générale du concours, nr. 201. 
88  
De vergoeding zou geheel geen boedelvordering zijn volgens A. ZENNER, Depistage, Faillites, Concordats, p. 
475. 
89 Voor de regels inzake ontstaan en opeisbaarheid van deze schuldvorderingen, zie art. 13 v. Wet 
handelsagentuur. Ten onrechte oordeelde Hof Luik 28 mei 2002, TBH 2004, 384, dat bij een tijdelijke 
voortzetting van de handelsagentuur de volledige verbrekingsvergoeding een boedelschuld is. 
90 Hof Brussel 30 mei 2006, TBH 2007, 902. 
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voortzetting bedingt dat ook de schuld van voor het faillissement betaald wordt; de 
bewindvoerder moet in dat geval oordelen of de voortzetting onder die voorwaarden nog 
interessant is; beslist hij onder die voorwaarden voort te zetten, dan is ook de schuld 
betreffende de periode van voor de samenloop een boedelschuld91. 
 
Datzelfde geldt voor andere gevallen waar de bewindvoerder een prestatie levert om een 
tegenprestatie voor de boedel te kunnen verkrijgen, met name wanneer de wederpartij over 
een opschortingsrecht (exceptio non adimpleti) beschikt. 
 
ii) Precisering van de tijdsvereiste bij belastingschulden 
 
Na de samenloop vervallen inkomstenbelastingen op voor de samenloop verworven 
inkomsten zijn schulden in de boedel, en geen boedelschulden92. Weliswaar ontstaat de 
“formele belastingschuld” maar door de aanslag, maar de materiële belastingschuld ontstaat 
zodra aan de materiële vereisten is voldaan. Net zoals bij lopende overeenkomsten kunnen 
belastingschulden maar boedelschulden zijn voor zover ze betrekking hebben op belastbare 
feiten van na de samenloop93.  
 
Na de samenloop vervallen onroerende voorheffing is geen boedelschuld wanneer de 
peildatum (nl. 1 januari van het aanslagjaar) voor de samenloop valt94. Hetzelfde geldt voor 
de leegstandsheffing95. 
 
iii) Precisering van de tijdsvereiste bij  andere buitencontractuele schulden 
 
Het feit dat er voor de samenloop reeds bepaalde verplichtingen bestonden van de later 
gefailleerde, die niet nagekomen werden, sluit niet uit dat de bewindvoerder diezelfde 
verplichtingen nog kan hebben, en dat bij niet-nakoming daarvan de vergoedingsaanspraak 
ontstaan is na de samenloop, en dus een boedelschuld kan zijn – zie het hieronder besproken 
arrest Cass. 7 maart 2002. 
 
b) Tweede vereiste: schulden aangegaan voor het beheer van de boedel (functioneel vereiste) 
 
Behoudens wanneer de kwalificatie als boedelschuld reeds uit wet volgt (bv. art. 32 I en 33 II 
LVO voor lopende verzekeringscontracten; vgl. ook hoger het voorrecht van de 
begrafenisondernemer), moet ook nagegaan worden of de schulden zijn “aangegaan” 
(daaronder ook begrepen: bevestigd) omwille van het beheer of de vereffening van de boedel. 
 
                                                
91 A. ZENNER & I. VEROUGSTRAETE, "Voortzetting van lopende overeenkomsten door de curators, 
verbrekingsvergoedingen en boedelschulden", TBH 2004, (517) 522 nr. 11. 
92 Rb. Antwerpen 2 juni 2003, NJW 2003, 893, in dit geval in het raam van een collectieve schuldenregeling; S. 
VAN CROMBRUGGE & Ph. COLLE, in Actuele problemen van fiscaal recht, p. (41) 57 nr. 41 w.b. 
faillissement. 
93 Voor voorbeeld van het laatste: Hof Brussel 11 maart 2003, TRV 2004, 52 noot P. COUSSEMENT 
(inkomsten na voorlopige opschorting in een akkoordprocedure); Kh. Brugge 15 juni 2005, RW 2006-2007, 576 
(beslagbare inkomsten gefailleerde na faillissement) 
94 kh. Dendermonde 21 juni 2004, RW 2004-2005, 1151. 
95 kh. Turnhout 8 december 2009, RW 2009-2010, 1703. 
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Dit vereiste heeft aanleiding gegeven tot veel discussie en rechtspraak96. Opdat de schuld is 
aangegaan voor het beheer van de boedel kan men naar geldend recht nu duidelijk stellen dat 
het zowel kan gaan om:  
i) schulden die de bewindvoerder door middel van een rechtshandeling is aangegaan, als  
ii) schulden die het gevolg zijn van een aansprakelijkheid of andere sanctie wegens het 
nalaten van datgene waartoe men wettelijk of krachtens een zorgvuldigheidsplicht gehouden 
was, dus schulden die de bewindvoerder heeft "opgelopen" veeleer dan dat hij ze is 
"aangegaan". 
 
Dit hangt samen met de nog te bespreken omvang van de taak van de bewindvoerder. 
 
i) Bewust aangegane schulden 
 
Hier is er in beginsel een uitdrukkelijke beslissing van de bewindvoerder. Het gaat hier niet 
alleen om nieuwe verbintenissen die de curator aangaat, maar ook om de beslissing om 
lopende overeenkomsten uit te voeren. Inzake faillissement volgt dat uit art. 46 § 1 II en III 
FaillW: neemt de curator géén beslissing over de lopende overeenkomsten, dan worden zij 
geacht te zijn verbroken. Het gaat steeds om verbintenissen die de curator aangaat in het 
belang van de afwikkeling van de boedel (dus naargelang de bewindsvorm de vereffening of 
de aanzuivering). Zo bv. zal de curator: 
- de BTW moeten betalen op de verkochte activa, evenals andere belastingen op de verkoop 
(accijnzen bv.) 
- de lonen moeten betalen voor de in dienst gehouden werknemers, met inbegrip van de 
bedrijfsvoorheffingen en sociale bijdragen; 
- de inkomstenbelastingen moeten betalen op de inkomsten van de schuldenaar die hij int voor 
de boedel (bv. het beslagbaar deel van de inkomsten van de gefailleerde na de 
faillietverklaring97). 
 
Bij een gerechtelijk akkoord wordt de handelsactiviteit in beginsel voortgezet en dient de 
bewindvoerder dus niet binnen korte termijn te beslissen over de voortzetting van elke 
overeenkomst afzonderlijk; de schulden uit de toegelaten voortzetting van de activiteit zijn in 
beginsel boedelschulden, zowel schulden uit de voortzetting van lopende overeenkomsten als 
nieuw aangegane schulden voor de voortzetting van de handelsactiviteit. Wat de toestemming 
van de bewindvoerder betreft, zie de nadere bespreking in het hoofdstuk gerechtelijk akkoord. 
 
Iets gelijkaardigs kan men ook stellen bij de collectieve schuldenregeling. 
                                                
96 Zie onder meer DIRIX & DECORTE, p. 50-51, uitg. 2006 nr. 63 p. 53; Ph. GERARD, "Observation sur la 
nature juridique des dettes et des créances de la masse de créanciers en cas de faillite", RCJB 1986, 714; Y. 
DUMON, “Dettes de la masse et dans la masse. Clarification définitive d’une importante controverse dans 
l’application de la loi du concours”, JT 1988, 629 v.; I. VEROUGSTRAETE, “Dettes de masse, privilèges et 
monnaies de faillite”, RCJB 1990, 18; B. MAES, “Nieuwe cassatierechtspraak van het Hof van cassatie over het 
begrip schuld van de boedel”, TBH 1988, 741 v.; J. CAEYMAEX, “La qualification de dette de la masse ou dans 
la masse”, JLMB 1998, 1096; J. LIEVENS, “Vennootschap in vereffening: boedelschulden geherdefinieerd”, 
TRV 1988, 352; H. GEINGER & R. BUTZLER, “Bedenkingen over het begrip boedelschulden inzake 
faillissementen”, Liber amicorum Paul de Vroede, Antwerpen 1994, II, 839 
97 kh. Brugge, 15 juni 2005, RW 2006-2007, 576; B. VANDER MEULEN en D. VERCRUYSSE, Praktische 
gids voor faillissementscuratoren, Kluwer Mechelen 2003, p. 175. 
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Onder deze categorie valt m.i. ook de schuld die ontstaat door het verderzetten van het 
verbruik van gas of elektriciteit, zelfs indien het de rechter is die de leverancier verplicht heeft 
om de leveringen verder te zetten (te hervatten); de eigenlijke schuld ontstaat immers pas door 
het verbruiken ervan en niet door het rechterlijk verbod om de kraan dicht te draaien98. 
 
Indien de bewindvoerder na een aanvankelijk beraad (van maximum 15 dagen bij 
faillissement) beslist de overeenkomst - bv. de arbeidsovereenkomst -  niet voort te zetten, 
dan is er in beginsel geen boedelschuld voor de intussen toch verrichtte prestaties, wanneer 
die niet op zijn verzoek zijn gebeurd99. Beslist hij ze wel voort te zetten, dan worden ze 
retroactief (d.i. vanaf de dag van de faillietverklaring) toch boedelschulden100. 
 
De restitutieschuld die ontstaat doordat een curator een handeling uit de verdachte periode 
aanvecht of een handeling met de pauliana aanvecht (bv. terugbetaling van de ontvangen 
koopprijs van een verkoop door de gefailleerde), is geen boedelschuld; niet alleen is die niet 
aangegaan voor het beheer van de boedel, maar bovendien wordt die schuld geacht te zijn 
ontstaan op het ogenblik van de achteraf gezien onverschuldigde betaling. 
 
ii) Schulden wegens nalaten 
 
* Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad begaan in het kader van het beheer van de 
boedel: 
 
Hierbij is het wel zo dat de vordering tot vergoeding van of verhaal voor schade die reeds 
ontstaan is voor de samenloop, een schuld in de boedel is. Enkel vergoeding voor schade of 
kosten ontstaan na de samenloop kan een boedelschuld zijn (zie hierboven)101. 
 
Een boedelschuld kan ook ontstaan uit een aansprakelijkheid wegens het op kosten jagen van 
een schuldeiser, bv. een energieleverancier aan het lijntje houden door te onderhandelen over  
de overname van de onderneming "going concern" en vervolgens weigeren de tijdens die 
onderhandelingen gelevrde energie betalen102. 
 
* Voorbeelden van andere verbintenissen opgelopen door nalaten. 
 
Beveiligings- en saneringskosten: 

                                                
98 Anders, m.i. ten onrechte, Hof Brussel 23 mei 2003, TBH 2003, 788 = JLMB 2004, 973 (weliswaar schulden 
opgelopen tijdens een voorlopig bewind voor faillissement, en niet tijdens het faillissement). 
99 A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 805-806 nr. 11 en 12. 
100 A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 806 nr. 112 met verw. Parl. Handelingen, Senaat 1996-97, nr. 1-
498/11, p. 151-152. 
101  Zie bv. Hof Gent 23 september 1983, TBH 1989, 611. 
102  Het voorbeeld vinden we in een arrest van de Hoge Raad der Nederlanden 22 oktober 2010, 
LJN: BN6123, Hoge Raad , 08/05119, http://jure.nl/bn6123. 
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Volgens het arrest van het Hof van Cassatie 7 maart 2002103: ook schulden opgelopen in het 
raam van het beheer van het faillissement door handelingen die de curator had moeten stellen, 
maar niet gesteld heeft, zijn boedelschulden. In dit geval ging het om beveiligingskosten aan 
gebouwen, die de gemeente had gemaakt omdat de curator in gebreke bleef ze te maken; de 
curator was daartoe verplicht, zeker nu hij de handelsactiviteit tijdelijk voortzette, maar bleef 
in gebreke. Het is niet nutteloos op te merken dat het om een failliete vastgoedmaatschappij 
ging en door die kosten de gebouwen een hogere opbrengst voor de boedel opleverden. De 
vraag bij dit arrest is wel of de verplichting niet dateerde van voor het faillissement, en of het 
voortzetten van de activiteit een vereiste is om te oordelen dat het om een verplichting gaat 
die na de samenloop is ontstaan. Anderzijds is het duidelijk dat, indien de curator de werken 
zelf had laten uitvoeren, de daardoor ontstane verbintenis tot betaling van die werken een 
boedelschuld zou zijn geweest. In dit geval wordt impliciet geoordeeld dat de 
beveiligingsverplichting hoe dan ook een verplichting was van de curator na het faillissement.  
 
Daaruit kan nog niet worden afgeleid dat hetzelfde geldt voor alle verplichtingen van die aard 
(saneringsplichten uit het milieurecht bv.) die ook reeds bestonden voor het faillissement, 
maar van voortdurende aard zijn. Indien echter een bodemsanering wegens het onmiddellijke 
gevaar voor verdere verspreiding verplicht is, en bij het in gebreke blijven van de 
bewindvoerder de overheid ambtshalve tot sanering overgaat, kan men daarin ook een 
boedelschuld zien.  
 
Bezettingsvergoeding 
De bezettingsvergoeding verschuldigd omdat de curator de gehuurde ruimte niet ontruimt na 
afloop van de huurovereenkomst, is een boedelschuld104. 
 
Verkeersbelasting: 
De verkeersbelasting is verschuldigd zolang een voertuig is ingeschreven, ongeacht of het 
gebruikt wordt of niet, dus totdat het inschrijvingsbewijs en de nummerplaat worden 
teruggestuurd. Voor 2000 (inwerkingtreding wijziging door art. 11 Wet van 25 januari 1999) 
was dit wettelijk gegrond op een vermoeden van gebruik zolang de nummerplaat niet werd  
teruggestuurd (art. 36 ter § 1 Wetboek van met inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen), en op grond daarvan besliste de rechtspraak dat het niet terugzenden van de 
nummerplaat tot gevolg had dat de boedel gehouden is tot de verkeersbelasting vanaf de 
datum van het faillissement tot die van terugzending105, als boedelschuld. Een uitzondering 
werd aanvaard wanneer de curatoren in de onmogelijkheid waren de nummerplaat terug te 

                                                
103 Cass. 7 maart 2002, Vromand t. Stad Antwerpen RW 2002-2003, 215, noot A. de WILDE “Nalaten van de 
curator en boedelschulden” = TBH 2002, 389 = TBH 2003, 295 noot C. VAN DEN BORREN "Les frais 
d'exécution d'office d'une ordonnance de police administrative après la naissance d'une situation de concours 
constituent-ils une dette de la masse?", verwerping cassatie tegen Hof Antwerpen 25 april 1995, TBH 1996, 549. 
Ook besproken door M. VERRAES & J-P WALRAVENS, “Het begrip schulden van de boedel in de rechtspraak 
van het Hof van cassatie: niets nieuws onder de zon?”, TBH 2003, 231 v. 
Vergelijkbare rechtspraak in Frankrijk: Cass. (F) 17 november 2002, JCP 2003 E. 230. 
104 Hof Bergen 28 februari 2005. 
105  Cass. 26 oktober 2000, JLMB 2001, 364 = JT 2001, 696 = DAOR 2001, 287 noot D. BLOMMAERT. Zie 
verder Hof Brussel 16 februari 1999, JLMB 1999, 985 noot A. ZENNER, “Véhicules ignorés, sources de dettes 
de masse?”; Cass. 24 april 1987, Arr. p. 1130; kh. Antwerpen 18 december 2006, TBH 2007, 605. 
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sturen omdat zij deze niet in bezit konden krijgen106. Na de wetswijziging van 1999 is er geen 
vermoeden van gebruik meer bij niet-terugsturen van de nummerplaat, en is de schuld dus niet 
meer automatisch een boedelschuld107. De schuld blijft wel een boedelschuld zolang de 
schrapping van de inschrijving niet wordt gevraagd; dat geldt ongeacht of de bewindvoerder 
het bestaan van de inschrijving kende, ook al omdat de bewindvoerder aan de DIV (Dienst 
Inschrijving Voertuigen) de lijst kan opvragen van alle voertuigen ingeschreven op naam van 
de gefailleerde108. 
 
Onroerende voorheffing: 
- Onroerende goederen waarvan de gefailleerde het genot had (rechtstreeks of door verhuring) 
blijven verplichten tot betaling van onroerende voorheffing zolang aan dat genot geen einde 
wordt gesteld door de bewindvoerder, en die voorheffing is dan een boedelschuld109 (althans 
wanneer de peildatum (nl. 1 januari van het aanslagjaar) na de samenloop valt110); het genot 
wordt volgens de fiscale wetgeving wettelijk vermoed tot tegenbewijs111 -, maar dit 
tegenbewijs wordt in bepaalde gevallen aanvaard112. Het feit dat de voorheffing verschuldigd 
is volgens het fiscaal recht brengt niet noodzakelijk mee dat het ook om een boedelschuld 
gaat113.  
- Ook het deel van de personenbelasting dat rechtstreeks betrekking heeft op onroerende 
inkomsten voor de periode sinds de samenloop is een boedelschuld114. 
 
                                                
106 kh. Tongeren 29 november 1999, RW 2000-2001, 738. 
107 kh. Luik 22 maart 2005, JLMB 2007, 469. 
108 Grondwettelijk Hof  nr. 115/2008 van 31 juli 2008, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2008/2008-
115n.pdf. 
109 Cass. 16 juni 1988 (één van een reeks van drie arresten, voltallige zitting), Arr. 1988, 1357 v. Nr. 642 = Pas. 
1988 I 1250 = TBH 1988, 765 v. = RCJB 1990, 5 noot I. VEROUGSTRAETE “Dettes de masse, privilèges et 
monnaie de faillite” = RW 1988-89, 433-436 = TRV 1988, 352 noot J. LIEVENS, “Vennootschap in vereffening: 
boedelsschulden geherdefinieerd” = JLMB 1988, 1093 noot J. CAEYMAEX, “La qualification de dette de la 
masse et dette dans la masse” = JT 1988, 632 = RRD 1988, 391. Zie verder H. GEINGER & R. BUTZLER, 
“Bedenkingen over het begrip boedelschulden inzake faillissementen”, Liber amicorum Paul de Vroede, 839; M. 
GREGOIRE & M-D WEINBERGER, “Dettes de la masse, définition et applications en clair-obscur. Le cas du 
précompte immobilier”, in Mélanges John Kirkpatrick, Bruylant Brussel 2003. Toepassing in bv. kh. Mechelen 
29 januari 1990, Bull.Bel. 1992, 856; kh. Bergen 26 mei 1997, Bull.bel. 1998, 750; Hof Gent 10 februari 2009, 
besproken door M. DELANOTE in AFT 2009 nr. 10, p. 34 v. Zie ook Arbitragehof nr. 161/2005 van 9 november 
2005 (waarin evenwel slechts over een specifieke situatie uitspraak werd gedaan), 
http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2005/2005-161n.pdf. 
110 kh. Dendermonde 21 juni 2004, RW 2004-2005, 1151. 
111 Zie art. 251 en v. WIB 1992 (waarvan meerdere bepalingen verschillen tussen de Gewesten; onder meer ook 
de uitwerking van de vrijstellingsmogelijkheden). Kritisch over de aanvaarding van een boedelschuld bij louter 
vermoed genot (en geen werkelijk) genot o.m. J. CAEYMAEX, “La qualification de dette de la masse et dette 
dans la masse”, JLMB 1988, 1100-1101; Y. DUMON, “Dettes de la masse et dans la masse. Clarifictaion 
définitive d’une importante controverse dans l’application de la loi du concours”, JT 1988, (629) 630-631; B. 
MAES, “Nieuwe cassatierechtspraak van het Hof van cassatie over het begrip schuld van de boedel”, TBH 1988, 
(741) 754. 
112 kh. Tongeren 13 maart 2000, RW 2000-2001, 740 (gebouwen reeds verkocht voor het faillissement); kh. 
Brugge 4 april 2001, TBH 2002, 73 noot A. DE WILDE, “Boedelschulden en de fiscus” (gebouwen onbruikbaar 
in afwachting van bodemsanering); kh. Turnhout 6 november 2007, RW 2007-2008, 960 (onroerend goed 
onbeschikbaar wegens strafrechtelijk beslag). De loutere mogelijkheid van genot volstond echter volgens kh. 
Antwerpen 18 december 2006, TBH 2007, 605, opdat het een boedelschuld zou zijn. 
113 A. DE WILDE, Boedelschulden, ; kh. Turnhout 6 november 2007, RW 2007-2008, 960. 
114 S. VAN CROMBRUGGE & Ph. COLLE, in Actuele problemen van fiscaal recht, p. (41) 57 nr. 41. 
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Niet: 
- schulden ontstaan door de herziening van de BTW-aftrek op onroerende goederen die 
plaatsvindt omdat het goed ophoudt in de onderneming te bestaan ten gevolge van de verkoop 
ervan na faillissement: geen boedelschuld115; 
- en vanzelfsprekend niet de schuld die louter ontstaan door de niet-uitvoering van een 
verbintenis van de gefailleerde zelf, die geen verbintenis is van de bewindvoerder116.  
 
4° Teruggaveverplichtingen bij ongegronde verrijking ? 
 
In sommige andere rechtsstelsels is wettelijk bepaald dat de verplichting tot teruggave van een 
ongegronde verrijking van de boedel, die na de samenloop heeft plaatsgevonden - bv. ook een 
onverschuldigde betaling -, een boedelschuld vormt117. Bij ons is hierover betwisting. Er zijn 
twee opvattingen: 
- de terugvordering ervan (condictio) is géén boedelschuld, maar een chirografaire 
vordering118; nieuwe activa maken immers deel uit van de boedel. 
- de terugvordering ervan is een boedelschuld, althans is er geen verantwoording van het 
behoud van het goed in de boedel119. 
 
De tweede opvatting verdient te voorkeur, gezien het fixatiebeginsel (NB. dat wil nog niet 
zeggen dat ze in een opvolgende samenloop een boedelschuld zou blijven; zie verder het 
probleem van de opeenvolging van situaties van samenloop). In het Staats-Nederlandse recht 
wordt deze gehuldigd, in zoverre dat deze boedelschuld zelfs voorrang heeft op alle andere 
boedelschulden120. 
 
NB. Een betaling verricht hoewel men schuldvergelijking had kunnen inroepen is geen 
onverschuldigde betaling; van de schuldvergelijking heeft men daarmee immers afstand 
gedaan. 

d. Kosten uit een eerdere procedure die krachtens de wet als boedelschulden gelden: 
faillissement of vereffening na procedure van gerechtelijke reorganisatie 
 
Het betreft met name de schuldvorderingen uit een voorafgaande gerechtelijke 
reorganisatieprocedure, die onder bepaalde voorwaarden in een later faillissement gelden als 
schulden van de algemene boedel. In het algemeen echter zijn schulden ontstaan in het kader 
van een eerdere procedure precies géén boedelschulden in een latere procedure.  

                                                
115 Cass. 20 januari 1994, RW 1994-95, 227 = TBH 1994, noot Y. DUMON “Dettes de la masse dans les 
procédures de liquidation collectives des patrimoines” = Pas. met concl. a.g. PIRET = JLMB 1994, 362; Cass. 30 
maart 1995, RW 1995-96, 549 = Arr. 362. 
116 Bv. Hof Luik 26 maart 2009, JLMB  2010, 361 n. J. CAEYMAEX " Inexécution d'un contrat par le curateur. 
Dette de masse ou non ?" (hervorming kh. Namen 4 september 2007). 
117 Bv. § 55 (1) 3. Duitse InsO. 
118 bv. Hof Antwerpen 8 januari 2001, RW 2002-2003, 1262 (faillissement). 
119 E. DIRIX “Gerechtelijk akkoord en onverschuldigde betaling”, RW 2002-2003, 1675; DIRIX, "Overzicht", 
TPR 2004, nr. 39. 
120 HR 5 september 1997, Ontvanger t. Hamm q.q., NJ 1998, 437. Voor commentaar, zie o.m. F. VERSTIJLEN, 
"De erfenis van Ontvanger/Hamm q.q., WPNR 2001 nr. 6463, 927 v. 
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1° Welke schulden uit de reorganisatieprocedure zijn boedelschulden in het opvolgend 
faillissement121 
 
a) Voorwaarden voor de kwalificatie als boedelschuld in een later faillissement 
 
De "boedelschulden" van een procedure tot gerechtelijke reorganisatie daarentegen gelden als 
boedelschulden in een navolgende vereffening of faillissement (zie verder onder) onder de 
volgende voorwaarde:  
In de mate dat de schuldvorderingen ten aanzien van de schuldenaar beantwoorden aan 
prestaties uitgevoerd tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie door zijn 
medecontractant, en ongeacht of zij voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de 
schuldenaar of uit overeenkomsten die lopen op het ogenblik van het openen van de 
procedure, worden zij beschouwd als boedelschulden in een navolgende vereffening of 
faillissement tijdens de periode van reorganisatie of na het beëindigen ervan122, in zoverre er 
een nauwe band bestaat tussen de beëindiging van de procedure en die collectieve procedure 
(art. 37 lid 2 WCO). 
 
Onder de oude WGA luidde dit in art. 44 II WGA dat “Handelingen door de schuldenaar 
tijdens de akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de 
commissaris inzake opschorting, worden bij faillissement  beschouwd als handelingen van de 
curator, waarbij de schulden gedurende de akkoordprocedure aangegaan gelden als 
boedelschulden van het faillissement”.  
 
Andere schulden ontstaan tijdens de gerechtelijke reorganisatie zijn geen boedelschulden in een opvolgend 
faillissement (vgl. bv. onder de WGA de terugvordering van een onverschuldigde betaling gedaan tijdens een 
aan het faillissement voorafgaande akkoordprocedure123).  
 

                                                
121 Zie voor de regeling onder de oude WGA verder K. CREYF, “De gevolgen verbonden aan de opvolging van 
situaties van samenloop”, in Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge 2001, 461 v.; Commentaar Voorrechten 
Hypotheken, “Art. 8 HypW”, nr. 36-38; P. COUSSEMENT, “De overgang van gerechtelijk akkoord naar 
faillissement en de vaststelling van de datum van staking van betaling”, RW 2003-2004, (1677) 1683 v. 
122 Onder de WGA was die precisering niet aangebracht. Sommige rechtspraak beperkte de toepassing van deze 
regel tot de gevallen waarin het faillissement onmiddellijk op de procedure van gerechtelijk akkoord volgt (zij 
het op de voorlopige opschorting, zij het op een akkoord dat tegelijk met de faillietverklaring herroepen wordt 
(kh. Brussel 7 september 2004, JT 2005, 36)), en aanvaardde deze niet wanneer het faillissement eerst later 
wordt uitgesproken122; deze interpretatie berustte op de letter van art. 44 I WGA, maar is ongrondwettig 
verklaard door arrest nr. 108/2005 van het Arbitragehof (22 juni 2005, 
http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2005/2005-108n.pdf = RW 2005-2006, 1335); daardoor was het  
voldoende volgens dit arrest dat er een nauwe band is tussen de faillietverklaring en het gerechtelijk akkoord, 
ook als er tussen beiden een hiaat is Eerder in die zin. Rb. Brugge 6 februari 2002, RW 2002-2003, 791, in een 
geval waarin de termijn van voorlopige opschorting verstreken was zonder herstelplan, en het faillissement pas 
na dit verstrijken werd uitgesproken. Het vonnis stelt dat de vereiste van faillietverklaring "in de loop der 
akkoordprocedure" enkel geldt voor art. 44 I WGA en niet voor de boedelschulden van art. 44 II WGA. Vgl. ook 
kh. Charleroi 2 mei 2000, JLMB 2001/40, p. 1745. 
123 E. DIRIX “Gerechtelijk akkoord en onverschuldigde betaling”, RW 2002-2003, 1675, en Hof Antwerpen 10 
april 2003, RW 2002-2003, 1674 noot E. DIRIX. Volgens sommige andere rechtspraak is een onverschuldigde 
betaling ook in de eerste samenloop een chirografaire vordering (zie de bespreking hoger). 
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b) Gevolgen - rang 
 
Als boedelschulden in het faillissement hebben zij voorrang op alle andere bij de verdeling 
van de algemene boedel - dus met uitsluiting van de goederen die naar de schuldeisers met 
afzonderingsrecht gaan124. Zij hebben geen voorrang op de schuldeisers met 
afzonderingsrecht; het feit dat de separatistenpositie tijdens de reorganisatieprocedure 
opgeschort zijn, doet daaraan geen afbreuk.  
 
Zoals hoger besproken, besliste het Hof van cassatie in het Garage Kelly-arrest van 18 
december 2008125 dat de schuldeisers van dergelijke "boedelschulden" net zoals andere 
boedelschuldeisers op de goederen "buiten de boedel" (d.i. diegene waarop zakelijke rechten 
gelden, in casu een pand op handelszaak) slechts voorrang "als hun schuldvordering 
betrekking heeft op kosten die zijn gemaakt voor het behoud of de tegeldemaking van het 
aldus met een voorrecht belaste goed" en dat in beginsel moet zijn voldaan aan de vereisten 
van art. 20, 4° HypW, in het bijzonder dat de kosten gemaakt zijn voor bepaalde in het 
vermogen van de schuldenaar identificeerbare roerende goederen. De wetgever heeft dit in 
art. 38 lid 3 WCO als voklgt verwoord: “De betaling ervan wordt slechts afgenomen bij 
voorrang van de opbrengst van de tegeldegemaakte goederen waarop een zakelijk recht is 
gevestigd, voor zover die prestaties bijgedragen hebben tot het behoud van de zekerheid of de 
eigendom.” 
 
Verder is het ook zo dat wat de schuldeisers met afscheidingsrecht (separatisten) betreft, de 
rangregeling van de goederen die in het kader van die reorganisatieprocedure zijn verkocht, 
buiten het faillissement om gebeurt, en enkel het saldo na uitbetaling van die schuldeisers in 
de boedel terechtkomt (zie hoger de bespreking van de gevolgen van het faillissement voor de 
separatisten)126. 
 

                                                
124 In die zin onder de WGA E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”, Themis deel 20. 
Insolventierecht, 2003-2004, p. 67 nr. 14; kh. Turnhout 26 juni 2001, RW 2001-2002, 420 = TBH 2003, 342 noot 
A. de WILDE “Opeenvolgende situaties van samenloop en artikel 44, lid 2 WGA”; kh. Antwerpen 22 november 
2001, TBH 2003, 350; kh. Verviers, 27 maart en 6 november 2001, JLMB 2002, 243; kh. Brugge 6 februari 
2002, RW 2002-2003, p. 791; ; A. CUYPERS, Kredieten en zekerheden,  p. 65-67; A. ZENNER, Dépistage, 
faillites et concordats (1998), p. 961 nr. 1345; A. ZENNER, Faillite et concordats, Dossier JT, Brussel 2000, p. 
116 nr. 166 en p. 961 nr. 1345; Th. BOSLY, “Quatre années d’application de la loi sur le concordat judiciaire”, 
in Faillite et concordat judiciaire, Brussel 2002, p. (475) 495 nr. 47: J. CAEYMAEX, “Les dettes de masse 
antérieures à la faillite”, noot onder kh. Brussel 25 januari 2001, JLMB 2001, 1761; J. CATTARUZZA & G. 
VAN VERDEGHEM, "La situation du banquier dispensateur de crédit", in La faillite et le concordat en drit 
positif belge après la réforme de 1997, CDVA Luik 1998, p. 606. 
Contra: J. WINDEY & Th. HÜRNER, "Les dettes de masse de l'article 44, alinéa 2", TBH 2005, (262) 268 nr. 
19; C. VAN BUGGENHOUT, "Kanttekeningen bij de wetten betreffende het gerechtelijk akkoord en het 
faillissement", RW 1997-98, 454; E. DIRIX, "Positie van schuldeisers en hun zekerheidsrechten", in 
Faillissement en gerechtelijk akkoord, Kluwer 1998, 380 (maar niet in latere publicaties); K. CREYF, "De 
gevolgen verbonden aan de opeenvolging van situaties van samenloop", Liber amicorum Yvette Merchiers, die 
Keure Brugge 2001, p. 477 nr. 7.3; M. GREGOIRE, "Le sort des créanciers", in Concordat et faillite, séminaire 
Vanham 2001, p. 5. 
125 Cass. 18 december 2008, C.07.0491.F, D'Ieteren t. curatele Garage Auto Kelly en Delta Lloyd Bank 
(verwerping van een voorziening tegen Hof  Luik 5 december 2006), 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081218-10 = Jaarverslag cass. 2008, 52. 
126 Zie bv. onder de WGA Hof Gent 17 februari 2003, RW 2004-2005, 749. 
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2° Verhouding met schulden van de faillissementsboedel zelf. 
 
Blijft de vraag of er een rang geldt tussen de zopas besproken "boedelschulden" uit een 
voorafgaande reorganisatieprocedure en de eigenlijke boedelschulden van het opvolgend 
faillissement. Volgens het beginsel dat geldt bij conflicten tussen meerdere schuldvorderingen 
wegens kosten tot behoud van de zaak, dienen de latere kosten voor te gaan op de eerdere, en 
dus de schulden van de faillissementsboedel voor te gaan op die van art. 37 WCO (en 
voorheen 44 II WGA127).  
 
3° Ontbinding-vereffening rechtspersoon na gerechtelijke reorganisatie 
 
In dit geval geldt hetzelfde als bij faillissement na een reorganisatieprocedure128; de 
boedelschulden uit de reorganisatieprocedure zijn dus boedelschulden in de vereffening 
indien deze in nauw verband staat met het mislukken van het gerechtelijk akkoord. Dit volgt 
uit het doel van de wetgever, met name handelaars aan te moedigen om met een onder 
gerechtelijk akkoord geplaatste schuldenaar handelsbetrekkingen aan te knopen129; de 
tegenovergestelde opvatting onder de oude WGA werd ongrondwettig verklaard door het 
Arbitragehof130. 

3. Schuldvorderingen verzekerd met een bijzonder voorrecht op goederen in de algemene 
boedel (dus andere dan degene die tot afzonderlijke regeling aanleiding geven) 
 
In het uitzonderlijke geval dat er een bijzonder voorrecht zou gelden op een goed, waarvan de 
opbrengst desondanks niet apart kan worden afgerekend, zodat de bijzonder bevoorrechte 
schuldeiser (Fr. créancier à privilège spécial; En. secured creditor) een schuldeiser in de 
boedel is, zal deze de boedelschulden moeten laten voorgaan; van de waarde van hun 
onderpand wordt eerst de evenredige bijdrage in de algemene boedelkosten afgehouden. De 
bijzonder bevoorrechte schuldvorderingen blijven echter voorgaan op de algemeen 
bevoorrechte, die nu volgen131. 

                                                
127 Zo onder meer onder de WGA J. WINDEY & Th. HÜRNER, "Les dettes de masse de l'article 44, alinéa 2", 
noot onder Hof Luik 17 juni 2003, TBH 2005, (261) 269 nr. 23. Minstens heeft het ereloon van de commissaris 
inzake opschorting geen voorrang op andere boedelschulden van het faillissement (kh. Antwerpen 21 december 
2005, RW 2005-2006, 1631). 
128 In die zin E. DIRIX, “Gerechtelijk akkoord – juridische en conceptuele knelpunten“, in Financiële 
regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, p. 491; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 48, met een beroep 
op het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel; Hof Brussel 11 maart 2003, TRV 2004, 52 goedkeurende noot P. 
COUSSEMENT; impliciet Hof Gent 26 april 2004, NJW 2004, 1101 = TBH 2005, 276.  
Anders o.m. Ph. COLLE, “De nieuwe wetgeving betreffende het gerechtelijk akkoord”, TBH 1998, 76; Y. 
DUMON & H. STRANART, “Le concordat judiciaire. Loi du 17 juillet 1997”, JT 1997, 870; Hof Luik 30 
november 2004, TBH 2006, 837 n. A. MAHY. 
129 Dit was het motief voor het hoger aangehaalde arrest nr. 108/2005 van het Arbitragehof; de redenering geldt 
echter evenzeer voor dit geval. 
130 Arrest nr. 61/2007 van 18 april 2007, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2007/2007-061n.pdf. 
131 Voor de toepassing van deze beginselen op het voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak, zie art. 22 
HypW. 
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4. Schuldvorderingen verzekerd met een algemeen voorrecht. 
 
Hoewel deze voorrechten in de wet geklasseerd worden als algemene voorrechten op roerende 
goederen, zijn het in werkelijkheid algemene voorrechten op het semi-bruto vermogen in het 
algemeen (zie verder de bespreking van het onderpand (c.) na de kenmerken (a.) en 
opsomming van de gevallen (b.)). 

a. Kenmerken 
 
1° Wat betreft het onderpand 
 
De kenmerken van algemene voorrechten werden hoger reeds in het algemeen aangegeven 
(algemeen bevoorrechte schuldeiser: En. preferential creditor). Zoals gezegd geven zij bij 
samenloop voorrang op de opbrengst van het hele vermogen van de schuldenaar (of een 
abstract deel van het vermogen of een abstracte categorie, zoals bv. alle roerende goederen) 
die overblijft nadat de echte zakelijke rechten zijn uitgeoefend en de boedelschulden zijn 
betaald. Zij hebben geen specifiek voorwerp, noch volgrecht. Hoewel het zakelijke 
zekerheden zijn, zijn het geen zakelijke rechten in enge zin132.  
 
Aangezien het algemeen voorrecht op het vermogen van de schuldenaar geldt en niet op 
bepaalde goederen, zal in geval er meerdere hoofdelijke schuldeisers zijn, het voorrecht 
gelden op het vermogen van elk van hen133. 
 
Het voorrecht ontstaat slechts op het ogenblik waarop de samenloop ontstaat; dat kan onder 
meer belang hebben wanneer het voorrecht slechts voor schulden van een bepaalde periode 
wordt verleend (zoals het voorrecht van 19, 3° HypW (begrafeniskosten), 19, 5° HypW 
(ziektekosten) en bepaalde fiscale voorrechten)134. Vandaar bepaalt art. 19 II HypW: "De  
termijnen, in de drie vorige paragrafen bepaald, zijn die, welke aan de dood, de ontneming 
van het bezit of de inbeslagneming van de roerende goederen voorafgaan"; de rechtspraak 
heeft dat uitgelegd als "welke aan het ontstaan van de samenloop voorafgaan"135. 
 
Of het algemeen voorrecht ook kan worden uitgeoefend op toekomstige goederen, hangt van 
het soort samenloop af. Bij een algemeen vereffeningsbewind geldt het normaal ook op de 
nieuwe activa. Bij een collectieve schuldenregeling kan het wel worden uitgeoefend op de 
                                                
132 Dat is anders bij bijzondere voorrechten / pandrechten op een feitelijke algemeenheid, zoals bv. het pand op 
handelszaak met inbegrip van de vooraden, of het voorrecht van de verhuurder. 
133 Aldus m.b.t. de hoofdelijkheid die voortvloeit uit art. 30bis RMZ-Wet: Cass. 23 februari 1989, Arr. 1989 nr. 
355 = TBH 1990, 428 noot DIRIX = Pas. 1989 I 646. 
134 Cass. 10 januari 1935, Pas. I 101. De toepassing die in dat arrest van het beginsel werd gemaakt, betrof de 
bepaling van art. 1, 2° van de Wet 12 november 1808 met betrekking tot het voorrecht van de openbare schatkist 
bij de invordering van de directe belastingen. Voor de inkomstenbelastingen speelt de beperking uit die bepaling 
echter niet meer, aangezien het algemeen voorrecht dat in het WIB is opgenomen, geen beperking in tijd meer 
kent (de beperking die vroeger ook in het WIB stond, is opgeheven bij KB van 12 december 1996). 
135 De zaak die geleid heeft tot Cass. 10 januari 1935 betrof een beslag dat door de fiscus was gelegd, maar 
waarop nooit een verkoop was gevolgd en nooit een samenloop was ontstaan; jaren later ging de schuldenaar 
failliet en de fiscus wou zijn voorrecht ook laten gelden voor de schulden waarvoor destijds beslag was gelegd, 
wat afgewezen werd gezien de termijn beperking. 
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opbrengst van bestaande activa bij tegeldemaking in het kader van een gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling, maar niet op nieuwe activa (vnl. nieuwe inkomsten) (zie de bespreking 
verder). 
 
Omdat de verhouding tussen de concurrente schuldeisers, waaronder ook de algemeen 
bevoorrechte, gefixeerd wordt op het ogenblik van de samenloop, wordt ook bij algemene 
bevoorrechte schuldvorderingen (En. preferential debts) de loop van de interesten geschorst 
door samenloop; de interest kan niet geldend gemaakt worden tegenover de andere 
concurrente schuldeisers136. 
 
Uit al deze kenmerken volgt ook dat algemeen bevoorrechte schuldvorderingen "concurrente" 
schuldvorderingen zijn, d.i. schuldvorderingen "in de boedel". 
 
2° W.b. de verzekerde schuldvordering 
 
Het voorrecht kleeft aan de vordering, en blijft dus in beginsel behouden bij overgang van de 
bevoorrechte vordering door cessie, subrogatie of anderszins137 (al kunnen er in bepaalde 
gevallen afwijkende regels zijn). 

b. Door algemene voorrechten verzekerde schuldvorderingen en hun rangorde. 
 
Algemene voorrechten kunnen in ons recht niet bij overeenkomst worden gevestigd, maar 
enkel uit de wet voortvloeien. De wetgever heeft in de loop der jaren een hele reeks algemene 
voorrechten bijgemaakt138. De wet verschaft intussen de volgende algemene voorrechten. 
 
1° Voorrecht voor kosten van de laatste ziekte gedurende 1 jaar   
 
Dit wordt toegekend door art.19, 3° HypW. Uit de aard van de zaak  gaat het hier om een 
overleden natuurlijke persoon. De schuldeiser is bevoorrecht op de goederen van de 
nalatenschap.  
 
Of de kosten van de laatste ziekte daarnaast ook een persoonlijke schuld kunnen zijn van 
familieleden van de overleden, is betwist139. 
 
2° Arbeids- en socialezekerheidsrechtelijke voorrechten en voorrecht voor de 
bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing en de BTW 
 

                                                
136 Cass. 7 april 1986, Arr. 1985-86, nr. 479 = Pas. I, 951 = JT 1987, 7 = RPS 1987, 126 nr. 6432. 
137 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 74 met verw. naar Vred. Zinnik 2 maart 1999, JLMB 1999, 1271. 
138 Voor kritiek en een pleidooi tot snoeien, zie F. T’KINT en W. DERIJCKE, “En nu de algemene 
voorrechten”, TBH 2000, 276-285. 
139 Zie in dit verband Arbitragehof nr. 28/2006 van 1 maart 2006, dat de prejudiciële vraag onontvankelijk 
verklaart omdat het een zaak van de gewone rechter is daariover te beslissen 
(http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2006/2006-028n.pdf). 
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Deze worden toegekend door art. 19, 3 bis tot 4 nonies HypW en art. 86-87 BTW-Wetboek. In beperkte mate 
bestond een arbeidsrechtelijk voorrecht reeds in de CC van 1804 (nl. niet-betaalde loon van dienstpersoneel, wat 
in die tijd in de lijn lag van de kosten voor levensonderhoud, ziektekosten en levensmiddelen). In de loop der 
jaren werd dit steeds verder uitgebreid, in het bijzonder met de steeds verdere uitbreiding van de sociale 
zekerheid. Vandaag verzekeren deze algemene voorrechten met name de volgende schuldvorderingen en slorpen 
zij in veruit de meeste gevallen het resterend actief op (zodat er geen actief meer is voor de chirografaire 
schuldeisers). 
 
a) Sociaalrechtelijke schuldvorderingen bevoorrecht in eerste rang (art. 19, 3° bis) 
 
In eerste rang komen de schuldvorderingen op achterstallig loon en gelijkgestelde 
schuldvorderingen (voor zover geen boedelschuldvorderingen, zie hoger). 
 
Het betreft met name: 
i) het niet-betaalde loon tot een bedrag van 7500 Euro140 en daarbovenop de opzeggingsvergoeding (art. 19, 
3°bis I en II HypW). "Loon" moet worden begrepen in de ruime zin van art. 1 v. Loonbeschermingswet 1965 
(zie ook in die zin art. 90 FaillW), bv. met inbegrip van de premies voor een groepsverzekering141. Interest is 
niet mee bevoorrecht142. Sedert 1 juli 2005 bepaalt art. 3bis van de Loonbeschermingswet (zoals gewijzigd door 
de Wet van 26 juni 2002143) dat de werknemer "recht (heeft) op de betaling, door de werkgever, van het loon, 
vooraleer de in artikel 23 bedoelde inhoudingen in mindering zijn gebracht"; de bepaling uit dezelfde wet van 
2002 die art. 19, 3° bis HypW daarmee in concordantie brengt (en dus het bruto-loon in deze rang bevoorrecht 
maakt144), is op 1 april 2007 in werking getreden145); 
ii) in gelijke rang daarmee de aanvullende vergoedingen in het kader van brugpensioen, zoals gedefinieerd in art. 
19, 3° bis III HypW146; 

                                                
140 Aanpasbaar bij K.B. krachtens lid II van art. 19, 3° bis. 
141 Cass. 4 februari 2002, Arr.Cass. 2002, nr. 78 = Pas. 1988 I 1250 = JT 1988, 632 n. Y. DUMONT = RCJB 
1990, 5 n. I. VEROUGSTRAETE. 
142 Cass. 16 juni 1988, Pas. 1988, I, 1250. 
143 Art. 81 van de Wet van 26 juni 2002 inzake de sluiting van ondernemingen, in werking sedert 1 juli 2003 
krachtens het KB van 3 juli 2005 (dat laatste is volgens sommige rechtspraak onwettig (Arbeidshof Antwerpen 7 
maart 2007, RW 2008-2009, 935), maar intussen is de hele Sluitingswet in wekring getreden op 1 april 2007) 
144 Door art. 83 van de Wet van 26 juni 2002 inzake de sluiting van ondernemingen; zoals gewijzigd door de 
Wet van 11 juli 2006. 
145 Het voorrecht van 19,3° bis HypW is onder de oude versie niet van toepassing op de bedrijfsvoorheffing, 
daar de werknemer zelf - althans tot aan de wijziging van art. 2 Loonbeschermingswet 1965 - geen recht had op 
uitbetaling daarvan aan hemzelf, maar enkel op betaling van het netto-loon. Zo bv. Cass. 10 maart 1986, Pas. 
1986 I 868 = JTT 1986, 189; Cass. 23 november 1992, RW 1992-93, 1036 = Pas. 1992 I 1295 = JT 1993, 736 n. 
F 't KINT = TBH 1993, 862 n. C. VAN BUGGENHOUT; Cass. 23 mei 1996, RW 1996-97, 563 = Arr.Cass. 
1996, nr. 187; Hof Antwerpen 31 januari 2002, RW 2003-2004, 542; Cass. 21 januari 2005 (2 arresten), faill. 
bvba Telstar t. Belgische Staat (Financiën) en nr. C.03.0569N, faill. nv Boelwerf t. Belgische Staat (Financiën).  
Daarop moest en moet dus in beginsel wel de bedrijfsvoorheffing worden ingehouden door de bewindvoerder 
(dat werd duidelijk gesteld in de fiscale en sociale wetgteving in 1993), maar deze laatste kwam wel in lagere 
rang, onder 19, 4° ter. 
Gezien art. 81 en 82 van de Sluitingwet, die de loonbeschermingswet wijzigden, in werking getreden zijn op 1 
juli 2005, rees vanaf toen de vraag of de toen formeel nog geldende oude tekst van 19, 3° bis niet anders moest 
worden uitgelegd. Deze discrepantie is in ieder geval verdwenen sinds 1 april 2007. 
146 ingevoegd bij art. 64 programmawet van 8 april 2003. De regels zijn te vinden in CAO nr. 17 van de 
Nationale Arbeidsraad. 
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iii) andere elementen van het loon dan deze aanvullende vergoedingen, welke door art. 2 III van de 
Loonbeschermingswet van de bijzondere bescherming worden uitgesloten (bv. vakantiegeld, zie verder), vallen 
niet onder het voorrecht van art. 19, 3° bis147; 
iv) in gelijke rang daarmee148 de subrogatoire schuldvorderingen van het Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers ("Sluitingsfonds"149) (eveneens art. 19, 3° bis IV); 
v) in gelijke rang daarmee de bedragen uitgeleend in het kader van het investeringsspaarplan bedoeld in 
Hoofdstuk IV van de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst 
van de vennootschappen (eveneens art. 19, 3° bis, V)150. 
vi) en tenslotte de zgn. inschakelingsvergoeding bedoeld in de wet van 23 december 2005 betreffende het 
Generatiepact. 
 
b) Sociaalrechtelijke schuldvorderingen bevoorrecht in tweede rang 
 
In tweede rang komen enkele andere sociaalrechtelijke schuldvorderingen, met name: 
i) de schuldvorderingen van het RIZIV (Rijksdienst  voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) en de 
ziekenfondsen tot terugbetaling ten onrechte uitbetaalde prestaties van de ziekteverzekering (art. 19, 4° I);  
ii) schuldvorderingen voor vakantiegelden en vakantiebijdragen (art. 19, 4° II); 
 
c)  Sociaalrechtelijke schuldvorderingen bevoorrecht in derde  
 
In derde rang komen nog schuldvorderingen uit een arbeidsongeval verschuldigd door de 
werkgever (art. 19, 4° bis). 
 
d) Sociaalrechtelijke schuldvorderingen bevoorrecht vierde rang en fiscale schuldvorderingen 
in gelijke rang  
 
In vierde rang komen de parafiscale schuldvorderingen wegens sociale bijdragen en sommige 

                                                
147 A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 815 nr. 33. 
148 Cass. 17 april 2000, RW 2000-2001, 1417 = Arr.Cass. 2000, nr. 256 = TBH 2000, 588, vernietigt Hof 
Antwerpen 26 november 1996, RW 1998-99, 368. Dit is een wijziging t.o.v. de vroegere rechtspraak (Cass. 6 
december 1982, Arr. 1982-83, nr. 214 = RW 1982-83, 1801 concl. A.g. Lenaerts = TBH 1983, 250 = JT 361 = 
Soc.Kron. 1983, 14 noot STORCK & WILLEMS: voorrang werknemer op gesubrogeerde, analoog aan art. 1252 
BW); de wijziging in de rechtspraak werd gegrond op de bedoeling van de wetgever met de wijziging van art. 
19, 3° bis door art. 96 van de Herstelwet van 22 januari 1985. In dezelfde zin (gelijke rang) reeds onder het oude 
recht wat betreft Sluitingsfonds en RSZ kh. Luik 26 november 1986, JLMB 1987, 131. 
149 Opgericht in 1966. De verschillende wetten in dit verband werden uiteindelijk gecoördineerd bij Wet van 26 
juni 2002 betreffende de sluiting van ondernemingen, gewijzigd bij Wet van 11 juli 2006, en in werking getreden 
op 1 april 2007 (door KB van 23 maart 2007). Intussen is de relevante Europese richtlijn  nr. 80/987 vervangen 
door RL 2008/94 betreffende de bescherming van de werknemers bij insolventie van de werkgever 
(gecodificeerde versie) van 22 oktober 2008. 
150 Het investeringsspaarplan is één van de mogelijke vormen van werknemersparticipatie, een vorm die wel 
enkel bestaat voor kleine ondernemingen. Bij die vorm wordt de investering van de werknemer op dezelfde 
wijze beschermd tegen insolvabiliteit van de werkgever als het loon. Zie verder M. TISON, "Het 
investeringsspaarplan in kleine vennootschappen", in C. Chevalier, M.  De Vos, M. Tison en C. Van der Elst 
(red.), Financiële Participatie door werknemers: de wet van 22 mei 2001, Kluwer Antwerpen 2001, nrs. 262; A. 
VAN PUT, "Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de 
vennootschappen. Een eerste analyse", RW 2001-02, 624; -, "Bedrijfseconomische toetsing van het 
participatiebedrag volgens de Participatiewet van 22 mei 2001", Economisch en Sociaal Tijdschrift, 3/2002, 312 
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fiscale schuldvorderingen (BTW, bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing). 
 
i) schuldvorderingen voor sociale bijdragen en bijdrageopslagen aan de Sociale zekerheid. 
 
Het betreft zowel de RSZ als pensioeninstellingen, Fonds voor beroepsziekten, Fondsen voor bestaanszekerheid, 
het Fonds voor arbeidsongevallen, de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen, e.d. (art.19, 4°ter 
HypW151); indien het Sluitingsfonds deze betaald heeft en hierin gesubrogeerd is, neemt het voor de 
subrogatoire vordering deze rang in (maar zonder voorrang op de bijdragegerechtigde instelling zelf); sinds de 
inwerkingtreding van de Sluitingswet ook andere schuldvorderingen (dan de hoger genoemde) van het Fonds tot 
vergoeding van de in geval van sluiting  van ondernemingen ontslagen werknemers (art. 19, 4°quinquies en 
septies) (en dit voor zover ze niet hoger gerangschikt zijn krachtens wettelijke subrogatie)152; 
 
ii)  schuldvorderingen van de Belgische fiscus voor de door de werkgever verschuldigde bedrijfsvoorheffing (art. 
423 II WIB, in gelijke rang met art. 19, 4°ter HypW); sinds 1 juli 2005 is dit voorrecht grotendeels zonder 
voorwerp geworden door de wijziging van art. 3 bis van de Loonbeschermingswet (en van art. 19, 3 bis HypW); 
 
iii) schuldvorderingen van de fiscus op verschuldigde BTW en alle accessoria (behalve de 
boetes), ook zonder bijzondere beperking in tijd (onder art. 86 en 87 WBTW)153. 
 
iv) schuldvorderingen van de fiscus op roerende voorheffing (art. 423 WIB 1992154). 
 
e) Sociaalrechtelijke schuldvorderingen bevoorrecht in vijfde en volgende rang 
 
v) de bijdragen verschuldigd voor kinderbijslagen welke nog niet onder het vorige vallen (art. 19, 4°quater); 
 
vi) de  bijdragen voorzien bij de wet tot oprichting van  een Nationale Sociale Commissie voor de kleine 
ondernemingen (art. 19,   4°octies);  
 
vii) de schuldvorderingen van de verzekeraar in geval van betaling van vergoedingen en renten wegens 
arbeidsongeval tijdens de schorsing van het verzekeringscontract (art. 19,   4°nonies(2)).  
 
3° Voorrecht schuldvorderingen van het Bijzonder Fonds voor deposito's en 
levensverzekeringen 
 
Dit voorrecht op de goederen van de bijdrageplichtige instellingen vinden we in art. 8/1 van KB 14 november 
2008155  en betreft de bijdragen voor de beschermingsregelingen voor deposito's en levensverzekeringen. 

                                                
151 De beperking tot bijdragen van de laatste 5 jaar werd opgeheven door art. 44 van de Wet van 3 juli 2005 
houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg. 
152 Ingevolge art. 83 Sluitingswet 26 juni 2002, zoals gewijzigd door art. 34 van de Wet van 11 juli 2006. 
153 De rang van het BTW-voorrecht werd verhoogd door de wijziging van art. 87 WBTW door art. 3 van de 
Programmawet-I van 27 december 2006. 
154 Zoals gewijzigd door art. 68 van de Programmawet van 27 april 2007. 
155 KB tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële 
stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen 
in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's en de 
levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten; zoals gewijzigd door de Programmawet van 23 december 2009, art. 170. 
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4° Voorrecht schuldvorderingen verontreinigde oppervlaktewateren  
 
Dit voorrecht vinden we in art. 19, 4°nonies (1) HypW.  Het verzekert de sommen (inbegrepen verwijlrente) 
verschuldigd krachtens art. 24 en 25 van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen 
verontreiniging. 
 
5° Voorrecht voor auteursrechten 
 
Dit wordt verschaft door art. 19,   4°decies en betreft alle vorderingen wegens auteursrechten. 
 
6° Voorrecht voor levensmiddelen 
 
Volgens art. 19, 5° HypW is er een algemeen voorrecht voor leveringen van levensmiddelen 
aan de schuldenaar (natuurlijke persoon) en zijn familie gedurende de laatste 6 maanden (voor 
de samenloop). Onder levensmiddelen verstaat men niet alleen voeding maar alle kosten voor 
een minimaal levensonderhoud (waaronder ook energie en water)156. 
 
7° Voorrecht voor de bijdragen voor de Begrotingsfondsen plant en dier. 
 
Dit voorrecht werd ingevoerd bij W. 20 juli 2006 (art. 159) en betreft de schuldvorderingen tot betaling van de 
verplichte bijdragen aan: 
- het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten (desbetreffende 
Wet van 23 maart 1998); en aan 
- het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige (desbetreffende Wet van 
17 maart 1993). 
 
8° Voorrecht voor de strafpleiter 
 
Dit voorrecht wordt geregeld in art. 2 en 4 van de Wet van 5 september 1807 en verzekert ereloon en kosten van 
de advocaat voor de strafrechtelijke verdediging van een veroordeelde schuldenaar157. Het is eigenlijk een 
afgeleide van het hierna genoemd voorrecht van de fiscus, maar heeft er wel voorrang op. Ook dit voorrecht kan 
worden uitgeoefend op alle roerende goederen na de voorrechten van art. 19 HypW (op onroerende goederen kan 
het mits inschrijving, zie verder onroerende goederen). 
 
9° Voorrecht van de Belgische schatkist voor gerechtskosten in strafzaken 
 
Dit voorrecht wordt geregeld in art. 1 van de Wet van 5 september 1807 en verzekert de proceskosten waartoe 
een schuldenaar in een strafproces werd veroordeeld jegens de Staat.  Het kan uitgeoefend worden op alle 

                                                
156 F 't KINT, Sûretés (2004) nr. 395. 
157 Merkwaardig genoeg niet bij vrijspraak; dit is omdat het voorrecht een afgeleide is van het voorrecht van de 
fiscus voor de inning van de kosten en boeten. Vlg. Hof Luik 13 november 1985, JL 1986, 31 n. CAEYMAEX 
geldt het ook bij opschorting van de strafrechtelijke uitspraak. 
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roerende goederen na de voorrechten van art. 19 HypW (op onroerende goederen kan het mits inschrijving, zie 
verder onroerende goederen).  
 
10° Algemene voorrechten van de fiscus en bepaalde andere overheidsinstellingen (art. 15 
HypW en bijzondere wetten) 
 
a) Bij fiscale schulden andere dan de bedrijfsvoorheffing, roerende voorheffing BTW en 
successierechten. 
 
De Belgische fiscus beschikt over een algemeen voorrecht (in bepaalde aangelegenheden 
beschikt hij over een bijzonder voorrecht; deze worden later besproken), dat niet in de HypW 
wordt geregeld, behalve wat zijn rang betreft (art. 15 HypW verwijst naar de fiscale wetten). 
Behalve het reeds genoemde algemeen voorrecht voor de bedrijfsvoorheffing, de roerende 
voorheffing en de BTW neemt het algemeen voorrecht van de fiscus rang in na de eerder in de 
HypW genoemde algemene voorrechten, en met name na de zgn. sociale voorrechten.  
 
Bevoorrechte vorderingen zijn:  
 
In eerste rang 
- onder art. 422 en 423 WIB 1992158 (voorheen art. 313 en 314): de inkomstenbelastingen en 
accessoria, zowel degene die men zelf verschuldigd is als diegene waarvoor men met zijn 
vermogen instaat als echtgenoot of kind. Onder de accessoria zijn bevoorrecht de 
voorheffingen (uitdrukkelijk in art. 422 ingeschreven door de Wet van 22 juli 1993, voorheen 
reeds rechtspraak), de interest, invorderingskosten, opcentiemen en aanvullende belastingen 
(niet de boetes en verhogingen).  
Met ingang van 10 januari 1997 is de vroegere beperking in tijd voor de uitoefening van het voorrecht 
opgeheven (KB van 12 dec 1996159). Het verjaart dus niet zolang de vordering zelf niet verjaart; 
- onder dezelfde bepalingen de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zoals 
verkeersbelasting en belasting op spelen en weddenschappen, en de met inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde gemeente- en provinciebelastingen; 
- onder art. 202(2) I WDRT160: voor de door dat wetboek geregelde diverse rechten en taksen, 
meer interest en kosten; 
- onder art. 313 AWDA: de verschuldigde douanerechten en accijnzen, met inbegrip van de 
interest, opslag- bewarings- en verificatiekosten; 
- de gemeente- en provinciebelastingen161, met inbegrip van de gemeentelijke 
activeringsheffingen en leegstandsheffingen; 
                                                
158 Zie onder meer B. VANERMEN, “Principes inzake invordering van directe belastingen”, in Fiscaal 
executierecht, Antwerpen, 2003, 71 v., en i.v.m. de lokale belastingen L. DE MEYERE, “Invordering van lokale 
belastingen”  in Fiscaal executierecht, Antwerpen, 2003, p. 257 v. 
159 Zie J. VERSTAPPEN, "Wijzigingen aan het voorrecht en de wettelijke hypotheek van de schatkist: kleine 
retouches met verregaande gevolgen", T.Not. 1997, 377 v. 
160 Het Wetboek Diverse rechten en taksen regelt de rechten op geschriften (de vroegere zegelrechten), 
verschillende taksen op financiële transacties (beurstaks, taks op effecten aan toonder, taks op 
verzekeringsovereenkomsten, op kasbons, op lange termijnsparen) en op aanplakbiljetten. 
161  Ingevolge art. 12 Wet 24 december 1996 (Wet betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- 
en gemeentebelastingen), in Vlaanderen vervangen met ingang van 1 januari 2009 door art. 11 Decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
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- onder art. 53 § 8 en 9 Vlaams afvalstoffendecreet162: de milieuheffingen, m.i.v. de interest, 
administratieve geldboeten en kosten; 
- onder art. 161 (§ 1 en 2) Vlaams Bodemsaneringsdecreet van 26 oktober 2006: de kosten 
van de ambtshalve uitvoering door OVAM van bodemonderzoek, site-onderzoek, 
bodemsanering of de andere door het decreet voorziene ambtshalve maatregelen; 
- verder is er nog art. 1, 2° van de Wet 12 november 1808 met betrekking tot het voorrecht 
van de openbare schatkist bij de invordering van de directe belastingen, volgens hetwelk in 
het algemeen alle directe belastingen, en met name “onroerende belastingen, belastingen op 
deuren en vensters, belastingen op patenten, en elke andere directe en persoonlijke belasting, 
zowel wat betreft het vervallen als het lopende jaar” bevoorrecht, op alle meubelen en andere 
roerende goederen van de schuldenaars, ongeacht waar deze zich bevinden. 
Er is geen verdere rangorde tussen deze fiscale voorrechten; zij komen alle in gelijke rang. 
 
In tweede rang 
- onder art. 74 en 75 van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders en art. 74 en 75 van de Wet van 5 juli 
1956 op de wateringen: de polderbelasting c.q. wateringenbelasting (gewone en buitengewone), meer interest en 
kosten, met een beperking van 2 jaar van de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier; het voorrecht voor 
het polderbestuur c.q. wateringbestuur komt in rang na dat van de Staat. 
 
Derden die de belastingen hebben betaald, zijn in beginsel gesubrogeerd in de 
schuldvordering én de voorrechten van de fiscus; daarop gelden echter wel een aantal 
beperkingen. 
 
Zo beperkt art. 136 AWDA het algemeen voorrecht van de expediteurs, makelaars, commissionairs en douane-
expediteurs "voor de terugvordering van de rechten en taksen en, in 't algemeen, van alle sommen aan de Staat 
voldaan, voor rekening van derden, bij de invoer of uitvoer van goederen" enerzijds qua voorwerp tot de 
roerende goederen van hun schuldenaars,  en anderzijds qua termijn tot een termijn één jaar te rekenen vanaf de 
betaling. Conform de algemene regel komt de gesubrogeerde in rang net na de subrogant (zie art. 136 II 
AWDA). 
 
b) Voor de successierechten 
 
Enigszins verschillend is het algemeen voorrecht voor de successierechten (art. 84 I W.Succ.). 
De successierechten zijn schulden van de erfgenamen, legatarissen en begiftigden163.  
 
Bij samenloop met andere schuldeisers van een schuldenaar van de successierechten (dus van 
een erfgenaam e.d.) heeft de fiscus voor die rechten een voorrecht, maar niet op alle goederen 
van de schuldenaar, doch enkel op de goederen afkomstig uit de nalatenschap. Juister:  
- op de roerende goederen uit de nalatenschap heeft hij een voorrecht (art. 84 I W.Succ.), dat 
na 18 maanden vervalt, indien de ontvanger tegen dan geen gerechtelijke vervolgingen 
aangevangen heeft art. 85 W.Succ.); op die goederen heeft het voorrecht in verhouding tot 
                                                                                                                                                   
gemeentebelastingen 
162 Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, zoals gewijzigd door o.m. 
het begrotingsdecreet van 22 december 2006. 
163 Zie art. 75 v. W.Succ. De betaling moet in beginsel gebeuren binnen de 7 maanden na het openvallen van de 
nalatenschap. 
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andere schuldeisers van de erfgenamen dezelfde rang als de andere algemene voorrechten van 
de fiscus. 
- op de onroerende goederen uit de nalatenschap heeft de fiscus niet het voorrecht van art. 84 
I W.Succ. maar wel een occulte wettelijke hypotheek, die na 18 maanden vervalt indien ze 
tegen dan niet ingeschreven is (art. 84 II en 86 W.Succ.). 
 
Successierechten zijn in beginsel maar verschuldigd zijn op het netto-actief, wat logisch is 
gezien het een schuld is van de erfgenamen in verhouding tot wat zij netto verkrijgen. Vanuit 
het perspectief van de nalatenschap als boedel zijn de successierechten dan ook achtergestelde 
schulden en geen bevoorrechte, in die zin dat ze slechts op het nettosaldo van de nalatenschap 
kunnen worden verhaald. Het is slechts vanuit het perspectief van het vermogen van de 
erfgenamen dat zij bevoorrechte schulden zijn. Maar men mag bij dit alles niet vergeten dat 
de successierechten door de erfgenamen niet enkel verschuldigd zijn op wat aan de 
erfgenamen toekomt, maar ook op wat aan de legatarissen en begiftigden toekomt, daaronder 
ook op goederen die reeds uit het vermogen verdwenen waren voor het overlijden maar in 
gevolge de fictie van art. 7 W.Succ. bij de nalatenschap worden geteld. 
 
Een bijzonder kenmerk van het voorrecht voor de successierechten is verder dat op elk van de 
roerende goederen van de nalatenschap de fiscus een algemeen voorrecht heeft voor alle 
uitstaande successierechten en niet enkel voor deze die nog verschuldigd zijn door de eigenaar 
van het roerend goed (zie art. 84 I W.Succ.) en op elk van de onroerende goederen van de 
nalatenschap de fiscus een occulte hypotheek heeft voor alle uitstaande successierechten en 
niet enkel voor deze die nog verschuldigd zijn door de eigenaar van het onroerend goed164. 
 
Eenieder die goederen uit de nalatenschap verwerft is dus in zekere zin een zakelijke borg 
voor de successierechten van alle mede-schuldenaars van die successierechten. 
 
11° Algemene voorrechten van de overheid voor gedane voorschotten en werken. 
 
In sommige gevallen beschikt de overheid over een voorrecht waarvoor gelijkaardige regels gelden als dat van 
de fiscus, en in rang dadelijk daarna komt, zo bv.: 
- art. 97 § 1 en 2 van de Wet van 3 juni 1957 op de Polders en art. 98 § 2 en 2 van de Wet van 5 juli 1956 op de 
Wateringen: algemeen voorrecht op de goederen van de polders c.q. wateringen, tot zekerheid van 
schuldvorderingen voor door de hogere overheid gedane werken. 

c. Onderpand van deze algemene voorrechten. 
 
De algemene voorrechten van art. 19 HypW en de bijzondere wetten gelden, in de hierboven 
aangegeven volgorde op de volgende activa: 
- krachtens art. 19 HypW op (het saldo van) de roerende goederen (schuldvorderingen 
inbegrepen), en  

                                                
164 Het Arbitragehof oordeelde in arrest 72/2007 van 26 april 2007 dat deze regel niet strijdig is met het 
grondwettelijk discriminatieverbod, zie http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2007/2007-072n.pdf. 
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- krachtens art. 19 in fine HypW op het saldo van de onroerende goederen165 (met 
uitzondering van het voorrecht voor de strafpleiter en het voorrecht van de schatkist voor 
gerechtskosten in strafzaken, zie hoger). Sinds de wijziging van art. 423 III WIB en art. 87 II 
WBTW bij Wet van 22 juli 1993 (in werking 5 augustus 1993), geldt dit ook voor de fiscale 
voorrechten uit die bijzondere wetten. 
 
Voordien oordeelde de rechtspraak dat deze voorrechten van de fiscus niet vielen onder de bepaling van art. 19 
in fine en dus enkel golden op de roerende goederen166 (waardoor de fiscus enkel op grond van zijn wettelijke 
hypotheek bevoorrecht kon zijn op de onroerende goederen). Dit laatste geldt nu nog voor de voorrechten 
waarvan de regels niet in die zin zijn aangepast (bv. voor de AWDA, het WDRT, de polderbelasting, e.d.). 
 
Enkel schepen vallen er soms buiten. Daarvoor is er een aparte regeling in art. 23 
Scheepvaartwet. Sommige algemene voorrechten (met name de fiscale) vermelden dat ze ook 
op het saldo daarop gelden, na toepassing van art. 23 Scheepvaartwet. 
 
Sommige fiscale voorrechten gelden bovendien in beginsel zelfs op bepaalde goederen van 
derden die bij de belastingschuldenaar worden aangetroffen (zie bv. art. 313 § 3 AWDA voor 
werktuigen en gereedschappen). 

5.  Chirografaire schuldvorderingen (= niet bevoorrechte schuldvorderingen) 
 
Zoals uit de naam blijkt, komen zij na de algemeen bevoorrechte schuldvorderingen. Men 
spreekt van chirografaire of niet-bevoorrechte schuldeisers (Fr. créanciers chirographaires; 
En. unsecured creditors). 
 
Het gaat hier onder meer om personen die krediet hebben verleend zonder daarvoor 
zekerheden te bedingen. Een andere belangrijke categorie chirografaire schuldeisers zijn 
echter ook de meeste slachtoffers van onrechtmatige daden - schuldeisers van een 
aansprakelijkheidsvordering. Wel zijn deze schuldeisers in heel wat gevallen verzekerd voor 
die schade door middel van een schadeverzekering, zodat de chirografaire schuldeiser na 
uitkering van de verzekeringsvergoeding niet langer het slachtoffer is, maar de 
schadeverzekeraar die in diens vordering is gesubrogeerd. Dit zijn overwegingen die een rol 
spelen bij de rechtspolitieke beoordeling van de positie van chirografaire schuldeisers.` 
 
Chirografair is ook het saldo van de bevoorrechte vorderingen nadat het voorwerp van hun 
zakelijke zekerheid is uitgeput. 
 

                                                
165 Ook op dit saldo geldt de rangorde van art. 19 HypW, met de fiscale voorrechten op het einde; zie G. VAN 
HAEGENBORGH, ”Wijzigingen aan de fiscale voorrechten”, RW 1993-1994, (319) 321 nr. 9; C. VAN 
HEUVERSWYN, “Het voorrecht van de schatkist en art. 19 in fine HypW: de wetgever grijpt in”, T.Not. 1994, 
119 v. 
166 Cass. 22 november 1990, 2 arresten, Arr. Cass. 1991, nr. 159 = Pas. 1991 I 305 = RW 1990-91, 1370 = JT 
1991, 366 noot I. MOREAU-MARGREVE = R.Not.B. 1991, 214 noot LEDOUX = T. Not 1991, 345 noot L. 
WEYTS = JLMB 1991, 481 = Not.Fisc.M. 1991, 183 kritische noot VANDENBERGHE = RPS 1991, 124 noot 
F. 't KINT; C. VAN HEUVERSWYN, “De civielrechtelijke waarborgen tot inning van de personenbelasting: het 
voorrecht en de wettelijke hypotheek van de Schatkist”, RW 1989-90, 833 v. 
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Anders dan in sommige landen is er in ons recht geen deel van het actief voorbehouden voor 
de chirografaire schuldeisers167, en komt het vaak voor dat het voor de verdeling onder hen 
beschikbare saldo nul is. Andere landen hebben vaak regelingen om de niet-bevoorrechte 
schuldeisers te versterken. 
 
In het Belgische positief recht is er een restant van zo'n regeling te vinden, doordat de Wet op de inpandgeving 
van de handelszaak bepaalt dat het pand op handelszaak wat de voorraden betreft slechts op 50 % van de 
opbrengst ervan voorrang geeft (zie verder). 
 
Dergelijke regelingen hebben weinig zin in zoverre de schuldeisers de inpandgeving of gelijkaardige 
zekerheidsvestiging kunnen vervangen door een andere constructie waarbij zij aan de inperking van het 
zekerheidsrecht ontsnappen, met name door middel van constructies waarbij de goederen niet eens deel uitmaken 
van het vermogen van de debiteur, maar in eigendom aan de schuldeiser toekomen (vervanging van 
inpandgeving door sale & leaseback, van verkoop door verhuring - al dan niet met koopoptie - of consignatie 
met commissie-opdracht, enz.). Zolang men eraan blijft vasthouden dat zekerheidseigendom wel degelijk een 
soort eigendom is en niet gereduceerd wordt tot een gewoon zekerheidsrecht, hebben regels die de rechten van 
schuldeisers met zakelijke zekerheden inperken weinig zin; dan leiden ze immers tot ongerechtvaardigde 
verschillende behandeling van uiteenlopende constructies die nochtans allen een zekerheidsoogmerk hebben. 
 
De hele rechtsgeschiedenis door zijn pogingen om de rechten van verzekerde schuldeisers in te perken steeds 
gevolgd door uitwijking van kredietverleners naar andere zekerheidsconstructies, die door de rechtspraak des te 
eerder werden aanvaard naarmate de klassieke zekerheidsrechten gekortwiekt werden, waarna intelligente 
wetgevers geprobeerd hebben om opnieuw een compromis te vinden dat voor beide categorieën van zekerheden 
(oude en nieuwe) zou gelden (in Staats-Nederland geschiedde dat door de conversie van de zekerheidseigendom 
in een stil pandrecht, waarna de praktijk opnieuw geprobeerd heeft aan dat compromis te ontsnappen, onder 
meer door middel van de sale & leaseback). 
 
De chirografaire schuldeisers zouden daarentegen al een heel stuk gebaat zijn met de afschaffing van de 
algemene voorrechten; maar deze laatste zijn natuurlijk precies bedoeld om bepaalde soorten schuldvorderingen 
een ernstiger kans te geven om betaald te worden. Maar zij zorgen er vooral voor dat de fiscus en de 
inningsinstellingen voor sociale bijdragen profiteren van de diligentie van de andere schuldeisers. 
 
Critici van de bestaande regeling vragen met name - en terecht - aandacht voor de schuldvorderingen van 
schuldeisers die géén krediet hebben verleend, maar tegen hun wil in schuldeiser zijn geworden, met name als 
slachtoffers van schadeveroorzakende fouten. In tegenstelling tot vrijwillige kredietverlening waren zij niet in de 
mogelijkheid om zekerheden te bedingen, zodat er hier een argument is om in de rechtsregels bepaalde 
zekerheden in te schrijven.  
 
Men mag daarbij evenwel niet uit het oog verliezen dat de aansprakelijken voor dergelijke schade heel vaak 
verzekerd zijn, al dan niet verplicht. Het Belgische recht heeft bovendien in het algemeen aan de schuldeiser van 
aansprakelijkheidsvorderingen van een verzekerde aansprakelijke een zogenaamde "rechtstreekse vordering" 
(beter ware "rechtstreekse aanspraak") toegekend jegens de verzekeraar. Bij verplichte 
aansprakelijkheidsverzekeringen is deze rechtstreekse vordering "volmaakt" (d.i. abstract): zij geldt weliswaar 
slechts binnen de perken van de verleende dekking en van de looptijd waarvoor ze verleend was, doch andere 
excepties uit de interne verhouding verzekeraar-verzekerde kunnen aan de schuldeiser niet worden 
tegengeworpen; de rechtstreekse vordering vormt aldus een soort persoonlijke zekerheid. Bij niet verplichte 

                                                
167 In het Engelse recht spreekt men van een "carve out", zie de Insolvency Act 1986 zoals gewijzigd door de 
Enterprise Act 2002. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

611 

aansprakelijkheidsverzekeringen is de rechtstreekse vordering onvolmaakt (niet-abstract) en dus te beschouwen 
als een zekerheidsrecht van de schuldeiser op de schuldvordering van de verzekerde op de verzekeraar (zie 
verder). 
 
Er zijn ook nog een hele reeks andere situaties en gronden waarbij schuldeisers (al dan niet chirografaire) een 
schuldvordering hebben op een derde (persoonlijke zekerheden, hoofdelijke aansprakelijkheden uit de wet, 
aansprakelijkheid van derden wegens onrechtmatige daden die de niet-betaling mee veroorzaken, enz.); het zou 
ons te ver leiden deze in dit bestek te bespreken. 

6. Achtergestelde schuldvorderingen168 
 
Bepaalde schuldvorderingen worden evenwel nog achtergesteld bij de chirografaire 
schuldvorderingen en worden dus slechts uitbetaald als er nog iets overblijft nadat alle 
chirografaire schuldvorderingen zijn uitbetaald. 

a. Conventionele achterstelling 
 
De achterstelling van een schuld(vordering) kan voortvloeien uit een overeenkomst met de 
schuldeiser, zoals we hoger reeds besproken (bij het overzicht van zekerheidstechnieken). Het 
gaat dan om een conventionele achterstelling zoals bij de “achtergestelde lening”. De 
schuldeiser is dan met de schuldenaar en/of met andere schuldeisers overeengekomen dat zijn 
schuldvordering wordt achtergesteld bij die van andere schuldeisers.  
 
In de meeste gevallen gaat het om een achtergestelde lening. De uitlener neemt daarbij een 
groter risico op zich in ruil voor bv. een hogere interest. Dergelijke leningen aan 
vennootschappen nemen een tussenpositie in tussen de gewone lening enerzijds en de 
investering in het kapitaal van de vennootschap anderzijds; kapitaalschulden zijn immers nog 
lager gerangschikt, dus nog meer achtergesteld dan de achtergestelde lening. De 
achtergestelde lening wordt dus in geval van samenloop terugbetaald voor de 
kapitaalsuitkering aan de aandeelhouders, maar na alle andere schuldvorderingen (en dus 
enkel indien er nog voldoende actief in het vermogen is overgebleven). 
 
De achterstelling kan ook voortvloeien uit een overeenkomst met andere schuldeisers.  

b. Wettelijk achtergestelde schuldvorderingen 
 
1° Dwangsommen 
 
Volgens art. 1385sexies GerW kunnen ook de voor het faillissement verbeurde 
dwangsommen niet worden toegelaten in het passief van het faillissement. 
 
2° Interest over de periode na de samenloop 
 

                                                
168 Literatuur. Voor Nederland: A. Van HEES, De achtergstelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde 
geldlening, Kluwer Deventer 1989; I. SPINATH, Achtergestelde vorderingen, Kluwer Deventer 2005. 
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Wanneer de samenloop het lopen van de interest doet ophouden jegens de boedel, is de schuld 
tot betaling van de nadien vervallen interest eveneens een achtergestelde schuld169 (verder 
komt de vraag aan bod of de uitbetaling daarvan al dan niet een taak is van de 
bewindvoerder). Zo zal bij een batig saldo bij faillissement dat saldo op de eerste plaats 
daarvoor worden aangewend170. 
 
3° Uitgesteld loon; onderhoudsuitkeringen lastens de nalatenschap; legaatschulden 
 
Bij sommige vormen van vereffening van een afgescheiden vermogen, met name de 
nalatenschap en de huwelijksgemeenschap, zijn er sommige schulden die achtergesteld zijn 
bij alle andere schulden, maar voorgaan op de uitkering van het netto-aandeel aan de 
erfgenamen of mede-eigenaars. Voor zover het schulden van die erfgenamen of mede-
eigenaars persoonlijk zijn, worden ze hieronder bij kapitaalschulden besproken (bv. de 
successierechten).  
 
Als achtergestelde schulden van de nalatenschap of huwgemeenschap zelf kennen we: 
- zowel bij de nalatenschap als de huwgemeenschap: het uitgesteld loon in land- en tuinbouw, 
geregeld door de Wet van 28 december 1967171; 
- bij de nalatenschap ook de onderhoudsuitkering lastens de nalatenschap ex art. 203 BW, ex 
205 bis BW (en door verwijzing art. 301 § 6, 339 bis en 364 § 2 BW) of ex art. 475 quinquies 
BW (pleegvoogdij) en de terugvordering van materiële steun door het OCMW (art. 100 
OCMW-wet). 
 
Men kan deze schulden zien als een vorm van “natuurlijke verbintenissen”, die niet opeisbaar 
waren van de overledene, maar het worden indien de nalatenschap een batig saldo vertoont. 
 
Hierna komen bij de nalatenschap de legaatschulden (bijzondere legaten) (art. 1016 BW); dat 
zij geprimeerd worden door de onderhoudsuitkering volgt uit art. 205 bis § 3 BW 
 
Al deze schulden: 
- komen in rang na de schulden van de erflater zelf (voor de onderhoudsschulden volgt dat uit 
de kwalificatie als natuurlijk verbintenis; voor de legaatschulden wordt dit uitgedrukt in het 
adagium “Nemo liberalis nisi liberatus”172), en  
- gaan voor op de uitkering aan de erfgenamen (zie verder).  
Wat de legaatschulden betreft, moet daarbij wel opgemerkt worden dat de schuldeisers 
daarvan (legatarissen) wel zelf schuldenaar zijn van de successierechten op datgene wat ze 
ontvangen hebben (vgl. hieronder bij de bespreking van de kapitaalschulden). 

                                                
169 We vinden dit uitdrukkelijk in bv. § 39 (1) Duitse InsO. 
170 Zie bv. kh. Veurne 14 mei 2008, beroep verworpen door Hof Gent 23 februari 2009 nr. 2008/AR/1860. 
171 Uit art. 4 § 4 blijkt duidelijk dat deze schuld achtergesteld is. 
172 Zie daarover onder meer Cass. fr. 25-11-1861, D.P. I 457; H. DE PAGE, Traité VIII 1164, p. 1303 v.; Y.H. 
LELEU, La transmission de la succession en droit comparé, p. 308 v., en in Nederland art. 1109 oud BW en art. 
4:7 I juncto II nieuw BW. 
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c. Nieuwe schulden na samenloop 
 
Achtergesteld in geval van samenloop zijn in beginsel ook de schuldvorderingen die noch 
schulden in de boedel zijn, noch schulden van de boedel (boedelschulden). Bij faillissement 
spreekt men ook van postfaillissementsschulden. Het gaat om schulden die ontstaan zijn na de 
samenloop, maar niet aan de vereisten van boedelschulden voldoen. Het kan ook gaan om 
schulden ontstaan voor de samenloop, die aan de schuldeisers niet tegenwerpelijk zijn 
(wegens toepassing van de Pauliana of art. 17 v. FaillW).  
 
Waarop kunnen deze schuldvorderingen dan wel verhaald worden ? 
- als het slechts om een partieel beslag gaat, blijft verhaal mogelijk op de goederen die nog 
niet in beslag zijn genomen; 
- bij een algemeen vereffeningsbewind zullen de nieuwe activa normaal ook deel uitmaken 
van de boedel, doch met een bijzonder statuut: ten aanzien van deze activa gelden de schulden 
aangegaan om ze te verkrijgen namelijk wel als boedelschulden (en zijn de schuldeisers in de 
boedel hierop dus in beginsel achtergesteld ten aanzien van de schuldeisers van deze kosten); 
- bij een aanzuiveringsbewind zullen de nieuwe schulden in beginsel voorgaan op de nieuwe 
activa die verkregen zijn ingevolge de voortzetting van de activiteiten van de schuldenaar (als 
een soort boedelschulden op die goederen), en zijn de schuldeisers in de boedel hierop dus in 
beginsel achtergesteld. 

7. Saldo / Kapitaalschulden. 

a. Toebedeling van het batig saldo 
 
Het nettosaldo van de activa (b.v. bij vrijwillige vereffening; bij vereffening van een 
nalatenschap; bij faillissement in het erg zeldzame geval dat er een batig saldo is) gaat naar de 
eigenaar (de schuldenaar zelf) c.q. – bij meerdere eigenaars - wordt verdeeld onder de 
eigenaars. Bij een nalatenschap zijn dat de erfgenamen of legatarissen onder algemene titel. 
 
Gaat het om een ontbonden en  vereffende rechtspersoon, dan is er geen “eigenaar” meer en 
wordt het saldo bestemd: 
- voor de aandeelhouders of leden bij een vennootschap of economisch 
samenwerkingsverband; 
- naar het conform de statuten bij de ontbinding aangewezen belangeloos doel bij de vzw en 
de stichting (art. 2, 9° en 28, 6° VZW-wet)173. 
 
Bij de vennootschap gaat het hier uiteindelijk om de uitbetaling van zgn. kapitaalschulden: de 
liquidatiewaarde van het destijds door de aandeelhouders ingebrachte kapitaal. Dat kapitaal is 
boekhoudkundig een schuld ten aanzien van de aandeelhouders, maar het is wel een schuld 
die achtergesteld is bij alle andere (zie bv. art. 190 § 2 Wb. Venn. en art. 24 VZW-wet). 

                                                
173 Bij een stichting kunnen de statuten evenwel erin voorzien dat, wanneer het  belangeloos doel van de 
stichting is verwezenlijkt, de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk  aan de waarde van de goederen of 
de goederen zelf terugnemen die de stichter aan de verwezenlijking van  dat doel heeft besteed (art. 28, 6° VZW-
wet). 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

614 

Inbreng in het “kapitaal” van een vennootschap betekent immers juist dat men het risico van 
winst en verlies draagt.  

b. Lot van het batig saldo na toebedeling; schuldvorderingen bevoorrecht op dat batig saldo. 
 
Bij de vereffening van een rechtspersoon of apart vermogen vormt dit batig saldo vervolgens 
samen met alle andere goederen van de verkrijger op zijn beurt het onderpand voor de 
schuldeisers van de persoon aan wie het wordt toebedeeld: 
- bij de vereffening van een vennootschap gaat het nettosaldo deel uitmaken van het 
vermogen van de aandeelhouders en dus van het onderpand voor de schuldeisers van die 
aandeelhouders; 
- bij de vereffening van een gemeenschappelijk vermogen gaat het nettosaldo deel uitmaken 
van het individueel vermogen van de mede-eigenaars en dus van het onderpand voor de 
schuldeisers van die eigenaars individueel. 
 
Dat sluit niet uit dat sommige schuldeisers van de aandeelhouders c.q. erfgenamen c.q. 
individuele eigenaars daarbij precies op die goederen een voorrang zullen krijgen op al hun 
andere schuldeisers.  Dat geldt met name voor de volgende schulden van de erfgenamen: 
- de begrafeniskosten (zie daarover hoger); 
- de schuldvordering van de fiscus voor de successierechten. Zoals gezegd gaat het hier in 
beginsel om een schuld van de erfgenamen of legatarissen en niet van de nalatenschap zelf, 
schuld die overigens berekend wordt op het batig saldo (netto-actief) dat elk van hen verkrijgt 
(volgens het tarief geldend naargelang de graad van verwantschap van die erfgenaam), maar 
heeft de fiscus voor die schuld wel een algemeen voorrecht en wettelijke hypotheek op alle 
goederen van de erfgenamen die afkomstig zijn van de nalatenschap (art. 84 tot 86 W.Succ. 
en 86 HypW) (zie hoger).  
 
Een valkuil voor de erfgenaam (waaraan men ook niet ontsnapt door beneficiaire aanvaarding174) is dat de 
erfgenaam ook persoonlijk gehouden is tot de successierechten op de goederen die fiscaal gezien fictief tot de 
nalatenschap worden gerekend op grond van art. 7 of 108 W.Succ. (art. 7 betreft de goederen waarover de 
erflater gedurende de laatste 3 jaren voor zijn overlijden kosteloos heeft beschikt; art. 108 betreft de regel dat 
goederen waarvan is aangetoond dat ze in die periode van 3 jaar aanwezig zijn geweest, ook nog aanwezig 
worden geacht bij het overlijden, tot tegenbewijs). 
 
Vanuit het perspectief van de nalatenschap als boedel zijn de successierechten wel 
achtergestelde schulden (ze gaan voor op de uitkering aan de erfgenamen en legatarissen en 
dus ook op de schuldeisers van deze laatste), achtergesteld ook bij de achtergestelde 
onderhoudsuitkeringen. Maar voor zover er een netto-actief is (anders zijn er geen 
successierechten) zijn ze op de activa bevoorrecht (door middel van een occulte hypotheek), 
en wel voor de successierechten verschuldigd door het geheel der erfgenamen. En ze gaan op 
die goederen voor op de andere schulden van de erfgenamen en legatarissen, behalve dan de 
                                                
174 De successierechten zijn immers schulden van de erfgenamen en niet van de nalatenschap. Het voorrecht van 
boedelbeschrijving beperkt enkel de laatste. Normaal is dit voor de successierechten geen probleem, omdat ze 
slechts op het netto-aandeel van de erfgenaam worden berekend. Maar dat lijdt precies een uitzondering bij de 
fictief meegerekende niet meer in de nalatenschap aanwezige goederen. De erfgenaam kan wel regres uitoefenen 
op de werkelijke begunstigde van die goederen (art. 7 W.Succ.). 
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begrafeniskosten en andere boedelschulden waartoe zij zich persoonlijk zouden verbonden 
hebben. Ze gaan op die goederen dus ook voor op alle andere zekerheden die de erfgenaam of 
legataris erop zou gevestigd hebben (zelfs krachtens een titel die dateert van voor hun 
verkrijging door de erfgenaam), want ze komen slechts met dat voorrecht bezwaard in het 
vermogen van die erfgenaam of legataris terecht (vgl. verder de uitleg betreffende het verschil 
tussen voorbehouden en gevestigde zekerheden). 
 

8. Overgangsrecht 
 
Wanneer de rechtsregels, die de rang van schuldvorderingen bepalen, wijzigen, hebben deze 
regels onmiddellijke werking, maar geen terugwerkende kracht. Aangezien de onderlinge 
verhouding tussen de schuldvorderingen maar wordt vastgelegd op het tijdstip van de 
samenloop, betekent dit dat de nieuwe regels in beginsel gelden in alle gevallen waarin er nog 
geen samenloop is ontstaan175. 

9. Slotbemerking 
 
Anders dan in sommige andere rechtsstelsels is er in ons recht geen deel van het vermogen gereserveerd voor de 
concurrente en nog minder voor de chirografaire schuldeisers. Het resultaat is dat deze laatste vaak niets 
verkrijgen bij samenloop. Als het om vrijwillige schuldeisers gaat kan men nog stellen dat ze maar beter voor 
zichzelf hadden moeten zorgen door zekerheden te bedingen of geen krediet te geven, maar hetzelfde geldt niet 
voor onvrijwillige schuldeisers, in het bijzonder schadelijders uit onrechtmatige daad. 
 
De concrete betekenis van het gelijkheidsbeginsel betekent dus vooral dat men zich geen voorrang kan 
verzekeren door middel van een beslag, anders dan door middel van een voorbehouden of door de schuldenaar 
gevestigde zakelijke zekerheid.  
  

                                                
175 Zie Cass. 31 oktober 1988, Arr. 1988-89, nr. 125 = Pas. 1989 I 227 = JLMB 1989, 718 noot J. CAEYMAEX 
= TBBR 1991, 67 noot D. LECHIEN (in casu de invoering van een nieuwe algemeen voorrecht). 
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HOOFDSTUK III.    De belangrijkste vormen van samenloop met 
vereffening afzonderlijk bekeken 
 
In tegenstelling tot de meest moderne rechtsstelsels kent ons recht een veelheid aan 
samenloopvormen. De wetgeving kent nauwelijks algemene regels die voor alle vormen van 
samenloop zijn voorgeschreven; de rechtsleer en rechtspraak hebben een algemene regeling 
van de samenloop ontwikkeld. De regeling is daardoor ten dele dezelfde voor alle vormen van 
samenloop, ten dele verschillend. In Afdeling A. bespreken we de regels die in beginsel 
gelden voor alle vormen van vereffeningsbewind, in de volgende afdelingen de bijzondere 
regels (onder meer de totstandkoming van de samenloop en van het bewind, de omvang 
ervan, de wijze van aantreden van de schuldeisers, de gevolgen op de rechten van de 
verschillende soorten schuldeisers e.d.m.).  
 
AFDELING A.   Vereffeningsbewind in het algemeen 
 
Bij collectieve realisatie, d.i. samenloop, zijn de rechten van de samenlopende schuldeisers op 
de in beslag genomen activa dus gecollectiviseerd en worden zij uitgeoefend door diegene die 
bevoegd is om te handelen voor rekening van het geheel van de samenlopende schuldeisers 
(de “massa” der schuldeisers), d.i. door de bewindvoerder.  
 
Men onderscheidt bij de onderbewindstelling van activa in ons recht twee hoofdsoorten van 
bewind: vereffeningbewind s.s. en aanzuiveringsbewind. De eerste komt in dit hoofdstuk ter 
sprake, de tweede in het volgende. In de meest moderne rechtsstelsels (bv. het Franse en 
Duitse) wordt dit onderscheid gerelativeerd, en gaat het om twee mogelijkheden die bestaan 
binnen het kader van één soort procedure; het Belgische recht gaat nog uit van een scheiding 
tussen beide (vgl. de bespreking bij faillissement). 

1. Vormen van vereffeningsbewind en aanduiding van de bewindvoerder 
 
Een algemeen vereffeningsbewind vinden we in ons recht in de volgende gevallen: 
- ingevolge de faillietverklaring bij vonnis, met aanstelling van een faillissementscurator als 
bewindvoerder; 
- ingevolge de ontbinding van een rechtspersoon bij beslissing van het bevoegde orgaan, met 
aanstelling van vereffenaars; 
- ingevolge boedelafstand; 
- ingevolge de beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap door de erfgenaam, waarbij 
deze laatste in beginsel zelf bewindvoerder is; 
- in gevolge de aanstelling door de rechter van een bewindvoerder over een onbeheerde 
nalatenschap (indien het een notaris is, spreekt men van een boedelnotaris). 
 
In de meest moderne rechtsstelsels zijn al deze vormen van algemeen vereffeningsbewind, of 
toch vele daarvan samengebracht onder één enkel regime, dat - meestal met enkele nuances - 
geldt voor handelaars zowel als niet-handelaars (zie in het bijzonder de nieuwe Duitse 
Insolvenzordnung, afgekort InsO). 
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Een partieel vereffeningsbewind vinden we bij uitvoerend beslag (waaronder ook uitwinning 
van zekerheden), waarbij de gerechtsdeurwaarder bewindvoerder wordt bij roerend beslag en 
derdenbeslag, een notaris als bewindvoerder wordt aangesteld bij onroerend beslag, en voor 
pandverzilvering normaal een pandverzilveraar wordt aangesteld. 
 
Het vereffeningsbewind beoogt, zoals de naam het zegt, de vereffening, dit is tegeldemaking 
van de activa met het oog op het voldoen van de schulden. 

2. Gevolgen voor de onder bewind gestelde activa 
 
Over de onder bewind gestelde activa verliest de schuldenaar zijn beschikkingsbevoegdheid, 
of juister: hij kan niet meer ten nadele van de opkomende schuldeisers beschikken. Dit werd 
hoger reeds nader besproken (Hoofdstuk I)176.  
 
Ook de andere gevolgen van de "fixatie" werden hoger reeds besproken, bv. het bewarend 
effect van de samenloop die het overbodig maakt voor de schuldeisers om nog verder 
bewarende maatregelen te nemen voor het behoud van zakelijke zekerheden, andere dan de 
maatregelen die voorgeschreven zijn in het kader van de samenloopprocedure (aangifte van 
schuldvordering e.d.m.). 

3. Wijze van optreden van de vereffeningsbewindvoerder; type van vertegenwoordiging 
  
Ons recht kent hoofdzakelijk twee vormen van vertegenwoordiging; het vereffeningbewind 
beantwoordt echter aan geen van beiden: 

- de gewone of onmiddellijke vertegenwoordiging, waarbij de vertegenwoordiger 
optreedt in naam van de lastgever en deze rechtstreeks verbindt; 

- de middellijke vertegenwoordiging, waarbij hij in eigen naam optreedt en zichzelf 
verbindt; de vertegenwoordigde is echter wel gebonden aan de beschikkingen die 
“voor zijn rekening” (d.i. betreffende zijn goederen) gebeuren binnen de bevoegdheid 
van de vertegenwoordiger. 

 
De middellijke vertegenwoordiging (bv. de commissionair) werd hoger reeds nader 
besproken, en daarbij werd uiteengezet dat er daarbij in beginsel geen schuldvorderingen zijn 
tussen de opdrachtgever en de wederpartij van de vertegenwoordiger, maar enkel tussen de 
middellijke vertegenwoordiger en de wederpartij enerzijds en tussen de middellijke 
vertegenwoordiger en de opdrachtgever anderzijds, en dat er wel een rechtstreeks 
eigendomsovergang kan plaatsvinden tussen opdrachtgever en wederpartij van de 
vertegenwoordiger. De middellijke vertegenwoordiger verbindt zich dus persoonlijk. 

a. Optreden “qualitate qua” 
 

                                                
176 De schuldenaar verliest in beginsel zijn handelingsbekwaamheid niet. Bij vereffening van rechtspersonen is 
het wel zo dat de rechtspersoon wel de handelingsbekwaamheid via de normale organen verliest, zie de 
bespreking verder onder. 
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Het vereffeningsbewind verschilt van beide vormen van vertegenwoordiging doordat de 
bewindvoerder noch in eigen naam optreedt, noch in naam van de schuldeisers, noch in naam 
van de gefailleerde, maar in zijn bijzondere hoedanigheid (qualitate qua) van bewindvoerder 
van het afgescheiden vermogen, dus in zekere zin “op naam van” het bestuurde vermogen. 
Hedendaagse auteurs verwerpen om die reden elk gebruik van de term “vertegenwoordiging”; 
het zou gaan om een “wettelijk mandaat”177; nochtans gaat het ook bij een "wettelijk" 
mandaat wel degelijk om een vorm van vertegenwoordiging, zij het een aparte vorm, waarvan 
we de contouren eerst even algemeen aangeven. 

b. Wie is verbonden, op welk vermogen is het verhaalbaar ?  
 
Op verbintenisrechtelijk vlak verbindt de bewindvoerder in beginsel zichzelf niet door de 
handelingen die hij in het kader van zijn bewindvoering stelt. Hij treedt immers niet op in 
eigen naam (al kan hij zichzelf wel borg stellen voor bepaalde verbintenissen die hij aangaat). 
Zo ook is de bewindvoerder die arbeidsovereenkomsten voortzet sociaalrechtelijk niet de 
werkgever178. 
 
De bewindvoerder verbindt ook de schuldenaar niet, in die zin dat de schuldenaar geen 
verbintenissen oploopt door die handelingen. Ook de schuldeisers in de vereffening lopen 
geen verbintenissen op door zijn optreden. De verbintenissen die hij qualitate qua aangaat 
zijn enkel verhaalbaar op het afgescheiden vermogen dat onder bewind staat179 (dus niet op 
het vermogen van de bewindvoerder, noch op dat van de schuldeisers, en op het vermogen 
van de schuldenaar enkel voor zover het onder beslag ligt).  
 
Bij naamloos of neutraal optreden, en dus meer bepaald in het kader van een 
vereffeningsbewind, is het het afgescheiden (onder bewind gestelde) vermogen dat jegens de 
medecontractant gebonden is op zakenrechtelijk vlak; niet op verbintenisrechtelijk vlak, tenzij 
dan in zoverre die verbintenissen verhaalbaar zijn op het afgescheiden vermogen dat door de 
neutrale vertegenwoordiger (bewindvoerder) wordt bestuurd. 
 
De kosten en erelonen van de bewindvoerder zelf zijn eveneens verhaalbaar op het vermogen 
dat onder zijn bewind staat. Of de schuldeisers voor wie hij optreedt tot betaling daarvan 
gehouden zijn indien het gerealiseerde actief onvoldoende is om deze kosten te dekken, 
verschilt naargelang de vorm van vereffeningsbewind (zo is de opdrachtgever van een beslag 

                                                
177 Dit is natuurlijk nietszeggend. Mandaat is synoniem van lastgeving. Het is wel degelijk een opdracht 
rechtshandelingen te stellen niet voor eigen rekening. De opdracht wordt bovendien niet door de wet gegeven, 
maar hoogstens door de wet omschreven. In die zin kan men wel van wettelijk mandaat spreken, ongeacht of de 
aanstelling gebeurt door de rechter (gerechtelijk mandataris) of door de schuldenaar zelf (bv. de vereffenaar van 
een rechtspersoon). 
178 A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 803 nr. 6; G. VERHEGGE, "Enkele sociaalrechtelijke problemen als 
gevolg van een faillietverklaring", RW 1983-84, (1442) 1454. 
179 Voor een voorbeeld, zie Beslagrechter Hasselt 4 maart 1997, RW 2002-2003, 669: de aansprakelijkheid die 
de curator qualitate qua oploopt is enkel verhaalbaar op de (faillissements)boedel (in casu een 
bezettingsvergoeding). 
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wel gehouden tot betaling, de schuldeisers in een faillissement niet180 – al kan men ook daar 
de toepassing van de regels van zaakwaarneming niet geheel uitsluiten). 
 
Deze vorm van vertegenwoordiging noemt men ook neutraal of naamloos bewind, maar staat 
dus erg dicht bij de middellijke vertegenwoordiging, behoudens het ontbreken van persoonlijk 
verbonden zijn. Behalve bij samenloop vinden we deze vorm bv. ook bij de 
testamentuitvoerder (art. 1025 v. BW). 

c. Voor wiens rekening beschikt de bewindvoerder?  
 
Dat de door hem aangegane verbintenissen wel op het onder bewind gestelde vermogen 
verhaalbaar zijn, betekent anderzijds dat de bewindvoerder wel bevoegd is om over de 
bestanddelen van dat vermogen te beschikken, en dus ook ze te bestemmen tot onderpand van 
de verbintenissen die hij in het kader van de vereffening aangaat. Zijn beschikkingen 
“verbinden” dus niemand persoonlijk, maar ze zijn wel bindend voor de schuldeisers.  
 
Hij beschikt daarbij niet voor eigen rekening. Voor wiens rekening handelt en beschikt de 
bewindvoerder dan? Hij beschikt voor rekening van de schuldeisers voor zover zij 
schuldeisers in de boedel zijn. Die beschikkingsbevoegdheid correspondeert aan het collectief 
pandrecht van de schuldeisers in de boedel, dat de activa bezwaart. Vanuit dat oogpunt oefent 
de curator dus voor rekening van de schuldeisers hun collectief pandrecht uit, pandrecht 
krachtens hetwelk hij alle in beslag genomen activa kan tegelde maken en de opbrengst 
verdelen (zie hieronder de andere invulling van de taak van de bewindvoerder). Hoewel hij 
dus noch de schuldeisers noch de schuldenaar vertegenwoordigt in de enge zin van het woord, 
oefent hij wel de rechten van de schuldeisers op de goederen van de schuldenaar uit en 
vertegenwoordigt181 hij hen dus in een ruimere zin (en enkel hen, niet de schuldenaar)182. De 
schuldeisers zijn namelijk niet gerechtigd om hun collectief pandrecht individueel uit te 
oefenen, maar zijn verplicht dat door de bewindvoerder voor hun rekening te laten uitoefenen 
(dwangvertegenwoordiging); ze zijn dan ook gebonden aan (niet: persoonlijk verbonden door) 
diens beschikkingen over dat vermogen. Welke rechten van de schuldeisers de bewindvoerder 
precies uitoefent, wordt onder 4.c. nader uitgewerkt.  
 
Het gaat wel enkel om de rechten van de schuldeisers in de boedel; de rechten van 
separatisten en boedelschuldeisers worden niet door de bewindvoerder, maar tegen de 
bewindvoerder uitgeoefend. 

                                                
180 Voor een voorbeeld van het laatste, zie Hof Brussel 15 maart 2001, TBH 2002, 51 noot R. PARYS. Zie 
Cass. 13 september 1991, Pas. 1992, p. 38; Hof Luik 17 oktober 1996, JT 1997, 274; I. VEROUGSTRAETE, 
“Dettes de masse, privilèges te monnaie de faillite”, RCJB 1990, (21) 26 nr. 11. 
181 Aangezien de bewindvoerder geen conventioneel lasthebber is van de schuldeisers, oordeelt de rechtspraak 
dat vele regels uit de conventionele lastgeving niet van toepassing zijn, bv. de regels inzake rekening en 
verantwoording (Hof Gent 27 juni 2002, RW 2004-2005, 1425). 
182 Ook in die ruimere zin vertegenwoordigt hij nog steeds niet de schuldenaar zelf. Het collectief pandrecht 
van de schuldeisers is immers een eigen recht van die schuldeisers, en niet de uitoefening van een bevoegdheid 
om de schuldenaar te vertegenwoordigen. Ook de bewindvoerder vertegenwoordigt daarin dus niet de 
schuldenaar. 
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d. Zakenrechtelijke gevolgen van deze wijze van optreden 
 
Dat hij beschikt over het vermogen en voor rekening van de rechthebbenden op dat vermogen, 
betekent ook dat de goederen die hij verkrijgt, in beginsel verkregen worden voor dat 
vermogen en er dus deel van gaan uitmaken. Op zakenrechtelijk vlak vinden we ook hier dus 
(zoals bij de gewone zowel als de middellijke vertegenwoordiging) een rechtstreekse 
eigendomsovergang van goederen - bij vervreemding een overgang van het 
onderbewindgestelde vermogen naar de verkrijger, bij verkrijging een overgang van de 
wederpartij naar het onderbewindgestelde vermogen. De bewindvoerder is verplicht ervoor te 
zorgen dat die goederen afgescheiden blijven van zijn privé-vermogen, onder meer door alle 
verrichtingen met geld via een kwaliteitsrekening (een rekening die hij qualitate qua aanhoudt 
als bewindvoerder van die specifieke boedel) te laten verlopen (bij faillissement gelden er 
daarbij bijzondere regels voor de faillissementsrekeningen). 

e. Aansprakelijkheid van de bewindvoerder 
 
Al verbindt de bewindvoerder zichzelf niet, hij is anderzijds natuurlijk wel aansprakelijk voor 
zijn bewindvoering.  
 
De bewindvoerder moet rekening en verantwoording doen jegens de opdrachtgever c.q. de 
personen voor wiens rekening hij optreedt (zij het dat de vorm daarvan en de persoon aan wie 
verantwoording moet worden gedaan enigszins verschilt naargelang het soort 
vereffeningsbewind; ook de contractuele of buitencontractuele aard verschilt naargelang de 
bewindsvorm). Hij is daarbij persoonlijk aansprakelijk voor de fouten die hij begaat in de 
bewindvoering183: 
- jegens een individuele schuldeiser die door zijn fout te weinig ontvangt, bv. doordat de 
bewindvoerder geen rekening houdt met een schuldvordering waarmee hij rekening had 
moeten houden184, of de rangregeling tussen de schuldeisers niet eerbiedigt185, of een 
boedelschuld aangaat waarvan hij dient te beseffen dat ze niet kan worden betaald met de 
activa van de boedel (zie hieronder); 
- jegens de schuldeiser van een boedelschuld die hij is aangegaan, wanneer dat geschiedde 
terwijl hij wist of moest weten dat deze schuld niet zou kunnen worden betaald uit de 
boedel186; 
- jegens de schuldeiser die eigenaar is van goederen die in het feitelijk bezit waren van de 
gefailleerde, en waarover de bewindvoerder dus een bewaringsverplichting heeft zolang hij 
deze goederen niet aan die eigenaar heeft teruggegeven (hier gelden in beginsel de regels van 
"bewaargeving uit noodzaak", art. 1951 BW)187; 
- jegens de schuldeisers in de boedel in het algemeen, wanneer door zijn fout er: 
--- minder actief is, of  

                                                
183 Vb.: Hof Brussel  13 september 1989, RW 1990-91, 500 noot Veronique THIELMAN. 
184 Zie bv. bij de bespreking van het uitvoerend beslag de opsomming van de schuldeisers die de 
gerechtsdeurwaarder zelf moet opsporen. 
185 Bv. Hof Antwerpen 13 december 2007, RW 2009-2010, 1005. 
186 Vgl. uitdrukkelijk § 61 Duitse InsO. 
187 Bv. kh. Hasselt 7 juni 2005, RW 2005-2006, 1187. 
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--- meer boedelschulden zijn - bv. wanneer de bewindvoerder qualitate qua werd veroordeeld 
tot schadevergoeding aan derden omwille van fouten als bewindvoerder begaan, zodat de 
boedel die vergoeding moet betalen (bv. een bewindvoerder die goederen verkoopt wel 
wetende dat deze aan een derde toebehoren - bv. in leasing zijn -188) -, of  
--- wordt uitbetaald aan een schuldeiser de niet mocht opkomen in de samenloop (zie bv. bij 
uitvoerend beslag); 
--- maar niét wanneer de rangregeling niet is geëerbiedigd en aan een individuele schuldeiser 
meer wordt uitbetaald dan waarop hij bij het respecteren van een rangregeling of evenredige 
verdeling recht had189; aangezien dit geen gemeenschappelijke vordering is van alle 
schuldeisers kan ze ook niet uitgeoefend worden door de curator in een opvolgend 
faillissement190; 
- jegens de eigenaar van het onder bewind gestelde vermogen (zoals de gefailleerde), bv. 
indien diens actief door fouten van de bewindvoerder minder heeft opgebracht191. 
 
Voor de aansprakelijkheid jegens de schuldeisers in het algemeen geldt echter dat het om een collectieve schade 
is en de eis dus zolang het faillissement niet gesloten is, niet door een individuele schuldeiser kan worden 
aangesteld maar slechts door een nieuwe curator of een curator ad hoc aangesteld op verzoek van een of meer 
schuldeisers192. 
 
Zie bv. ook art. 1034 BW voor de testamentuitvoerder. 
 
Wanneer de bewindvoerder onder toezicht staat van een rechter-commissaris, zoals het geval is met de 
faillissementscurator, kan de Staat aansprakelijk wordt gesteld voor de fouten die deze laatste als orgaan van de 
Staat heeft gemaakt door onvoldoende toezicht uit te oefenen193. 
 
Persoonlijke aansprakelijkheid van de bewindvoerder sluit niet uit dat de aanspraak van de 
benadeelde schuldeiser ook een boedelschuld is. Het is wel zo dat de benadeelde die verhaal 
wil zoeken op de boedel de eis tegen de curator qualitate qua moet instellen, en degene die 
verhaal wil zoeken op het vermogen van de curator zelf de eis tegen de curator persoonlijk 
moet instellen194; men kan evenwel de eis tegelijk tegen beiden instellen (of liever: tegen de 
curator in beide hoedanigheden)195. 

                                                
188 Vb. uit Hof Antwerpen 23 april 2001, RW 2001-2002, 953. 
189 Bv. Hof Antwerpen 13 december 2007, RW 2009-2010, 1005. Anders evenwel kh. Antwerpen 13 januari 
2006, RW 2005-2006, 1553: hier had de vereffenaar weliswaar die schuldeiser (een bank) niet als dusdanig 
betaald, maar wel de opbrengst van de activa laten toekomen op de gewone rekening van de vennootschap in 
vereffening bij die bank, zodanig dat de bank zich op schuldvergelijking kon beroepen om zichzelf te betalen. 
Zie ook Hof Antwerpen 4 oktober 1994, RW 1994-95, 1335. 
190 Bv. Hof Antwerpen 13 december 2007, RW 2009-2010, 1005. 
191 Vgl. Hof Antwerpen 15 januari 2001, TBH 2002, 40. 
192 Hof Bergen 11 oktober 2005, TBH 2006, 841 = JLMB 2006, 1354; A. ZENNER, Dépistage, faillites et 
concordats p. 337 nr. 458. 
193 Bv. Rb. Brussel 22 november 2000, TBH 2002, 56 (rechter-commissaris die een curator had laten begaan die 
jarenlang activa verduisterde ten bate van zijn privé-vermogen); het vonnis werd hervormd in beroep door Hof 
Brussel 6 september 2004, dat evenwel verbroken werd door Cass. 21 april 2006, nr. C.04.0614N. 
194 Beslagr. Hasselt 4 maart 1997, RW 2002-2003, 669; Hof Brussel 13 december 1989, RW 1990-91, 500 noot 
V. THIELMAN. 
195 E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”, Themis deel 20. Insolventierecht, 2003-2004, p. 74-75 nr. 
24. Zie I. VEROUGSTRAETE, Manuel (uitgave ....), p. 248 nr. 382 
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f. Vergoeding van de bewindvoerder 
 
De opdracht van de bewindvoerder wordt in beginsel vergoed. Voor de vergoeding van de 
gerechtsdeurwaarder en notaris, de faillissemenstcurator e.d.m. bestaan er tarieven of 
barema's196. 

4. Opdracht en bevoegdheid van de bewindvoerder 
 
De opdracht van de bewindvoerder wordt hieronder samengevat in drie punten: 
- de opdracht ten aanzien van het passief (de samenloop organiseren) (a.); 
- de bevoegdheid ten aanzien van lopende overeenkomsten (b.); 
- de opdracht ten aanzien van het actief (tegeldemaken en opbrengst verdelen) (c.). 
In (d.) wordt ander ingegaan op de vraag welke rechten van de schuldeisers de bewindvoerder 
dan wel uitoefent. 
 
Indien er onder  de Europese Insolventieverordening in één land een primaire insolventieprocedure wordt 
geopend en in een of meer ander landen een secundaire insolventieprocedure, dan zijn de bewindvoerders van de 
verschillende insolventieprocedures verplicht om elkaar de relevante informatie mee te delen (art. 31 I Europese 
Insolventieverordening) en ook in andere opzichten samen te werken (art. 31 II Europese 
Insolventieverordening)197. 

a. Opdracht wat het passief betreft: de samenloop organiseren. 
 
1° Soorten samenloop 
 
Het type samenloop bepaalt welke taak de bewindvoerder heeft betreffende het al dan niet 
actief opsporen van de schuldeisers198. 
 
Elke vorm van samenloop heeft zijn eigen bijzondere regels die bepalen onder welke 
voorwaarden schuldeisers mee kunnen opkomen in de samenloop c.q. schuldvorderingen 
kunnen verhaald worden in het raam daarvan. Wel is er een algemene classificatie mogelijk. 
We onderscheiden 3 verschillende soorten of gradaties van samenloop. 
 
a) De passieve samenloop:  
 
De bewindvoerder mag afwachten welke schuldeisers zich aanmelden. Er is immers geen 
bewindvoerder met de verplichting om de schuldeisers op te sporen. Wanneer ze (= 
schuldeisers) komen, mogen ze meedoen, anders niet. Men gaat er niet naar op zoek. Voor de 
schuldeisers die zichzelf aanmelden kunnen er vereisten zijn om te kunnen deelnemen. 

                                                
196 Bv. het KB van 10 augustus 1998 voor het barema van de faillissementscurator. 
197 De "Academic Wing of INSOL Europe" heeft in 2006 een public draft opgesteld voor "European 
communication and Cooperation Guidelines for Cross-border Insolvency". 
198 Vgl. DIRIX & DE CORTE (2006) p. 38 nr. 45 en p. 40 nr. 47-49. 
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Wanneer geen actieve samenloop is voorgeschreven, gaat het om een passieve samenloop. De 
passieve samenloop wordt in die zin vermoed. Evenwel is omzeggens steeds een actieve 
samenloop voorgeschreven. 
 
b) De kleine actieve samenloop (= kleine samenloop) 
 
De bewindvoerder heeft als opdracht niet alle schuldeisers, maar slechts bepaalde categorieën 
van schuldeisers op te sporen. De samenloop ontstaat slechts wanneer er meer dan één 
schuldeiser tijdig is opgedaagd. Voor de schuldeisers die zichzelf aanmelden kunnen er 
vereisten zijn om te kunnen deelnemen. 
Het typevoorbeeld is het uitvoerend beslag. 
 
c) De grote actieve samenloop (= grote samenloop) 
 
Er is samenloop van rechtswege. De samenloop ontstaat evenwel slechts als er meer dan één 
schuldeiser tijdig is opgedaagd. De belangrijkste voorbeelden hier zijn: faillissement, 
vereffening van rechtspersonen,  beneficiair aanvaarde nalatenschap, onbeheerde 
nalatenschap. Behalve deze vormen van vereffeningsbewind zijn er verder nog  het 
gerechtelijk akkoord en de collectieve schuldenregeling als vormen van aanzuiveringsbewind, 
ook met grote samenloop. 
 
De wijze van aantreden van de schuldeisers wordt voor elk van deze vormen afzonderlijk 
besproken (zie verder hieronder). 
 
Bij een actieve samenloop zal de bewindvoerder aansprakelijk zijn indien door zijn fout een 
schuldeiser te laat aantreedt en niet meer kan delen in de op dat ogenblik reeds onder de 
andere schuldeisers verdeelde opbrengst. Die schuldeiser heeft wel geen verhaal (in de zin 
van regresrecht) op de andere schuldeisers die daardoor reeds meer hebben ontvangen.  
 
2° Opeisbaar worden van schuldvorderingen 
 
Een van de gevolgen van een grote samenloop is dat daardoor in beginsel alle 
schuldvorderingen opeisbaar worden, ook diegene die dat nog niet waren (zie i.h.b. art. 1188 
BW). Wel zal bij deze laatste in beginsel interest moeten worden verdisconteerd worden om 
de hoofdsom te bepalen waarvoor ze meetellen in de samenloop (tenzij het gaat om 
vorderingen waarop vooraleer ze opeisbaar worden nog interest aangroeit; in dat geval wordt 
de schuld opeisbaar voor het bedrag tot waar het op de datum van samenloop is aangegroeid). 
De verdiscontering gebeurt aan de wettelijke rentevoet. 

b. Bevoegdheid t.a.v. de “lopende overeenkomsten” 
 
1° Gevallen waarin de lopende overeenkomsten eindigen 
 
Het faillissement of een andere vorm van grote samenloop maakt in beginsel geen einde aan 
de lopende overeenkomsten, dit zijn diegene die voor de samenloop zijn gesloten en nog niet 
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geheel zijn uitgevoerd. De samenloop kan wel effect hebben op de loop van de interest op 
contractuele schuldvorderingen, de termijn van opeisbaarheid, e.d.m. (dit wordt per soort 
samenloop besproken). In sommige gevallen brengt ze ook de beëindiging mee van lopende 
overeenkomsten. We bespreken deze gevallen hieronder, met bijzondere aandacht voor het 
faillissement:  
- Overeenkomsten beëindigd door het faillissement zelf (a); 
- Overeenkomsten beëindigd door de wederpartij (b); 
- Overeenkomsten beëindigd bij wederzijds akkoord (c); 
- Overeenkomsten beëindigd door de bewindvoerder (d). 
 
a) Overeenkomsten beëindigd door het faillissement zelf. 
 
Dit omvat de volgende gevallen: 
 
(1) Overeenkomsten beëindigd door het faillissementsvonnis; 
 
(2) Overeenkomsten intuitu personae in geval van faillissement of onvermogen199 van de 
schuldenaar200, waaronder bv.: 
- lastgeving bij faillissement of onvermogen van de lasthebber; 
- de maatschap bij faillissement van een vennoot (en behoudens voortzetting onder de andere 
vennoten),  
- faillissement van de kredietnemer van een kredietopening, een franchisenemer of 
concessionaris; 
Arbeidsovereenkomsten bij faillissement van een werkgever vallen hier niet onder201. 
 
Het faillissement of onvermogen van een lastgever beëindigt in beginsel ook een 
"onherroepelijke" volmacht (en dus de bevoegdheid van de lasthebber) betreffende 
handelingen waartoe de lastgever niet meer bevoegd is. De lasthebber kan namelijk geen 
handelingen meer stellen die de lastgever zelf niet meer kan stellen; kan de lastgever het niet 
meer door zijn beschikkingsonbevoegdheid, dan kan ook de lasthebber het dus niet meer202. 
 
b) Overeenkomsten beëindigd door de wederpartij 
 

                                                
199 De regel geldt in beginsel ook bij vereffening van een rechtspersoon: VAN RYN & HEENEN, Principes II 
(1957) p. 102 nr. 1047. 
200 Daaronder ook de “persoonsverzekeringen” (zie art. 32 III LVO), dit zijn alle verzekeringen waarbij de 
verzekeringsprestatie of de premie afhankelijk is van een onzeker voorval dat iemands leven, fysische integriteit 
of gezinstoestand aantast. Volgens een andere opvatting lopen persoonsverzekeringen juist door en kan het 
faillissement op zich geen beëindigingsgrond uitmaken, zelfs niet middel een uitdrukkelijke ontbindend beding 
(kh. Brussel 16 juni 2003, TBH 2003, 900). Zie hierover VAN SCHOUBROECK, JOCQUE, DE GRAEVE, DE 
GRAEVE & COUSY, “Overzicht” TPR 2003, (1781) 1906 nr. 36.2 en verwijzingen. 
201 Arbeidsovereenkomsten worden in ieder geval niet beschouwd als overeenkomsten intuitu personae wat 
betreft de werkgever en lopen dus in beginsel door. Zie specifiek art. 26 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 
1978, dat uitdrukkelijk bepaalt dat faillissement of het kennelijk onvermogen van de werkgever op zichzelf geen 
einde maken aan de verplichtingen der partijen. 
202 Vgl. § 117 Duitse InsO. 
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Wanneer de wederpartij de overeenkomst krachtens daarvoor geldende regels geldig 
beëindigt, heeft de faillissementscurator of andere bewindvoerder niet het recht de 
voortzetting van de overeenkomst te eisen van de wederpartij. Dit geldt zo in de volgende 
gevallen: 
 
i) Beroep op een ontbindende voorwaarde 
 
Wanneer het faillissement e.d. voor de andere partij krachtens de wet of een geldig 
contractueel beding een ontbindende voorwaarde vormt203 (dat geldt dus niet wanneer er een 
andersluidende dwingende wetsbepaling is)204; 
 
Buitenlandse rechtsstelsels zijn vaak restrictiever w.b. ontbindingsbedingen die bij 
faillissement in werking treden205; in ons recht gelden daarop beperkingen bij gerechtelijk 
akkoord (zie verder, art. 28 II WGA), maar niet bij faillissement of andere vormen van 
vereffeningsbewind. 
 
ii) Ontbinding wegens wanprestatie 
  
Wanneer de wederpartij de overeenkomst ontbindt wegens wanprestatie (wat, indien er nog 
geen mogelijkheid tot ontbinding was op de dag van het faillissement, veronderstelt dat de 
bewindvoerder de nakoming niet aanbiedt; een aanbod gedaan door een derde aan wie de 
curator de handelszaak van de gefailleerde heeft overgedragen, is de wederpartij echter niet 
verplicht te aanvaarden206). Het faillissement ontneemt aan de wederpartij van de gefailleerde 
immers noch de exceptio non adimpleti contractus bij wanprestatie noch het 
ontbindingsrecht207 (NB. Of deze ontbinding ook nog zakelijke werking heeft, wordt 
besproken bij de verschillende soorten zekerheden); indien het om een overeenkomst tot 
voortdurende prestaties gaat en de curator de nakoming van de overeenkomst voor de periode 
vanaf de samenloop aanbiedt, kan het echter een misbruik zijn desondanks te ontbinden208. In 
andere gevallen kan de ontbinding met name rechtsmisbruik vormen indien de bewindvoerder 
aanbiedt ook de achterstallige schulden van voor de samenloop te betalen209. 

                                                
203 Onbetwist; zie o.m. L. HERVÊ, “Aperçu général du sort des contrats en cours dans le cadre des nouvelles 
lois sur les faillites et sur le concordat judiciaire”, in La faillite et le concordat en droit positif belge après la 
réforme de 1997, CDVA 1998, p. 498; vz. kh. Charleroi 16 februari 2001, TBH 2002, 69. 
204 Bv. bij niet-persoonsverzekeringen, waar de verzekeraar eerst na drie maanden na de faillietverklaring kan 
opzeggen. 
205  Zie E. DIRIX, “Faillissement en lopende overeenkomsten”, RW 2003-2004, (201) 202-203. In het Duitse 
recht is er een tendens om "insolvenzabhängige Lösungsklausel" niet te aanvaarden. In Nederland kan een 
dergelijk beding niet ingeroepen worden wanneer het gaat om een overeenkomst tot het geregeld afleveren van 
gas, water, elektriciteit of verwarming, benodigd voor de eerste levensbehoeften of voor het voortzetten van de 
door de schuldenaar gedreven onderneming (art. 37b Fw). 
206 Bv. Hof Bergen 10 september 2001, TBH 2003, 329. 
207 Zie bv. Cass. 28 januari 2005, nr. C.04.0035N, VTB-VAB t. ABB, RW 2006-2007, 476. 
208 Naar Staats-Nederlands recht is er met name een bijzondere regeling in art. 37b FaillW voor 
overeenkomsten tot het geregeld afleveren van gas, water, elektriciteit of verwarming, benodigd voor de eerste 
levensbehoeften of voor het voortzetten van de door de schuldenaar gedreven onderneming. Hier heeft de curator 
het recht de overeenkomst verder te zetten ondanks de wanprestatie van de afnemer (achterstal in betalingen) van 
voor de samenloop. 
209 Bv. inzake leasing Hof Gent 8 februari 2002, gecit. door F. BRUYNS, JT 2004, (605) 611 nr. 40; vgl. ook 
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iii) Bijzondere wettelijke opzegmogelijkheid 
 
Wanneer de wet uitdrukkelijk een opzegmogelijkheid geeft aan de wederpartij, bv. art. 32 II 
LVO, volgens welke bepaling de verzekeraar bij niet-persoonsverzekeringen het recht heeft 
de overeenkomst op te zeggen (met een opzeggingstermijn van minstens één maand) zodra er 
3 maanden verstreken zijn na het faillissement (deze regel geldt enkel bij faillissement): 
 
iv) Andere gevallen van wettige beëindiging 
  
En in alle andere gevallen waarin de overeenkomst krachtens de daarvoor geldende regels 
(ook andere dan hierboven (1) tot (3) genoemde) geldig wordt beëindigd, bv. door een 
opzegging van een herroepelijke lastgeving, een opzegging van een overeenkomst van 
onbepaalde duur, een beëindiging wegens ernstige reden van bepaalde overeenkomsten om 
niet, e.d.m.  
 
c) Overeenkomsten beëindigd bij wederzijds akkoord 
 
Natuurlijk kan de overeenkomst ook worden beëindigd bij onderlinge overeenkomst tussen de 
bewindvoerder en de wederpartij. 
 
d) Overeenkomsten beëindigd door de bewindvoerder 
 
Hieronder (2°) wordt nagegaan in welke mate de bewindvoerder de overeenkomst kan 
beëindigen. 
 
2° De bewindvoerder heeft een "recht" om niet na te komen, in beginsel geen 
verbrekingsrecht 
 
a) De draagwijdte van de keuzemogelijkheid van de bewindvoerder 
 
i) Geen recht op verbreking 
 
De bewindvoerder beslist of hij de overeenkomst al dan niet verder uitvoert. Hij heeft in 
beginsel niét het recht de overeenkomst te beëindigen, behalve in de gevallen waarin en onder 
de voorwaarden waaronder de schuldenaar zelf dit naar gemeen recht had gekund (bv. 
opzegging van overeenkomst van onbepaalde duur, opzegging in overeenstemming met de 
overeenkomst, verbreking van de arbeidsovereenkomst in de zin van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, verbreking van de aannemingsovereenkomst als opdrachtgever, 
e.d.). Een weigering uit te voeren is dus in beginsel "wanprestatie".  
 
Uitzonderlijk heeft de faillissementscurator ook waar de schuldenaar dit naar gemeen recht 
niet heeft, wel een opzeggings- of verbrekingsrecht; deze uitzonderingen gelden enkel bij 
faillissement en niet in de andere gevallen van samenloop: 
                                                                                                                                                   
verder de bespreking van het “voortzettingsrecht” door een borg. 
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- op grond van een bijzondere wetsbepaling; zo bv. kan hij tot 3 maanden na het faillissement 
de overeenkomsten van schadeverzekering (in ruime zin210) opzeggen (art. 32 II LVO); 
- wanneer zulks noodzakelijk is voor het beheer van de boedel (zie de bespreking verder). 
 
ii) Geen plicht tot nakoming 
 
Aan de andere kant mag de curator de lopende overeenkomsten niet uitvoeren, tenzij dit 
voordelig is voor de boedel (en in sommige gevallen ook enkel mits toestemming van de 
rechter-commissaris). Bij faillissement moet de handelsactiviteit worden stopgezet, tenzij ze 
met toestemming van de rechtbank in het belang van de boedel wordt voortgezet. Bij 
faillissement gaat het dan ook om verplichtingen die het faillissementsvonnis impliciet oplegt 
aan de curator. Wat de niet beëindigde overeenkomsten betreft, zal de bewindvoerder dus 
moeten kiezen tussen één van de volgende twee mogelijkheden: 
 
(1) ofwel nakomen, en aldus ook de daaraan verbonden tegenprestaties kunnen opvorderen. 
Bij deze voortzetting (in Nederland "gestanddoening" genoemd) zullen de uit de bestaande 
rechtsverhouding nieuw ontstane verbintenissen “boedelschulden” vormen (zie de bespreking 
hoger);  
 
(2) ofwel niet nakomen (niet gestand doen; in het En. spreekt men van "disclaim" the 
contract211). Daardoor pleegt de gefailleerde wanprestatie en heeft de wederpartij de rechten 
die hij bij wanprestatie heeft - zonder dat zijn rechten een bijzondere rang krijgen in de boedel 
(in beginsel dus een chirografaire schuldvordering); dit wordt hieronder verder uitgewerkt.  
 
b) Gevolgen van gebrek aan uitdrukkelijke keuze 
 
i) Bij overeenkomsten in het algemeen: 
 
Art. 46 § 1 II FaillW gaat ervan uit dat de curator geacht wordt de overeenkomst te 
“verbreken” (Fr. résilier) tenzij hij binnen 15 dagen na een aanmaning (door de schuldeiser) 
om te kiezen, te kennen geeft ze voort te zetten212 (een langere termijn kan tussen partijen 
overeengekomen worden).  
 
In feite komt deze bepaling erop neer, dat bij verbintenissen tot doen of geven de wanprestatie 
door de gefailleerde van rechtswege wordt vastgesteld 15 dagen na de ingebrekestelling, 

                                                
210 Zoals gedefinieerd in de LVO, dus m.i.v. aansprakelijkheidsverzekeringen, doch met uitzondering van 
krediet- en borgtochtovereenkomst (art. 71 LVO). 
211 Ook in het Engelse recht kan de curator niet "terminate the contract", maar alleen "disclaim", d.i. nakoming 
weigeren. Voor de regel in andere buurlanden, zie § 103 Duitse InsO, art. 37 F in Nederland en art. L.<622_13 
Franse C.comm. 
212 Als lex specialis heeft Art. 32 LVO voorrang op de regel van art. 46 § 1 II FaillW, die de schuldeiser de 
mogelijkheid geeft de curator aan te manen om binnen de 15 dagen na het faillissement te beslissen al dan niet 
uit te voeren. Art. 32 houdt namelijk in dat de curator 3 maanden tijd heeft om te beslissen, zodat de verzekeraar 
hem niet kan verplichten om binnen de 15 dagen te kiezen. Vgl. I. VEROUGSTRAETE, Manuel, uitg. 1998, p. 
421-422 nr. 729 = uitg. 2003 ....; A. VAN OEVELEN, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de 
verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar”, RW 2003-2004, (1081) 1088 voetnoot 56 met verw. 
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behoudens andersluidende stellingname van de bewindvoerder213. De keuze voor voortzetting 
kan weliswaar "stilzwijgend" geschieden (d.i. niet uitdrukkelijk, maar door gedragingen), 
maar kan slechts afgeleid worden uit gedragingen die ondubbelzinnig de voortzetting 
inhouden214, en mits die voortzetting ook een voortzetting van de handelsactiviteit inhoudt, 
enkel wanneer de rechtbank daartoe de toestemming heeft verleend. 
 
Wanneer een verzoek tot vernieuwing van de handelshuur loopt en de verhuurder failliet is, heeft de curator in 
principe precies dezelfde verplichtingen t.a.v. dit verzoek als de verhuurder; hij kan geen voorbehoud maken 
voor een verzet dat de nieuwe eigenaar na verkoop van het verhuurde goed zou aantekenen215. 
 
ii) Bij arbeidsovereenkomsten: 
 
De oplossing geldt ook voor de lopende arbeidsovereenkomsten: zij worden geacht te zijn 
verbroken op datum van faillissement216, tenzij de curator ze uitdrukkelijk verderzet. Ook wat 
de arbeidsovereenkomsten betreft, beschikt de curator over 15 dagen: niet elke feitelijke 
uitvoering van arbeid door de werknemers na de faillietverklaring houdt een keuze voor 
voortzetting door de curator in217. 
 
De curator is niet verplicht een werkzekerheidsregeling te respecteren of informatie- en overlegprocedures te 
volgen die voor ontslag zijn bepaald door de wet of die zijn overeengekomen, bv. door middel van een CAO218, 
ook niet wanneer de stopzetting van de arbeidsovereenkomsten niet in één keer gebeurt, maar geleidelijk 
naargelang de vereisten van de vereffening219.  
 
Sinds de invoeging van art. 46 § 2 II (bij Wet van 15 juli 2005) is het wel zo dat na de sluiting van een nieuwe 
arbeidsovereenkomst met een aldus ontslagen werknemer in het kader van een voortzetting of hervatting van de 

                                                
213 Terecht in die zin E. DIRIX, RW 2003-2004, (201) 204. 
214 A. ZENNER & I. VEROUGSTRAETE, "Voortzetting van lopende overeenkomsten door de curators, 
verbrekingsvergoedingen en boedelschulden", TBH 2004, (517) 518 met voorbeelden; Ch.A. LEUNEN, 
"Lopende overeenkomsten en het vernieuwde recht van de onderneming in moeilijkheden," TPR 1998, 475 v. 
215 Cass. 11 april 2005, nrr. C.03.0383.N, Brouwerij Corsendonk, RW 2005-2006, 1505. De rechtspraak leidt uit 
art. 14 II handelshuurwet af dat de verhuurder een bindend negatief antwoord moet geven, zoniet is de 
aangevraagde vernieuwing goedgekeurd. 
216 Zie Cass. 25 juni 2001, RW 2001-2002, 4585 noot W. RAUWS, dat daaruit afleidt dat bij algehele 
stopzetting ook de arbeidsovereenkomsten met beschermde werknemers in beginsel verbroken zijn, zonder dat 
daarvoor de bijzondere procedure moet worden gevolgd. Zie nader over dat laatste L. ELIAERTS, 
“Faillissement en het ontslag van de beschermde werknemers”, RW 2001-2002, 905 v.  
217 A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 804 nr. 9. 
218 Zie Cass. 24 juni 2004, NJW 2004, 1204 noot MDV = Jaarverslag cassatie 1994, 143 = RW 2005-2006, 
100; A. LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 811 nr. 24. De regel is intussen wettelijk bekrachtigd in art. 46 bis § 2 
FaillW (ingevoerd bij Wet van 15 juli 2005). 
219 Ook wanneer de werknemers na faillissement niet allemaal onmiddellijk worden ontslagen, maar naargelang 
de vereisten van de vereffening, is de bijzondere procedure voor beschermde werknemers niet van toepassing: 
Cass. 19 april 2004, RW 2004-2005, 258 noot I. BOONE, “Beschermde werknemers behoeven geen 
bescherming bij faillissement” = TBH 2004, 543 = Jaarverslag cassatie 1994, 141; ook besproken door A. 
LIEVENS, "Enkele sociaalrechtelijke gevolgen van het faillissement in het licht van de nieuwe 
faillissementswet", RW 2004-2005, (801) 810 nr. 20. De beschermde werknemer kan wel tegen zijn onstlag 
opkomen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden.  
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handelsactiviteit, deze overeenkomst in de loop van die periode van voortzetting maar kan beëindigd worden met 
inachtneming van de bijzondere procedures die voor het faillissement golden voor de desbetreffende werknemer. 
 
c)  Gevolgen van de keuze om na te komen of althans de overeenkomst voort te zetten 
 
Indien de bewindvoerder ervoor kiest de overeenkomst uit te voeren (en deze niet beëindigd is 
door één van de hoger genoemde redenen), zal de bewindvoerder ook de daaraan verbonden 
tegenprestaties kunnen opvorderen220.  
 
Wel moet de bewindvoerder er rekening mee houden dat krachtens art. 1188 de termijn voor uitvoering vervallen 
is en hij dus niet kan inroepen dat de tegenpartij eerst moet nakomen; nakoming zal in beginsel gelijktijdig 
moeten gebeuren (beide partijen kunnen weigeren na te komen tenzij tegen gelijktijdige nakoming van de 
tegenprestatie). 
 
Omgekeerd zullen de uit de bestaande rechtsverhouding nieuw ontstane verbintenissen 
“boedelschulden” vormen (zie de bespreking hoger).  De op de periode voor de samenloop 
betrekking hebbende achterstallige schulden zijn geen boedelschulden (maar het kan wel zijn 
dat de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden indien die niet ook worden betaald, zie 
hoger). 
 
Omwille van de rechtsonzekerheid die hierbij kan rijzen, geven sommige curatoren er nog steeds de voorkeur 
aan de lopende overeenkomsten te verbreken en waar nuttig een nieuwe overeenkomst te sluiten voor een voor 
de boedel nuttige periode. 
 
d)  Gevolgen van de keuze om niet na te komen 
 
i) Algemeen 
 
Art. 46 § 1 II bepaling geeft de curator dus in beginsel geen “verbrekingsrecht” in de zin van 
een recht om de overeenkomst te ontbinden; de wettekst spreekt overigens ook van 
"verbroken" en niet van "ontbonden". Indien de curator kiest of geacht wordt te hebben 
gekozen voor het niet voortzetten van de overeenkomst, bevindt de gefailleerde zich in staat 
van wanprestatie; de overeenkomst zelf is niet beëindigd, maar de uitvoering in natura ervan 
aan de zijde van de gefailleerde stopgezet 221. 
 
Bij een niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst gaat het wel om een "verbreking" van de 
arbeidsovereenkomst in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet, die de werknemer recht geeft op een 
verbrekingsvergoeding. 

                                                
220 Voorbeelden: de curator van een gefailleerde koper van onroerend goed, waarbij de koop nog niet is 
overgeschreven, kan het goed maar in de boedel houden en overschrijving vorderen, indien hij ook de prijs 
betaalt. Hetzelfde geldt bij een gefailleerde koper van roerend goed, dat nog niet werd geleverd, of waarop een 
voorrecht of tegenwerpelijk eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust. Zie voor uitwerking onder meer Vgl. E. 
DIRIX, RW 2003-2004, (201) 207 v. 
221 In dezelfde zin E. DIRIX, RW 2003-2004, (201) 204; I. VEROUGSTRAETE, Manuel (2003) p. 467 nr. 773; 
A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordats, 1998, p. 479 nr. 679; W. VAN LEMBERGEN, RW 2005-2006, 
41-42. 
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Behalve het recht van de curator om de uitvoering in natura te weigeren, gelden dus in 
beginsel de regels van het gemeen verbintenissenrecht. Art. 46 FaillW houdt géén andere 
afwijking in tegenover dat verbintenissenrecht222. De wederpartij heeft dan de rechten die hij 
bij wanprestatie heeft, en in beginsel de keuze tussen uitvoering dan wel ontbinding (met 
schadevergoeding), met dien verstande dat:  
 

- de wederpartij geen uitvoering in natura kan afdwingen van verbintenissen tot geven 
of doen, maar daarvoor enkel recht heeft op ontbinding en/of schadevergoeding 
krachtens de gemeenrechtelijke regels van toepassing op die overeenkomst223, 
daaronder ook begrepen het beroep op een ontbindende voorwaarde of een 
uitdrukkelijk ontbindend beding (en verder ook gerechtigd de eigen prestatie op te 
schorten224 c.q. retentierechten uit te oefenen);  

 
- de schuldvorderingen die de wederpartij daardoor op de boedel verkrijgt in beginsel 

niet bevoorrecht zijn225 (onder voorbehoud van mogelijke zakelijke rechten die hij 
zich zou hebben voorbehouden op de goederen die het voorwerp van de prestatie 
vormen, zie de bespreking bij de zekerheidsrechten); de uitvoering in natura wordt 
omgezet in een in beginsel chirografaire vordering tot schadevergoeding, dus 
gereduceerd tot een dividend226; deze schadevergoeding is dus in beginsel géén 
boedelschuld227; 

 
- de wederpartij anderzijds wel zijn zakelijke rechten kan uitoefenen (bv. reeds 

gekochte zaken revindiceren, reeds onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen 
revindiceren), en de bewindvoerder daartoe moet meewerken228; 

 

                                                
222 Zo reeds onder de oude FaillW P. VAN OMMESLAGHE, in Les sûretés, Feduci Paris 1983, p. (345) 366. 
Art. 46 spreekt dan ook terecht en duidelijk meermaals van niet-uitvoering. Dat de term verbreking opduikt in lid 
II heeft blijkens de voorbereidende werken uitsluitend te maken met het feit dat naar gemeen recht bepaalde 
overeenkomsten, in het bijzonder de arbeidsovereenkomsten, kunnen worden verbroken; zie A. ZENNER & I. 
VEROUGSTRAETE, "Voortzetting van lopende overeenkomsten door de curators, verbrekingsvergoedingen en 
boedelschulden", TBH 2004, (517) 520; S. BRIJS, "Artikel 46 Faillissementswet: is de curator van de failliete 
verhuurder een tovenaar ?", RW 2005-2006, (54) 55 nr. 5. 
223 Onder meer VAN RYN & HEENEN, Principes IV (1965) nr. 2781-2783; RPDB, Faillite et banqueroute, 
370 nr. 413; E. DIRIX, RW 2003-2004, (201) 204; S. BRIJS, RW 2005-2006, (54) 55. 
224 Zie in dit verband Cass. 28 januari 2005, nr. C.04.0035N, VTB-VAB t. ABB, RW 2006-2007, 476. Wel ging 
het hier om een huurder die weigerde te betalen aan de cessionaris van de vordering, omdat de gefailleerde zijn 
verplichtingen niet nakwam en de curator die weigerde na te komen. 
225 Zo ook de terugvordering van een reeds betaald voorschot: A. DE WILDE, “De positie van de koper bij 
faillissement van de verkoper”, noot onder Cass. 9 maart 2000, RW 2000-2001, 480 (het arrest betrof wel een 
geval waar de overeenkomst reeds voor het faillissement van de verkoper was ontbonden door de koper). 
226 RPDB, Faillite et banqueroute, 370 nr. 414; S. BRIJS, RW 2005-2006, (54) 55; I. VEROUGSTRAETE, 
Manuel nr. 616-618. 
227 Bv. Hof Luik 26 maart 2009, JLMB  2010, 361 n. J. CAEYMAEX " Inexécution d'un contrat par le curateur. 
Dette de masse ou non ?" (hervorming kh. Namen 4 september 2007). 
228 De verkoper met eigendomsvoorbehoud mag immers niet eenzijdig de goederen weghalen wanneer zij onder 
het bewind staan van de bewindvoerder (bv. kh. Hasselt 7 juni 2005, RW 2005-2006, 1187); keerzijde daarvan is 
wel dat de bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk is voor de bewaring van die goederen tot hij ze teruggeeft 
(vgl. hoger). 
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- de wederpartij ook de intellectuele rechten kan uitoefenen die hem contractueel zijn 
toegekend of in licentie gegeven229. 

 
De keuze tussen de resterende remedies voor wanprestatie (andere dan uitvoering in natura 
eisen) komt wel toe aan de wederpartij. De curator kan dus ook niet, door de overeenkomst te 
verbreken, de reeds door de gefailleerde voor de faillietverklaring geleverde prestaties 
terugvorderen (behoudens de herstelbevoegdheden van art. 17 v. FaillW230, en de niet-
tegenwerpelijkheid aan de boedel van door de gefailleerde na het faillissement geleverde 
prestaties, art. 16 FaillW). Kiest de wederpartij voor ontbinding wegens wanprestatie van de 
schuldenaar, dan verliest de curator dus ook het voordeel van de overeenkomst, d.i. de rechten 
die de gefailleerde uit de overeenkomst haalde. 
 
De wederpartij behoudt dus in beginsel ook de "wilsrechten" of bevoegdheden" waarover hij 
krachtens de rechtsverhouding beschikt. In het bijzonder heeft de wederpartij het recht een 
aan de samenloop tegenwerpelijke nettingovereenkomst (overeenkomst tot schuldvergelijking 
of schuldvernieuwing), al dan niet na toepassing van een close-out-beding, uit te voeren (art. 
14 WFZ, verder besproken). Wanneer de handeling van de bewindvoerder een ontbindende 
voorwaarde realiseert, meer bepaald in de verkrijgingstitel van een goed, kan de wederpartij 
zich daarop beroepen (bv. wanneer de vervreemding in strijd met een conventioneel verbod 
een ontbindende voorwaarde zou vormen). 
 
Onduidelijk is of de wederpartij de bewindvoerder ook kan houden aan de verplichtingen om 
niet te doen van de gefailleerde; enerzijds heeft de persoon die huurt van de gefailleerde het 
recht de teruggave van het gehuurde goed te weigeren (zie hieronder); anderzijds zal een 
vervreemdingsverbod dat de gefailleerde bindt, niet tegenwerpelijk zijn aan de bewindvoerder 
(zie Deel I). 
 
In een arrest van 16 april 2009 maakt het hof van Beroep te Gent231 een specieus onderscheid, 
dat echter niet overtuigt: volgens dat arrest is een vervreemdingsverbod in een aankoopakte 
(althans een verbod te vervreemden zonder toestemming van de eerdere verkoper) niet 
tegenwerpelijk aan de boedel omdat het het goed aan het verhaal van de schuldeiers onttrekt, 
maar een verbod om het goed te verkopen tegen een hogere prijs dan de aankoopprijs wel 
tegenwerpelijk aan de boedel, ook al heeft het beding geen zakenrechtelijk karakter, omdat 
het de verkoop niet verhindert (NB. in casu was er noch wederinkoop bedongen noch een 
uitdrukkelijk ontbindend beding of ontbindende voorwaarde, en had de verkoper blijkbaar 
ook geen ontbinding gevorderd van de oorspronkelijke verkoop; ook is er geen reden waarom 
die verbintenis kwalitatief zou zijn en vloeide het verbod ook niet voort uit een wetsbepaling). 
 
ii) Verhuringen door de gefailleerde 
 

                                                
229 Vgl. P. VAN OMMESLAGHE, "Les sûretés issus de la pratique", in Les sûretés, p. (345) 366; S. BRIJS, RW 
2005-2006, (54) 59. 
230 Vgl. E. DIRIX, RW 2003-2004, (201) 208 nr. 20. 
231 2007/AR/1876 
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De hierboven uiteengezette regels gelden in beginsel ook voor de huurovereenkomsten, ook 
wanneer de gefailleerde de verhuurder is.  
 
Wel geldt: 
- de mogelijkheid te verkopen met “koop breekt huur” indien de huur geen vaste datum heeft 
(niet geregistreerd is) en ook niet anderszins tegenwerpelijk aan de koper, waardoor de koper 
de huur niet moet voortzetten bij gebrek aan kwalitatieve verbintenis; 
- de mogelijkheid om de huur voor meer dan 9 jaar of de kwijting voor meer dan 2 jaar te 
verwerpen bij niet-overschrijving van de akte; zie art. 1 II en III HypW en 1429 BW.  
Ook zal een huur zonder vaste datum jegens de bewindvoerder gelden als een huur voor 
onbepaalde duur, die ten allen tijde rechtmatig kan worden opgezegd met de geldende 
opzegtermijn232. 
 
Buiten die gevallen om kan de curator niet verplicht worden tot uitvoering in  natura van 
verbintenissen tot doen van de verhuurder, zoals met name een verplichting tot onderhoud of 
herstellingen (daartegenover heeft de huurder mogelijks een exceptio non adimpleti 
contractus en dus recht het overeenstemmende deel van de huurprijs in te houden, zie verder). 
De persoon aan wie het verhuurde goed wordt verkocht zal evenwel met het goed ook de 
kwalitatieve verbintenissen van de verhuurder verkrijgen. 
 
Rechtsleer en rechtspraak gaan er terecht van uit dat de curator daarentegen in beginsel de 
huurder van een roerende zaak niet kan dwingen tot afgifte c.q. van een onroereden zaak tot 
ontruiming233 en in die zin verplicht is de huurovereenkomst te dulden voor de lopende 
huurtermijn, en de huurder van een onroerend goed dus niet uit het gehuurde goed kan zetten. 
Dit is net hetzelfde als voor de beslaglegger. 
 
Evenwel kan het zijn dat de uitzondering wegens noodzaak van toepassing is; deze wordt zo 
dadelijk hieronder besproken.  
                                                
232 Zo I. VEROUGSTRAETE, Manuel (2003), 508. 
233 Vgl. DE PAGE, Traité IV, p. 753; CLOQUET, Les Novelles, Droit commercial IV,  Les concordats et la 
faillite, 505 nr. 1698; P. VAN OMMESLAGHE, "Sûretés issues de la pratique et autonomie de la volonté", in 
Les sûretés, Feduci 1983, p. 365-366; A. ZENNER, "Des frais et dépenses de l'administration des faillites aux 
dettes de la masse", in Les créanciers et le droit de la faillite, 690 nr. 4; FREDERICQ, Handboek, II (1963), 
1813; I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite, uitg. 2003, p. 467-468 nr. 773 en 776; A. ZENNER, 
Dépistage, faillites et concordats, p. 479 nr. 679; J. MEERTS, "Boedelschulden", in Gerechtelijk akkoord en 
faillissement, II-H, 46-47; K. TROCH, "De opschorting van de tenuitvoerlegging: gevolgen", in Gerechtelijk 
akkoord en faillissement, II-E.31, p. 47; VERBEKE & PEETERS, Vijf jaar voorrechten, hypotheken en andere 
zekerheden 1991-1995, p. 260 nr. 384; LA HAYE & VANKERKCKHOVE, Les baux en général, 315 nr. 478; 
E. DIRIX, RW 2003-2004, (201) 209; W. VAN LEMBERGEN, RW 2005-2006, 41 v.; S. BRIJS, RW 2005-2006, 
(54) 56; Hof Brussel 26 februari 2002, RW 2003-2004, 388, maar verbroken door Cass. 24 juni 2004 (hieronder).  
Het Arbitragehof gaat in zijn arrest 161/2003 van 10 december 2003 
(http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2003/2003-161n.pdf = TBH 2004, 253) ten onrechte uit van de 
tegenovergestelde interpretatie van art. 46 § 1 FaillW, door ervan uit te gaan dat deze bepaling de curator van 
een gefailleerde verhuurder wél het recht geeft om de handelshuur te verbreken en de huurder uit te zetten. Die 
interpretatie was wel die gegeven door de vraagstellende Rb. (kh. Brussel 28 november 2002, iz. faill. NV 
Mein). In die zaak had de rechtbank van koophandel, die de prejudiciële vraag stelde, wel gesteld dat de 
voortzetting de curator met belangrijke boedelschulden zou opzadelen, en was het verhuurde goed door de 
curator ook verkocht aan een derde. Vgl. dezelfde kritiek op het arrest van het Arbitragehof van S. BRIJS, RW 
2005-2006, (54) 54 en 56. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

633 

 
iii) Forum- en arbitragebedingen 
 
De curator blijft gebonden aan forum- en arbitragebedingen die voor de faillietverklaring 
rechtsgeldig zijn bedongen234. Het zgn. keuzerecht heeft daarop geen betrekking. 
 
iv) Privatieve volmacht verleend door de gefailleerde 
 
Een bijzonder geval is ook de privatieve volmacht. Een privatieve volmacht is een volmacht waarbij de lastgever 
zich ertoe verbindt om de handelingen waarmee de lasthebber wordt belast, zelf niet te stellen (bv. zelf geen 
handelingen te stellen m.b.t. een goed waarvan het beheer aan de lasthebber is toevertrouwd). Een dergelijke 
volmacht verleent op zichzelf aan de lasthebber geen zakelijk recht op het beheerde goed en heeft dus geen 
zakelijke werking235. Dergelijke volmacht kan het een bewindvoerder dan ook niet verhinderen om na 
faillissement van de lastgever diens rechten zelf uit te oefenen (en dus de verbintenis om niet te doen te 
overtreden). In de mate waarin de lastgever er zich toe had verbonden dat niet te doen, vormt dit dus wel 
wanprestatie, maar de bewindvoerder is wel bevoegd om die handelingen te stellen. 
 
e) Uitzonderlijke mogelijkheid de overeenkomst te verbreken in geval van noodzakelijkheid 
 
Uitzonderlijk heeft de curator ook het recht om de overeenkomst niet alleen niet uit te voeren, 
maar ook te verbreken, en aldus ook een einde te maken aan contractuele rechten van de 
wederpartij die in beginsel wel tegenwerpelijk zijn aan de boedel. 
 
In een wel erg bijzonder geval - waarin de verhuurder namelijk wel in het bezit was van het 
goed omdat hij tegelijk onderhuurder was van de huurder - werd een arrest van het Hof van 
beroep van Brussel, dat nogal onhandig had beslist dat art. 46 FaillW in casu niet van 
toepassing was, verbroken door cassatie op 24 juni 2004236. Het Hof van cassatie besliste in 
nogal tegenstrijdige bewoordingen (en eigenlijk overbodig in casu) dat "de curator wel een 
einde kan stellen aan een overeenkomst die de gefailleerde bindt, indien de beëindiging van 
de overeenkomst noodzakelijk is voor het beheer van de boedel als een goede huisvader, 
onverminderd de rechten die dan voortvloeien voor de medecontractant van de failliet wegens 
de niet-uitvoering van de overeenkomst".  
 

                                                
234 Cass. 8 mei 1998, Arr. Cass. 1998 nr. 229, noot J.S.; Hof Gent 21 februari 2006, RW 2009-2010, 279 
kritische noot E. DIRIX "Arbitragebeding en ontoereikende faillissementsboedel" (arrest waartegen de 
voorziening werd verworpen door Cass. 29 mei 2009); V. THIELMAN, "Arbitrage en faillissement", RW 1990-
91, (875) 878-879 nr. 23; B. DEMEULENAERE, "Arbitrabiliteit in het Belgisch arbitragerecht", TPR 1998, 
(645) 678 nr. 41; Ph. DE BOURNONVILLE, Arbitrage, Brussel 2000, p. 110 nr. 96; Fr. T‘KINT, "Convention 
d‘arbitrage et faillite", in Arbitrage en vennootschap, Brussel 1999, p. (218) 223 nr. 5; RPDB Compl. VII, tw. 
Arbitrage, nr. 53. Kritisch J. DECOKER, "Blijft een onvermogende eiser gebonden door arbitrage?", TBH 2003, 
p. (801) 810 nr. 24. 
235 Het kan natuurlijk zijn dat de lasthebber tevens een zakelijk recht verkrijgt, zoals bv. een pandrecht of 
vruchtgebruik op het goed. 
236 Cass. 24 juni 2004, DSA t. faill. Boopen t. Alken-Maes, TBH 2005, 241 noot A. ZENNER & C. ALTER, 
"Faillite et contrats en cours: faculté de ne pas poursuivre l'exécution ou droit de résiliation dans le chef du 
curateur ?" en noot C. VAN BUGGENHOUT & I. VAN DE MIEROP, "Wat baten kaars en bril, als den uil niet 
zien wil" = RW 2005-2006, n. S. BRIJS. 
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Evenwel bleef er betwisting over de draagwijdte van dit arrest; de meeste rechtsleer 
minimaliseert de draagwijdte van dit arrest en betwijfelt of de curator een recht heeft de 
huurder uit te zetten (wat in casu zoals gezegd niet relevant was)237. De vraag rees ook hoe 
strikt de noodzakelijkheid voor het beheer van de boedel, die vereist is voor die beëindiging, 
dient te worden begrepen (indien dit vrij eng wordt begrepen, zal aan dat vereiste bij een 
"normale" huur zelden voldaan zijn), alsook of een beëindiging die noodzakelijk is voor het 
beheer van de boedel niet uiteraard maakt dat de aanspraak op schadevergoeding van de 
wederpartij een boedelschuld wordt238 (in welk geval de beëindiging voor de curator slechts 
zelden interessant zal zijn).  
 
Wat de eerste vraag betreft, bracht het Batiloc-arrest van 10 april 2008239 verduidelijking. Dit 
arrest verbrak een arrest van het Hof van beroep te Brussel d.d. 11 mei 2005 dat ten onrechte 
een zeer ruime draagwijdte had gegeven aan de beëindigingsmogelijkheid van de curator, 
door toe te staan een pacht effectief te verbreken en de pachter uit te zetten, om aldus een 
onroerend goed vrij te kunnen verkopen, omdat de waarde van het actief daardoor hoger zou 
liggen240. Het hof van cassatie preciseerde dat het feit dat een goed een mindere 
verkoopwaarde heeft door het doorlopen van de huur  op zichzelf de normale afwikkeling van 
het faillissement niet verbiedt en beperkte de verbrekingsmogelijkheid tot de gevallen waarin 
het doorlopen van de overeenkomst de vereffening van de boedel belet of abnormaal 
verzwaart.  
 
Aan de vraag of de vergoeding die door die verbreking in het belang van de boedel 
verschuldigd wordt, dan een boedelschuld is, kwam dit cassatie-arrest evenwel nog niet 
toe241. M.i. moet het antwoord daarop positief luiden (vgl. hierboven). 

c. Opdracht t.a.v. het actief: dit opsporen, te gelde maken en de opbrengst verdelen. 
 

                                                
237 A. ZENNER & C. ALTER, TBH 2005, (241) 252 interpreteren dit arrest dan ook in die zin dat niet 
afgeweken wordt van de traditionele doctrine.  In het arrest ging het overigens om een zaak waar de gefailleerde 
eigenaar tevens onderhuurder was, zodat de beëindiging hier alvast geen uitzetting van de huurder inhield. 
238 Dit wordt met name geopperd door S. BRIJS, RW 2005-2006, (54) 58; C. ALTER, JT 2008, p. (470) 471; E. 
DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, (1163) 1192; A. DE WILDE, Boedelschulden in het insolventierecht, p. 216; 
anders A. MEULDER, "La continuité des contrats en cas de procédures collectives d'insolvabilité ou de 
liquidation: régime unique ou multiple ? L'arrêt du 10 avril 2008: charge finale, nouvelle escarmouche ou baroud 
d'honneur ?", TBH 2008, (861) 868; Th. HÜRNER, JT 2008, 347. 
239 Cass. 10 april 2008, nr. C.05.0527N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20080410-4, TBH 2008, 454 = JT 2008, 349 en artikel Th. HÜRNER = NjW 2008, 494 n. PC = JLMB 2008, 
1588 n. Fr. GEORGES “Faillite et contrats en cours: la Cour de cassation précise sa jurisprudence”= DAOR 
2008, 246 n. J. DERYCKERE, “Het recht van de curator om lopende overeenkomsten te beëindigen – Het Hof 
van Cassatie zet de deur die het zelf wijd had geopend terug op een kier”= T.Not. 2009, 201 met concl. A.g. C. 
Vandewal en n. F. BOUCKAERT, “Kan de curator van een gefailleerde een eind maken aan een lopende 
huurovereenkomst ?” = RW 2008-2009, 1729 n. = Jaarverslag cassatie 2008, 49; ook besproken door A. 
MEULDER, TBH 2008, 861 v. De conclusies van de a.g. hadden zeer uitdrukkelijk gewezen op de onvrede na 
het arrest van 24 juni 2004 en aangedrongen op een duidelijke stellingname van het Hof van cassatie.  
240 Hof Brussel 11 mei 2005, NJW 2006, 801 noot P. Coussement = RAGB 2006, 661, verbroken door Cass. 10 
april 2008. 
241 Het verbroken arrest a quo oordeelde van niet, maar werd verbroken door het principale middel, waardoor 
deze subsidiaire vraag niet werd behandeld in cassatie. 
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Bij het bewind over een of meer bepaalde goederen (d.i. bij uitvoerend beslag) is deze 
opdracht erg beperkt (het opsporen van het actief is geen zelfstandige opdracht van de 
bewindvoerder; in dat opzicht handelt hij enkel in opdracht van de schuldeiser die hem heeft 
aangesteld). De uitwerking hieronder handelt dan ook over het vereffeningsbewind over een 
geheel vermogen. 
 
1° Samenstelling van het actief 
 
De bewindvoerder dient het actief op te sporen voor zover het deel uitmaakt van de boedel, 
ongeacht in wiens handen het zich bevindt.  
 
Wat de goederen betreft die in de macht zijn van de schuldenaar of op zijn naam staan, zal hij 
onderzoeken of de zakelijke rechten die derden beweren te hebben op die goederen, bestaan 
en tegenwerpelijk zijn aan de boedel. Vaak zal hij die rechten kunnen “lossen” door de 
verzekerde schuld te betalen, zo bv. bij goederen onder eigendomsvoorbehoud (zie verder) of 
waarop een reclamerecht of retentierecht rust. Zolang hij die goederen niet teruggeeft, is hij 
aansprakelijk voor de bewaring ervan (vgl. hoger). 
 
De bewindvoerder oefent ook de schuldvorderingen van de schuldenaar uit, die tot de 
verkrijging van activa (geld of andere goederen) kunnen leiden, inbegrepen vorderingen tot 
schadevergoeding jegens de schuldenaar. 
 
De “wedersamenstelling” van het actief gebeurt desgevallend ook door de uitoefening van de 
actio Pauliana en – bij faillissement - andere bijzondere herstelbevoegdheden (hoger 
besproken). In dat geval oefent de bewindvoerder rechten uit die de schuldenaar zelf niet 
(meer) had.  
 
Ook de "verbreking" van overeenkomsten, die hierboven uitvoeriger werd besproken, kan een 
wijze zijn om activa voor de boedel te behouden en te kunnen realiseren. 
 
Nadere details worden voor de verschillende bewindsvormen verder apart besproken (o.a. de 
vraag of na het ontstaan van de samenloop door de schuldenaar verkregen goederen ook in de 
boedel vallen). 
 
Wanneer goederen zich volgens de IPR-regel in het buitenland bevinden, zal het zakenrecht van de ligging in 
beginsel het statuut van het goed bepalen. De bewindvoerder kan in een aantal gevallen het initiatief nemen 
opdat er in een ander land een secundaire insolventieprocedure wordt gestart, met name bij toepassing van de 
Europese Insolventieverordening (zie nader bij de bespreking van het faillissement). 
 
2° Tegeldemaking 
 
a) Beginsel en omvang 
 
Het algemeen vereffeningsbewind (zoals met name het faillissement, de vereffening van 
rechtspersonen, en die van een beneficiair aanvaarde of onbeheerde nalatenschap) beoogt de 
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tegeldemaking van de activa van het vermogen, om de opbrengst te verdelen. Bij partieel 
vereffeningsbewind, met name uitvoerend beslag, wordt ook de tegeldemaking van de in 
beslag genomen goederen beoogd, zij het onder voorbehoud dat het beslag niet wordt 
opgeheven ingevolge tussentijdse betaling van de schuld. Bij aanzuiveringsbewind 
(gerechtelijk akkoord en collectieve schuldenregeling) kan het zijn dat er ook een 
tegeldemaking plaatsvindt (zie de bespreking verder). 
 
De bewindvoerder zal dus de bevoegdheid hebben om, volgens de door de wet nader bepaalde 
regels, de goederen van de boedel te gelde te maken. Ten aanzien van de goederen waarop 
schuldeisers een “afscheidingsrecht” hebben (separatisten) zijn de bevoegdheden van de 
bewindvoerder in beginsel beperkt (zie hoger de bespreking daarvan); maar die inperking 
wordt ten dele ongedaan gemaakt in geval van faillissement (opschorten en terugdringen van 
het afscheidingsrecht in de FaillW van 1998); de bevoegdheid van de bewindvoerder is dan 
dus weer ruimer.  
 
Door die tegeldemaking oefent de bewindvoerder het collectief pandrecht van de schuldeisers 
uit. Dat pandrecht verschaft hen immers, zoals gezegd, geen recht op de goederen zelf, maar 
wel op de opbrengst ervan. De goederen, andere dan geld, worden daarom in beginsel 
verkocht en aldus omgezet in geld. De tegeldemaking doet geen afbreuk aan de rechten van 
schuldeisers: door zakelijke subrogatie gaan die over op de prijs (vgl. hoger). 
 
b) Procedure 
 
De wijze waarop die tegeldemaking gebeurt, en vooral de bepaling van de schuldeisers die in 
de opbrengst delen, verschil nogal voor de verschillende bewindssituaties, en wordt daarom 
verderop apart besproken. 
 
Indien het om een secundaire insolventieprocedure gaat, moet de bewindvoerder van de secundaire 
insolventieprocedure de buitenlandse bewindvoerder van het de primaire insolventieprocedure uitnodigen om 
voorstellen te doen over de realisatie van de activa van de secundaire procedure (art. 31 III Europese 
Insolventieverordening). 
 
c) Tegeldemaking van onverdeelde goederen 
 
Omdat een onverdeeld aandeel in een zaak of vermogen in de meeste gevallen bij gedwongen 
verkoop nauwelijks iets kan opleveren, bepaalt art. 1561 GerW dat een aandeel in een 
onroerend goed wel in beslag kan worden genomen, maar niet gerealiseerd; gaat het niet om 
een gemeenschappelijke schuld van de deelgenoten, dan zal de schuldeiser de verdeling 
moeten uitlokken en zich nadien verhalen op het lot dat in die verdeling aan zijn schuldenaar 
wordt toebedeeld. Hoe de verdeling wordt uitgelokt hangt af van de aard van de mede-
eigendom. De verdeling leidt er dan toe dat de beslagene ofwel een of meer van de voorheen 
gemeenschappelijke goederen toebedeeld krijgt, ofwel een opleg in geld. De schuldeisers 
kunnen zich dan verhalen op hetgeen aan de beslagene wordt toebedeeld in de verdeling. 
 
De regel is enkel te vinden bij uitvoerend beslag op onroerend goed, maar het beginsel zelf is 
algemeen. Is de schuldenaar deelgenoot van een gemeenschappelijk vermogen, dan zal dit 
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eerst moeten worden ontbonden en vereffend (verdeeld) - zie de bespreking in het Hoofdstuk 
over afgescheiden vermogens. 
 
3° Verdelen van de opbrengst 
 
a) Algemeen 
 
De opdracht van de vereffeningsbewindvoerder bestaat er tenslotte ook in om de geldelijke 
opbrengst van de goederen te verdelen onder de schuldeisers die opkomen in de samenloop, 
volgens de rang die hun schuldvorderingen innemen. Aldus wordt het passief aangezuiverd.  
 
b) Batig saldo; achtergestelde interest 
 
Zoals hoger besproken, zal een eventueel batig saldo naar de schuldenaar gaan c.q. bij de 
vereffening van een nalatenschap naar de erfgenamen c.q. bij de vereffening van een 
rechtspersoon naar de aandeelhouders (vennootschap) of het statutair bepaalde doel (vzw en 
stichting). 
 
De rechtspraak oordeelt dat in geval van faillissement, waarin er een batig saldo is na 
uitbetaling van alle schulden in de boedel, het niet tot de taak van de curator behoort om de 
geschorste interesten uit te betalen aan de schuldeisers: de curator dient het saldo uit te keren 
aan de gefailleerde, die op zijn beurt verplicht is de intussen vervallen rente (die niet jegens de 
boedel liep) te betalen aan de schuldeisers242; deze rechtspraak betrof wel gevallen waarin de 
gefailleerde niet door de afsluiting van het faillissement ophield te bestaan en geeft niet aan 
wat er moet gebeuren bij een vennootschap waarvan het faillissement is afgesloten sinds de 
wetswijzigingen van 1997 en 2002. Men moet er dan ook van uitgaan dat de vennootschap 
nog een passieve rechtspersoonlijkheid behoudt gedurende 5 jaar na afsluiting van het 
faillissement, overeenkomstig art. 198 Wb.Venn. 
 
Bij de vereffening van een rechtspersoon behoort het wel tot de taak van de vereffenaars om 
na uitbetaling van alle concurrente vorderingen eerst de achtergestelde interest uit te betalen, 
vooraleer het saldo uit te keren aan de aandeelhouders of andere rechthebbenden. 
 
c) Persoonlijke aansprakelijkheid 
 
Zoals hoger reeds aangegeven is de bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk indien een 
schuldeiser door een fout van de bewindvoerder bij de verdeling van het actief minder krijgt 
dan waarop hij volgens zijn rang recht heeft. 

d. Nadere uitwerking : welke rechten van de schuldeisers oefent de bewindvoerder q.q. uit ? 
 
Wanneer de bewindvoerder van een algemeen vereffeningsbewind in zijn hoedanigheid van 
bewindvoerder van de boedel optreedt, buiten rechte of in rechte, dan oefent hij enkel de 
                                                
242 Cass. 18 maart 2004, rolnr. C.01.0183.N, curatoren NV Peeters & Van den Broeck, RW 2004-2005 noot M. 
DE THEIJE "Verhaalbaarheid van interesten op batig saldo na faillissement van een vennootschap". 
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collectieve rechten van de samenlopende schuldeisers uit en niet hun individuele rechten, 
zoals een vaste rechtspraakformule luidt243. Hoewel deze formule duidelijk lijkt, roept ze toch 
een aantal vragen op, en is het nodig er even bij stil te staan.  
 
Welke zijn de collectieve rechten van de samenlopende schuldeisers ?   
 
In de rechtspraak betreffende het faillissement werd dit nader uitgewerkt. Het betreft volgende 
categorieën van rechten: 
 
1° Op de eerste plaats de rechten van de schuldenaar zelf, die de schuldeisers krachtens het 
(algemeen) beslag hebben verkregen, en dus een actief vormen dat deel uitmaakt van de 
beodel, inbegrepen de schuldvorderingen jegens derden (bv. in schadevergoeding); dus hun 
collectief pandrecht op de activa van de schuldenaar. De schuldeisers c.q. de curator kunnen 
daarbij zoals gezegd in beginsel niet meer rechten uitoefenen dan die waarover hun 
schuldenaar beschikte (zie hoger), en bovendien ook niet diegene die strikt persoonsgebonden 
zijn. Onder rechten van de gefailleerde dienen zowel schuldvorderingen en andere aanspraken 
als andere rechten te worden begrepen (ook Gestaltungsrechten, bv. ontbinden of aanvechten 
van een overeenkomst), behalve diegene die strikt persoonlijk zijn. 
 
2° Vervolgens de Gestaltungsrechten die zij kunnen uitoefenen in de vorm van de actio 
Pauliana en de andere herstelbevoegdheden van de bewindvoerder (met name bij 
faillissement). Het betreft rechten die de schuldenaar zelf niet heeft. Daardoor wordt immers 
het gemeenschappelijk onderpand “wedersamengesteld” (reconstitué)244 ten bate van de 
samenlopende schuldeisers. 
 
3° Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die de schuldeisers halen uit gesimuleerde 
handelingen van de gefailleerde, dit ook al heeft de gefailleerde zelf wegens het geveinsd 
karakter ervan geen recht.  
 
4° Tenslotte, volgens de formule van de cassatie-arresten, ook de aanspraken op 
schadevergoeding wegens een collectief nadeel dat de schuldeisers leiden door de fout van 
een derde (d.i. iedereen behalve de gefailleerde), d.i. een schade aan het "collectief 
onderpand" met name in de vorm van een vermeerdering van het passief van de boedel of een 
vermindering van het actief245. Voor zover het niet gaat om rechten die de schuldenaar zelf 

                                                
243 Vaste rechtspraakformulering, bv. Cass. 5 december 1997, Pas. nr. 532 concl. A.g. Spreutels = RW 1998-99, 
817 = RCJB 2000, 20 noot Th. BOSLY = TRV 1998, 269 noot VANANROYE. Voor rechtsleer, zie onder meer 
F. MOURLON BEERNAERT, “La recevabilité de l’action en responsabilité, intentée contre un tiers par le 
curateur de l’une faillite, en réparation du préjudice collectif causé à la masse des créanciers”, TBH 1998, 508 v.; 
J. VANANROYE, “Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen 
van de gefailleerde”, TRV 1998, 268 v.; -, “Collectieve schade in het faillissement, in het bijzonder bij 
aansprakelijkheid wegens onrechtmatige kredietverlening en –handhaving”, TRV 1999, 152 v.; Ph. BOSLY, 
“Préjudice collectif ou indiviudel: un modèle adéquat pour délimiter les pouvoirs du curateur et des créanciers 
d’agir en responsabilité contre un tiers?”, RCJB 2000, 27 v.; L. CORNELIS, “Persoonlijk: over schade en de 
aansprakelijkheidsvordering van de curator”, in Liber amicorum Yvette Merchiers, p. 75 v. Nr. 22 v. 
244 Terminologie van P.g. Faider voor Cass. 1 juni 1876, Pas. 1876 I 298. 
245 Cass. 19 oktober 1999, Arr. nr. 544. Voor het geval van vermindering van het actief vinden we dezelfde 
regel in § 92 Duitse InsO. 
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had, maar om “weerkaatsingsschade” (dommage par ricochet), gaat het om eigen rechten van 
de schuldeisers, die zij in principe zelf zouden moeten en kunnen uitoefenen, maar waarvan 
de uitoefening omwille van het gemeenschappelijk karakter door de rechtspraak aan de 
bewindvoerder zijn toevertrouwd246. Twistpunt hier is minder of de curator die rechten van de 
schuldeisers kan uitoefenen, maar wel onder welke voorwaarden er dergelijke collectieve 
aanspraken van de schuldeisers zijn wanneer de gefailleerde zelf geen aanspraak heeft. M.i. 
kan het in beginsel enkel gaan om gevallen waar de aangesproken derde bij de schuldeisers de 
schijn heeft gewekt dat een bepaald actief aanwezig zou zijn of passief afwezig zou zijn (naast 
de collectieve aanspraken op een wederpartij van de gefailleerde aan wie een goed was 
vervreemd dat niet in de boedel kan worden geïntegreerd omwille van een daad van die 
wederpartij - zie de bespreking bij de actio pauliana en de herstelbevoegdheden van de 
curator t.a.v. handelingen uit de verdachte periode).  
 
Wanneer het niet gaat om een aantasting van de verhaalsmogelijkheden van de gezamenlijke 
schuldeisers, maar om schade die slechts een bepaalde categorie schuldeisers heeft geleden, 
dan komt de vordering niet toe aan de curator (bv. de zaakvoerder zet de onderneming voort 
wetende dat de nieuw aangegane schulden nooit zullen kunnen worden betaald247; of de 
vereffenaar van een voor de faillietverklaring reeds in vereffening zijnde vennootschap  heeft 
de rangregeling niet geëerbiedigd248).  
 

                                                
246 Zie bv. Cass. 24 oktober 2002, RW 2002-2003, 902 met conclusies A.g. Dubrulle = TBH 2003, 184 noot 
VERRAES. Dit betrof twee zaken waarin een fictieve kapitaalsverhoging was doorgevoerd door de valsheid van 
een derde. Door die fout was het kapitaal niet daadwerkelijk verhoogd tot het bedrag waartoe het volgens de 
akten van kapitaalverhoging zou zijn verhoogd. De curator vorderde de daarmee overeenstemmende 
schadevergoeding. Er werd niet ingegaan op de vraag of het in casu ging om een recht op schadevergoeding van 
de gefailleerde zelf (dat als bestanddeel van de boedel door de curator werd uitgeoefend) dan wel om een eigen 
recht op schadevergoeding van de schuldeisers, omdat de curator in beide hypothesen bevoegd zou zijn nu de 
schade van de schuldeisers in ieder geval een gemeenschappelijke schade was. In de zin van een recht op 
vergoeding van de gefailleerde: L. CORNELIS, “Persoonlijk: over schade en de aansprakelijkheidsvordering van 
de curator”, in Liber amicorum Yvette Merchiers, p. 75 v. nr. 22 v. Indien de gefailleerde geen recht had, dan kan 
dit slechts het geval zijn van de simulatie, maar dan kunnen de schuldeisers van de gefailleerde zich op de 
gesimuleerde handeling beroepen om de kapitaalsverhoging in te vorderen.  
In Cass. 29 oktober 2004, RPS 2004, 159 n. W. DERIJCKE, "La position juridique du curateur: entérinement 
d'une révolution taxinomique" = RW 2007-2008, stelt het Hof van cassatie duidelijk dat de schuldeisers 
collectieve aanspraken kunnen hebben, ook indien de gefailleerde geen aanspraak heeft, en rechtvaardigt dit met 
een beroep op de bescherming van het gewettigd vertrouwen van de schuldeisers (op de aanwezigheid van dat 
actief of afwezigheid van dat passief). Daardoor wordt aansluiting gezocht met de schijn- of vertrouwensleer. 
Omgekeerd kan een individuele schuldeiser minstens tijdens het faillissement geen schadevergoeding vorderen 
van een derde, wanneer zijn schade er enkel in bestaat dat zijn vordering op de gefailleerde oninbaar is (bv. Cass. 
17 januari 2008, nr. F.06.0079.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080117-14, 
Jaarverslag cassatie 2008, 47; volgens de conclusies van het O.M. was de vordering niet onontvankelijk maar 
enkel opgeschort tijdens de faillissementsprocedure). 
247 In die zin de Staats-Nederlandse rechtspraak: HR 16 september 2005, De Bont/Bannenberg q.q. (Installogic), 
AA 2006, 732 n. S. KORTMANN & N. VERMUNT = JA 2005/109 n. F. VERSTIJLEN = NJ 2006, 311 n. PvS. 
Het Belgische Hof van cassatie acht collectieve schade ook aanwezig bij toename van het passief door de fout 
van een derde, doch dit dient m.i. te worden genuanceerd: zeker niet elke toename van het passief is een schade 
voor de op dat ogenblik reeds bestaande schuldeisers. En de vraag rijst of er wel een fout van een derde kan zijn 
zonder dat de gefailleerde zelf over een aanspraak jegens die derde beschikt; indien de toename van het passief 
of vermindering van het actief door een daad van een derde die contractueel verbonden is met de gefailleerde 
geen contractuele fout uitmaakt, kan m.i. ook de curator niet over een aanspraak beschikken. 
248 Bv. Hof Antwerpen 13 december 2007, RW 2009-2010, 1005. 
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5° Daarnaast kan ook uit andere specifieke wetsbepalingen volgen dat een bepaalde aanspraak 
enkel door de curator kan worden uitgeoefend; zo bv. de aansprakelijkheidsvordering tegen de 
oprichters van een gefailleerde vennootschap wegens kennelijk ontoereikend kapitaal bij 
oprichting249. De aansprakelijkheidsvordering tegen de bestuurders van een gefailleerde 
vennootschap, wiens kennelijke grove fout tot het faillissement heeft bijgedragen, is 
daarentegen een vordering die zowel door de curator als door individuele schuldeisers kan 
worden ingesteld (art. 265 en 530 Wb.Venn. zoals gewijzigd bij Wet van 4 september 2002), 
maar de rechtspraak interpreteert de bevoegdheid van de individuele schuldeisers restrictief; 
een door de curator gesloten dading bindt alle schuldeisers, behalve voor schade die verschilt 
van de collectieve schade of voor schade veroorzaakt door een andere fout250. 
 
6° Tenslotte kan de curator van een VOF volgens de rechtspraak ook, met het oog op een 
efficiënte afwikkeling, de rechten van de schuldeisers van de VOF jegens de eveneens 
failliete vennoten van de VOF uitoefenen, al gaat het hier strikt genomen om individuele 
rechten van die schuldeisers251. 
 
Vorderingen in rechte door een bewindvoerder die niet de uitoefening van een van deze rechten tot voorwerp 
hebben, zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan hoedanigheid. Meer bepaald hebben enkel de individuele 
schuldeisers deze hoedanigheid wanneer het gaat om vorderingen tot vergoeding van een nadeel dat niet 
collectief is. De individuele schuldeisers behouden trouwens het recht om voor dezelfde fouten van een derde 
een individuele vordering in te stellen voor andere schade die zij zouden leiden dan de collectieve schade van de 
schuldeisers252; het moet dus wel gaan om een andere schade dan de waardevermindering van het collectief 
onderpand en de daaruit volgende vermindering van het verhaalsrecht van de schuldeiser. 
 
Een andere belangrijke nuance heeft te maken met het feit dat bepaalde schuldeisers 
“separatisten” zijn, d.i. een afscheidingsrecht hebben, waardoor zij het onderpand waarop zij 
een zakelijke zekerheid hebben in beginsel van de boedel kunnen afscheiden en afzonderlijk 
uitwinnen. In zoverre zijn zij geen concurrente of samenlopende schuldeisers. Dit wordt 
verder uitvoeriger besproken. In dat verband moet hier worden vermeld dat de bewindvoerder 
niet de rechten kan uitoefenen die enkel aan die separatisten toekomen, dus rechten waaraan 
de concurrente schuldeisers (samenlopende schuldeisers) geen deel hebben253. 

                                                
249 Zie over het collectief karakter hiervan Hof Antwerpen 18 december 2000, RW 2001-2002, 1364. 
250  Zie Cass. 10 december 2008, P.08.0939.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20081210-6, JLMB 2009, 724. 
251 Cass. 19 december 2008, nr. C.07.0281.N, Geudens, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081219-1 = Jaarverslag cass. 2008, 53 =  RW 
2009-2010, 1428 n. J. VANANROYE =  TRV 2009, 459 n. H. DE WULF "Het faillisement van onbeperkt 
aansprakelijke vennoten van een VOF en de taak en bevoegdheid van de curator" = TBH 2009, 938 n. M. 
COIPEL "Faut-il remettre en cause la solution traditionnelle qui attribue la qualité de commerçant aux associés 
d(une SNC et au(x) commandité(s) d'une SCS ?". 
252 Zie bv. kh. Ieper 21 oktober 2002, RW 2003-2004, 431. Zie verder onder meer J. VANANROYE, 
“Vorderingsrechten van curator en individuele schuldeisers voor schade aan het vermogen van de gefailleerde”, 
TRV 1998, 268 v.; K. GEENS e.a. “Overzicht van rechtspraak vennootschappen 1992-1998”, TPR 2000, p. (99) 
301 v. 
253 De curator heeft geen wettelijke bevoegdheid om de separatisten te vertegenwoordigen, en zeker niet de 
eigenaars van goederen in detentie bij de gefailleerde zoals bv. verhuurders of leasinggevers – zie bv. Hof 
Antwerpen 15 november 2001, RW 2002-2003, 587. 
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5. Nieuwe activa 
 
Het uitgangspunt is dat het actief bepaald wordt bij het ontstaan van de samenloop. Doch dit 
sluit niet uit dat, naargelang de vorm van de samenloop, het mogelijk is dat het actief 
toeneemt : 
 
a. Bij een algemeen bewind komen nieuwe activa in beginsel in de boedel254, bij een 
bijzonder beslag niet. 
 
B.v. bij faillissement komen nieuwe (= toekomstige) goederen wel mee in de boedel, in 
tegenstelling tot bij beslag. Bij gerechtelijk akkoord komen de nieuwe goederen in de boedel, 
doch enkel netto (zie verder). Bij de vereffening van een rechtspersoon komen de nieuwe 
goederen in de boedel (al is dat beperkt doordat er in beginsel geen activiteiten meer zijn). De 
nalatenschap is een “dood” vermogen; nieuwe activa komen er enkel bij als zij in de plaats 
komen van bestaande activa (zakelijke subrogatie). 
 
Wat betreft activa die ongegrond in de boedel terechtkomen na de samenloop (zoals een 
onverschuldigde betaling), zie de bespreking hoger bij de boedelschulden. 
 
b. Reeds uit het vermogen verdwenen goederen kunnen door middel van de pauliana of 
faillissementspauliana of - bij faillissement - herstelbevoegdheden van de curator terug in de 
boedel worden gehaald. 

6. Procesrechtelijke gevolgen van het vereffeningsbewind. 
 
De onderbewindstelling van een vermogen heeft ook procesrechtelijke gevolgen. Deze 
worden beheerst door de lex fori, d.i. de wet van de plaats waar het geding wordt gevoerd (art. 
118 § 4 III WIPR); de hier besproken regels gelden dus enkel voor gedingen die voor 
Belgische rechtbanken aanhangig zijn. We hebben het hierbij over het algemeen 
vereffeningsbewind; de hiernagenoemde regeling  gaat maar ten dele op voor het uitvoerend 
beslag. 

a. De begrippen formele en materiële procespartij 
 
Het procesrecht maakt een onderscheid tussen de “formele procespartij” en de “materiële 
procespartij”255. De eerste is de persoon in wiens naam het proces wordt gevoerd, de tweede 
diegene voor wiens rekening dit gebeurt. In de meeste gevallen gaat het om dezelfde persoon. 
Indien dat niet het geval is rijst de vraag of de formele procespartij wel de door het 
procesrecht vereiste “hoedanigheid” heeft, d.i. de hoedanigheid of bevoegdheid om 
andermans rechten in een proces geldend te maken of meer algemeen voor andermans 
rekening te procederen.  
 

                                                
254 Zelfde regel in § 35 Duitse InsO. 
255 Zie verder over deze begrippen M.E. STORME, in Recht halen uit aansprakelijkheid, 189 v. 
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De bewindvoerder is de formele procespartij. Dit betekent ook dat bij een veroordeling van de 
bewindvoerder wegens tergend en roekeloos geding, hij persoonlijk aansprakelijk is voor die 
veroordeling, die niet kan verhaald worden op het door hem bestuurde vermogen256. De 
gewone gerechtskosten daarentegen waarin de bewindvoerder zou veroordeeld worden, 
vormen een schuld van de boedel257. 

b. Gevolgen van het vereffeningsbewind bij nieuwe gedingen 
 
Bij vereffeningsbewind is dit laatste vrij duidelijk.  
 
Door de samenloop en het vereffeningsbewind verliest de schuldenaar zijn bevoegdheid om 
over de in beslag genomen activa te beschikken. Enkel de bewindvoerder is nu bevoegd om in 
rechtsgedingen op te treden die het onder bewind gestelde vermogen kunnen binden (d.i. die 
een weerslag kunnen hebben op activa van de boedel dan wel passiva in de boedel). De 
bewindvoerder zal ook in de rechtsgedingen betreffende de boedel “qualitate qua” optreden; 
hij is de formele procespartij (eiser of verweerder), maar treedt op in een bijzondere 
hoedanigheid en is geen materiële procespartij (dat is de partij over wiens rechten en plichten 
het geding handelt). Hij heeft daartoe inderdaad ook de door het procesrecht vereiste 
hoedanigheid. 
 
Bij rechtspersonen in ontbinding wordt wel geoordeeld dat de rechtspersoon handelingsonbekwaam wordt258. 
Dat heeft evenwel daarmee te maken, dat anders dan bij natuurlijke persoon, de rechtspersoon enkel door zijn 
organen kan handelen, en dat de normaal tot handelen bevoegde organen hun bevoegdheid hebben verloren, 
zodat enkel de vereffenaar die handelingen kan stellen voor rekening van de rechtspersoon. De algemene 
vergadering blijft wel bestaan, maar daaruit leidt men niet af dat de rechtspersoon via de algemene vergadering 
zelf nog procesbekwaam zou zijn. 
 
De schuldenaar zelf (gefailleerde, beslagene ontbonden rechtspersoon) verliest zijn 
beschikkingsbevoegdheid en heeft daardoor ook niet meer de procesrechtelijke 
“hoedanigheid” om de rechten in de boedel uit te oefenen. Maar deze 
beschikkingsonbevoegdheid doet op zichzelf de schuldenaar niet verdwijnen en maakt hem 
ook niet handelingsonbekwaam. Meer bepaald bij faillissement van een natuurlijke persoon 
en bij uitvoerend beslag blijft er nog steeds een persoon bestaan die een eigen leven blijft 
leiden (zie verder ook het aanzuiveringsbewind). Aldus rijzen er een aantal specifieke vragen. 
Zo moet de schuldenaar die de vereffening “overleeft” (met name bij faillissement van een 
natuurlijke persoon en bij uitvoerend beslag) nog procespartij kunnen zijn buiten de boedel 
om (zie de bespreking verder bij die twee situaties). Het faillissement belet dus op zichzelf 
niet dat de schuldeisers zich tegen de gefailleerde persoonlijk keren, enkel zal dit niet 
tegenwerpelijk zijn aan de boedel259 (wel moet men er rekening mee houden dat een 
beslissing van de faillissementskamer over een aangegeven schuldvordering ook een 

                                                
256 Hof Luik 14 januari 1999, RGAR 2000, 13.272; Hof Bergen 20 februari 2003, JLMB 2004, 1442; COPPENS 
& 'T KINT, "Chronique", RCJB 1991, 505 nr. 68. 
257 Idem als vorige noot. 
258 Bv. Hof Brussel 16 november 2007, P&B 2008, 123. 
259 Bv. Kh. Hasselt 5 maart 2002, RW 2003-2004, 1235. 
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beslissing is in verhouding met de gefailleerde zelf, zie verder de bespreking bij 
faillissement). 

c. Gevolgen bij hangende gedingen 
 
Is er al een geding hangende dat een weerslag kan hebben op activa van de boedel dan wel 
passiva in de boedel, dan kan de bewindvoerder de procesrechtelijke positie van de 
schuldenaar overnemen door het geding in diens plaats te hervatten. De schuldenaar zelf kan 
evenwel tussenkomende partij blijven (behalve wanneer het een ontbonden rechtspersoon is, 
zie hierboven). Zolang het verlies van hoedanigheid van de oorspronkelijke procespartij niet 
is meegedeeld, loopt het proces overigens gewoon door op naam van die oorspronkelijke 
procespartij en kan tegen hem of in zijn voordeel een veroordeling worden uitgesproken (elke 
handeling na het vonnis zal dan wel tegen de juiste persoon moeten worden ingesteld, bv. een 
betekening, een hoger beroep e.d.)260. Bij ontbinding van een rechtspersoon is de vereffenaar 
van rechtswege formele procesparij, ook zonder gedinghervatting261, zodra de aanstelling van 
de vereffenaar (dan wel de bekrachtiging door de rechtbank) ter kennis is gebracht262. 
 
Bij faillissement geldt de bijzondere regel van art. 63 bis FaillW, die verder wordt besproken. 

d. Gedingen over de aansprakelijkheid van de bewindvoerder zelf. 
 
Wanneer het over zijn persoonlijke aansprakelijkheid gaat, is hij als persoon procespartij (en 
niet “qualitate qua”), zowel in formele als materiële zin. 

7. Rechten van de individuele schuldeisers jegens derden. 
 
Uit het voorgaande volgt dat de rechten van de schuldeisers jegens de gefailleerde voor hun 
rekening worden uitgeoefend door de bewindvoerder, zodat de schuldeisers ze niet meer 
individueel kunnen uitoefenen. 
 
Rechten tegenover derden kunnen de schuldeisers in beginsel individueel uitoefenen, 
behoudens de hierboven besproken regeling inzake collectieve schade van de schuldeisers. 
 
Ook de aansprakelijkheidsvordering jegens de bewindvoerder zelf is een individuele 
vordering van elke schuldeiser apart. 
 
Bij verzuim van de curator om bepaalde rechten van de schuldeisers uit te oefenen, zouden zij 
dit in diens plaats kunnen doen door middel van de zijdelingse vordering (art. 1166 BW). Wat 
collectieve schade betreft, kan elke schuldeiser ook voor eigen rekening zijn aandeel in de 

                                                
260 Zie over dit soort vragen uitvoeriger M.E. STORME, "Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het 
geding in België en Nederland", RW 1993-94, 169-186, www.storme.be/rechtsopvolging.html. 
261 Bv. Hof Brussel 16 november 2007, P&B 2008, 123; R. TAS, “De rechtsbekwaamheid van een 
handelsvennootschap na de sluiting van haar vereffening”, TRV 1995, 600. 
262 Tussen de ontbinding en de bekrachtiging van de aanstelling van de vereffenaar heeft deze wel maar een 
beperkte bevoegdheid. 
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weerkaatsingsschade opvorderen bij verzuim aan de bewindvoerder263; stellen beiden de 
vordering in, dan dient eerst die van de curator te worden beoordeeld indien dit de 
afwikkeling van het faillissement bevordert264. Heeft de curator een dading gesloten, dan kan 
een individuele schuldeiser (zijn aandeel in) de schade(vergoeding) niet meer opvorderen265. 

                                                
263 In die zin E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”, Themis deel 20. Insolventierecht, 2003-2004, p. 
73 nr. 23. 
264 Zo de Staats-Nederlandse rechtspraak, bv. HR 21 december 2001, Lunderstadt/De Kok, AA 2002, 819 n. R. 
VRIESENDORP = NJ 2005, 95. 
265  Zoals hoger reeds besproken,  Cass. 10 december 2008, P.08.0939.F, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20081210-6, JLMB 2009, 724. 
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AFDELING B.  Faillissement 
 
Het faillissement (niet: bankroet266; Fr. faillite, maar in Frankrijk liquidation judiciaire267; 
Dui. Konkurs/Insolvenz268, En. bankruptcy / insolvency It. fallimento, Sp. concurso, voorheen 
quiebra269) is het meest verregaande en ook juridisch meest uitgewerkte vereffeningsbewind 
in ons recht, en daarin ook reeds eeuwenlang bekend.  
 
De bepalingen inzake Faillissement uit de Napoleontische Code de Commerce werden herwerkt in de 
Faillissementswet van 18 april 1851270, die op zijn beurt vervangen werd door de Faillissementswet van 8 
augustus 1997 (in werking 1 januari 1998), en sindsdien reeds meermaals gewijzigd, o.a. door de “reparatiewet” 
van 4 september 2002 (in werking 1 oktober 2002). Voor bepaalde sectoren gelden er bijkomend bijzondere 
regels (banken, verzekeringsondernemingen271, e.d.). 
 
Typerend voor het Belgische faillissementsrecht is: 
- dat het nog steeds enkel voor handelaars geldt, waar het in meer moderne rechtsstelsels een 
regime dat - zij het met zekere nuances - voor alle soorten schuldenaars geldt (bv. Nederland; 
Duitsland; Spanje sinds de nieuwe Ley Concursal van 2003, enz.);  
- dat na het faillissement elke mogelijkheid tot akkoord met de schuldeisers is uitgesloten, en 
het gerechtelijk akkoord een aparte rechtsfiguur is gebleven, terwijl in de meer moderne 
rechtsstelsels faillissement en sanerings- of aanzuiveringsregeling in één enkel regime zijn 
geïntegreerd (bv. de Duitse Insolvenzordnung van 1998272, de Spaanse Ley concursal van 
2003273 en de Amerikaanse Bankruptcy Code274; in het voorontwerp (2007) van nieuwe 
Insolventiewet in Staats-Nederland275) of minstens in één wet samengebracht (de Engelse 
                                                
266 Bankroet is in ons recht immers een strafrechtelijk begrip, dat overigens sinds de wijziging van het SW in 
1997 ook daar niet meer gebruikt wordt. 
267 In de nieuwe franse Code de commerce kent men het gerechtelijk akkoord en faillissement niet meer als 
gescheiden procedures. Boek VI van het wetboek groepeert aldus de procedures die kunnen bestaan uit een 
procédure de sauvegarde (observatieperiode), de redressement, of de liquidation judiciaire. 
268 De nieuwe Duitse Insolvenzordnung (1994, in werking 1999) kent het faillissement niet meer als aparte 
rechtsfiguur, maar enkel nog de Insolvenz als algemene rechtsfiguur, die zowel het faillissement, het gerechtelijk 
akkoord e.d.m. vervangt.  Insolvenz heeft een ruimere betekenis, en omvat de meeste vormen van samenloop; 
Konkurs was het oude begrip overeenkomend met ons faillissement (en in heel oud Duits "Gant"). 
269 Voor de Ley concursal van 2003 bestonden er eveneens verschillende procedures, zoals de quiebra voor 
handelaars (ons faillissement), de concurso de acreadores voor niet-handelaars, de Suspensión de Pagos (wet 
van 26 juli 1922), en de procedimiento de quita y espera. 
270 Ten dele geïnspireerd op de Franse hervorming van 1838. 
271 Deze regels zijn te vinden in enerzijds de Bankwet en anderzijds de Controlewet 
verzekeringsondernemingen en zijn door de Wet van 6 december 2004 in overeenstemming gebracht met RL 
2001/17/EG van 19 maart 2001 betreffende de sanering en liquidatie van verzekeringsondernemingen en RL 
2001/24/EG betreffende de de sanering en liquidatie van kredietinstellingen. 
272 Deze verving met ingang van 1 januari 1999 immers enerzijds de Vergleichsordnung (akkoordregeling) als 
de Konkursordnung (faillissementswet), alsmede de DDR-Gesamtvollstreckungsordnung. In de procedure wordt 
een Insolvenzplan beslist, dat zowel sanering (Sanierung), overdracht (Übertragung) als vereffening 
(Liquidation) kan inhouden. 
273 Ook deze gaat uit van één enkele basisprocedure, waarin dan nagegaan wordt of er een akkoord mogelijk is 
(convenio), dan wel vereffening vereist is (liquidacion) of sanering onder toezicht (gestión controlada) 
274 Ook deze gaat uit van één procedure, in het kader waarvan dan ofwel een "business reorganisation plan" 
wordt goedgekeurd, ofwel een "liquidation" plaatsvindt. 
275 Waarbij wordt voorgesteld faillissement, surséance en schuldsaneringsregeling natuurlijke personen samen 
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Insolvency Act 1996/2000, de Franse wetgeving). Problematisch in ons recht is met name dat 
er na faillissement geen akkoord meer mogelijk is met de schuldeisers, maar tot vereffening 
moet worden overgegaan (eventueel wel in de vorm van een overdracht van onderneming), 
waar andere rechtsstelsels juist voorzien dat er een uniforme procedure is tot het ontstaan van 
de samenloop, waarna gekeken wordt of sanering dan wel vereffening dient te geschieden (bv. 
door eerst te proberen een akkoord na faillissement te bereiken276) (vgl. ook de bemerkingen 
bij de bespreking van de gerechtelijk-akkoordprocedure). 
 
Data. Aantal faillissementen in België (volgens B.S.277) in: 
2000: 6767 (3537 in Vlaams Gewest), wv1345 nat.personen 
2001: 6954 (3593 in Vlaams Gewest), wv 1344 nat.personen 
2002: 7230 (3987 in Vlaams Gewest), wv 1255 nat.personen 
2003: 7629 (4100 in Vlaams Gewest), wv 1384 nat.personen 
2004: 7983 (4235 in Vlaams Gewest), wv 1481 nat.personen. 
2005: 7906, wv 1509 nat. personen. 
Ter vergelijking, in Nederland in 2003: 8748 (wv 2362 nat.personen), in 2004: 9349 (wv 2701 
nat.personen), in 2005:10073 (wv 3297 nat.personen). 
 
Hierna bespreken we in beginsel enkel het Belgische faillissement. Faillissementen geopend 
in andere EU-lidstaten (uitgezonderd Denemarken) worden in België erkend met in beginsel 
die gevolgen die ze in het land van de opening hebben. De bijzonderheden daarvan worden 
hier niet uitgewerkt. 

1. Totstandkoming 
 
Een Belgisch faillissement komt tot stand door een Belgisch vonnis van faillietverklaring; dit 
wordt hieronder uitgewerkt. Daarnaast zal een buitenlandse faillietverklaring of gelijkgestelde 
beslissing van insolventie die in België erkend wordt, gevolgen hebben voor de activa die in 
België zijn gelegen, ook wanneer de gefailleerde naar Belgisch recht niet failliet zou zijn (bv. 
omdat hij geen handelaar is)278. 

a. Materiële vereisten 
 
Art. 2 FaillW houdt twee materiële vereisten279 in:  
 

                                                                                                                                                   
te voegen  in één "insolventieprocedure" onder het bewind van een "bewindvoerder". 
276 Onder meer in het Duitse recht, het Franse recht, de Spaanse wet van 2003. 
277 Zie voor verdere faillissementsstatistieken http://statbel.fgov.be/indicators/bri_nl.asp en voor het Vlaams 
Gewest op http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_economie.htm. 
278 Zie art. 3 I FaillW. en verder de Insolmventieverordening. 
279 In geval van hoger beroep tegen een faillietverklaring moet de vervulling van deze vereisten beoordeeld 
worden op de datum van die faillietverklaring; dat er later toch terug kredietmogelijkheden zouden kunnen zijn 
is niet relevant (Hof Gent 17 november 2003, RW 2004-2005, 867); latere feiten kunnen eventueel wel in 
aanmerking worden genomen om licht te werpen op de toestand op die datum (Hof Brussel 4 november 2003, 
TRV 2004, 165). In casu werd het faillissement opgeheven, maar de intussen gemaakte kosten werden wel ten 
laste gelegd van de ex-gefailleerde. 
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1° een handelaar (men kan tot 6 maanden na stopzetting handelsactiviteit failliet worden 
verklaard; bij een ontbonden rechtspersoon tot 6 maanden na afsluiting van de vereffening 
(art. 2 FaillW)); 
2° die in “staking van betaling” is (opgehouden zijn schulden te betalen) en geen krediet meer 
krijgt. 
 
De tweede voorwaarden bestaat uit 2 elementen, maar het tweede element strekt enkel tot 
precisering van het eerste: de rechtbank dient bij de beoordeling of er daadwerkelijk staking 
van betaling is na te gaan of de handelaar nog krediet heeft280. 
 
Bij een VOF is vereist dat alle vennoten in staking van betaling zijn, bij een commandaitaire vennootschap alle 
beherende vennoten281. De uitspraak van faillietverklaring heeft noodzakelijk betrekking op het faillissement 
van de vennootschap én van die vennoten. 
 
Of er één of meerdere schuldeisers zijn is zonder belang, evenals de vraag of de 
faillissementsvereffening nog een batig saldo zou kunnen opleveren282. Wel kan er maar 
sprake zijn van gebrek aan krediet indien een meerderheid van de schuldeiser hun vertrouwen 
hebben opgezegd283. 
 
Het vervuld zijn van deze 2 vereisten doet niet automatisch een faillissement of samenloop 
ontstaan; dat gebeurt eerst door de faillietverklaring (zie c.); de staking van betaling op 
zichzelf heeft wel beperkte gevolgen (met name de aanvechtbaarheid van nadien gestelde 
handelingen, zie de bespreking in Deel I). 
 
Over de vraag of een vennootschap in vereffening failliet kan worden verklaard, zie ook de bespreking onder de 
vereffening van rechtspersonen. 
 
Vermogens zonder rechtspersoonlijkheid kunnen niet failliet worden verklaard (behalve de hierboven genoemde 
6-maanden-regel na afsluiting vereffening). Er bestaan wel vormen van vereffeningsbewind over de 
nalatenschap (zie verder). Voor de andere gevallen, zie de bespreking verderop in Hoofdstuk VI.  

b. Internationale bevoegdheid 
 
De regels van internationaal privaatrecht bepalen in welke gevallen een faillietverklaring in België mogelijk is. 
Is het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar niet in België gevestigd, maar in een andere 
EU-lidstaat, dan kan slechts daar de hoofdprocedure van faillissement worden geopend en kan in België slechts 
een “secundaire procedure” worden geopend (mits de schuldenaar in België ook een vestiging heeft) (art. 3 
Insolventieverordening), en omgekeerd. Een secundaire procedure heeft enkel gevolgen ten aanzien van de 

                                                
280 Zie voor de wetsgeschiedenis L. BRIERS & P. VANDEPITTE, "Het vervroegen van de datum van staking 
van betaling"', n. onder Cass. 10 november 2006, RW 2007-2008, 22 v. 
281  Vgl. Cass. 19 december 2008, nr. C.07.0281.N, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20081219-1 = Jaarverslag cass. 2008, 53 =  RW 
2009-2010, 1428 n. J. VANANROYE. 
282  Bv. kh. Ieper 2 juni 2003, RW 2003-2004, 309. 
283 Hof Brussel 4 november 2003, TRV 2004, 165 (hoger beroep tegen faillietverklaring van Keyware). 
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goederen van de schuldenaar die zich op Belgisch grondgebied bevinden284. Is er in een ander land een 
hoofdprocedure geopend op grond dat het centrum daar ligt, dan kan er in België enkel nog een secundaire 
procedure worden geopend. Dat laatste zal gebeuren op verzoek van de curator van de hoofdprocedure. 

c. Procedure die tot een belgische faillietverklaring kan leiden 
 
Faillietverklaring kan geschieden: 
- op bekentenis van de schuldenaar, door de aangifte van faillissement (in de volksmond “de 
boeken neerleggen”)285 (een daad van beschikking286), of  
- door een vordering tot faillietverklaring ingesteld door een schuldeiser287 of het openbaar 
ministerie; of 
- binnen het kader van een lopende procedure inzake gerechtelijk akkoord (art. 33 WGA)288. 
 
Het is uiteindelijk de rechtbank die een vonnis oordeelt of aan de faillissementsvoorwaarden is voldaan. De 
vordering door een schuldeiser kan ingetrokken worden zolang daarover geen uitspraak is gedaan289. 
 
De term faillietverklaring is misleidend, omdat het vonnis niet declaratief is, maar constitutief; zonder vonnis is 
er geen faillissement. 
 
Een secundair faillissement - d.i. secundair aan een hoofdfaillissement in het buitenland - kan geopend  worden 
op verzoek van de curator van het buitenlandse hoofdfaillissement.  

d. Mogelijkheid van voorlopig bewind hangende de vordering tot faillietverklaring 
 
Indien er nader onderzoek vereist is om te weten of de voorwaarden zijn vervuld, kan de 
rechter de schuldenaar intussen reeds onder voorlopig bewind plaatsen, mits het “volstrekt 
noodzakelijk blijkt” en er voldoende aanwijzingen zijn dat de faillissementsvoorwaarden 
vervuld zijn (zie art. 8 FaillW)290.  
                                                
284 Bij registergoederen is dit voor de toepassing van deze bepaling de plaats van registratie, bij 
schuldvorderingen de hoofdvestigingsplaats van de schuldenaar van die schuldvordering, zie art. 2 g) 
Insolventieverordening. 
285 Een handelaar is verplicht dit binnen de maand te doen na de staking van betaling (art. 9 FaillW). Art.10 
werkt uit hoe die aangifte van faillissement moet gebeuren (nl. met bijvoeging van 1° de balans van zijn zaken of 
een nota waarin de redenen worden opgegeven die hem beletten de balans neer te leggen; 2° de boeken 
voorgeschreven in hoofdstuk I van de Boekhoudwet van 17 juli 1975;  3° het personeelsregister en een aantal 
andere gegevens betreffende het personeel; 4° een lijst met naam en adres van de klanten en leveranciers; en 5° 
(sedert de wijziging van 20 juli 2005) de lijst van natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker 
hebben gesteld). Art. 9 II verplicht om ook de werknemersvertegenwoordigers dan wel de werknemers 
onmiddellijk in te lichten. 
286 Deze vereist dan ook dat dit gebeurt door een persoon die bevoegd is tot die beschikking, bij rechtspersonen 
door het bevoegde orgaan. 
287 De schuldeiser moet geen uitvoerbare titel hebben; de faillissementsvordering is precies een procedure om 
zo'n titel te verkrijgen. De schuldeiser moet wel een verifieerbare schuldvordering hebben (dus geen louter 
natuurlijke verbintenis of verjaarde schuld), al dan niet opeisbaar en al dan niet voorwaardelijk. 
288 Zie bv. Hof Antwerpen 25 september 2000, RW 2001-2002, 246. 
289 En moet in beginsel ingetrokken worden of afgewezen indien de schuldeiser intussen volledig betaald is, 
aangezien hij dan geen schuldeiser meer is. 
290 Bv. kh. Tongeren 12 oktober 1999, RW 2000-2001, 1094; kh. Tongeren 30 oktober 2001, RW 2002-2003, 
1069. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

649 

 
De gevolgen van dit voorlopig bewind gaan in vanaf de beschikking, maar zijn ten dele betwist291; m.i. verliest 
de onderbewindgestelde daardoor zijn beschikkingsbevoegdheid en dienen de schulden door dit bewind ontstaan 
als boedelschulden te worden erkend. Het voorlopig bewind eindigt na 15 dagen indien er niet binnen die 
periode een vordering tot faillietverklaring is ingesteld. 

e. Ingaan van het faillissement; mogelijkheid tot intrekking 
 
De faillietverklaring wordt gepubliceerd in het B.S. (art. 38 FaillW). Zij heeft echter reeds 
uitwerking vanaf 0 uur op de dag van faillietverklaring ("nul-uur-regel"; En. "zero hour 
rule"). 
 
Het faillissement zelf kan worden ingetrokken, namelijk door de vernietiging van het vonnis 
achteraf292. Derdenverzet is slechts mogelijk binnen de 15 dagen na de publicatie in het 
B.S.293. De gefailleerde zelf kan binnen de 15 dagen na betekening tegen de faillietverklaring 
verzet (bij verstek) of hoger beroep aantekenen294. Het vonnis is wel steeds uitvoerbaar bij 
voorraad (art. 14 FaillW). 
 
Een faillietverklaring in een andere EU-lidstaat (behalve Denemarken) heeft van rechtswege gevolg in België 
(art. 16 en 17 Insolventieverordening). Heeft de schuldenaar een vestiging in België, dan wordt de beslissing op 
verzoek van de buitenlandse bewindvoerder eveneens in het B.S. gepubliceerd (art. 3 § 2 FaillW). Gelijkaardige 
regels gelden natuurlijk ook in omgekeerde richting. 

f. Vaststelling van de datum van staking van betaling 
 
Het vonnis (of bij verdaging van die vraag, een later vonnis) bepaalt tevens de "datum van 
staking van betaling", d.i. de datum waarop de materiële faillissementsvoorwaarden reeds 
waren vervuld295. 
 
Voor het belang hiervan, zie de bespreking onder 3. en de regels inzake uitbreiding van het verhaalsrecht van de 
schuldeisers in Deel I.  
 

                                                
291 Zo oordeelde Hof Brussel 23 mei 2003, TBH 2003, 788, - m.i. ten onrechte - dat, weliswaar onder de 
gelding van de oude FaillW, de schuldvorderingen wegens (gas)leveringen die door het vonnis van 
onderbewindstelling (nà de bekentenis van faillissement, maar vooraleer over te gaan tot faillietverklaring) 
verplicht waren opgelegd, geen boedelschulden waren, omdat de latere gefailleerde daardoor de beschikking 
over zijn vermogen nog niet had verloren. 
292 De intussen ontstane boedelschulden vallen in beginsel ten laste van de gefailleerde, zie Cass. 15 juni 2001, 
Arr. 2001 nr. 366 = Pas. 2001 I nr. 366 = RW 2001-2002, 842. Zie verder DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 43. 
293 Art. 14 III FaillW. Volgens Cass. 9 februari 2007, nr. 05.0308N, kan dit niét meer na een beslissing die de 
eerdere faillietverklaring bevestigt. 
294 Hij dient dit niet mede tegen de curator te richten; het is voldoende dat het gericht wordt tegen de eiser in 
faillissement (Hof Brussel 25 mei 2005, RW 2007-2008, 1366).  
295 Ook hier moeten staking van betaling en wankelen van het krediet als een twee-eenheid worden gelezen - zie 
Cass. 10 november 2006, nr. C.06.0274N, Jaarverslag cassatie 2006, 54 = RW 2007-2008, 21 n. L. BRIERS & 
P. VANDEPITTE. 
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Deze datum dient de datum van de faillietverklaring zelf te zijn, tenzij er ernstige en 
objectieve omstandigheden zijn die duidelijk aangeven dat de voorwaarden reeds eerder 
vervuld waren (art. 12 FaillW)296. 
 
Behalve bij de faillietverklaring van ontbonden rechtspersonen (art. 12 V FaillW) kan deze 
datum hoogstens 6 maanden voor de faillietverklaring liggen. Bij faillietverklaring van een 
ontbonden rechtspersoon297 kan de verdachte periode en dus de herstelbevoegdheid 
terugwerken tot op de dag van ontbinding of feitelijke vereffening van de rechtspersoon, 
indien er aanwijzingen zijn dat deze ontbinding geschiedde met bedrieglijk inzicht298 of dat 
de wijze van vereffening geschiedt met bedrieglijk inzicht299. Bij faillietverklaring na 
gerechtelijk akkoord staat de voorlopige opschorting (zie verder bij gerechtelijk akkoord) er 
niet aan in de weg dat achteraf gezien op dat ogenblik de faillissementsvoorwaarden toch 
reeds vervuld waren300.  
 
Tot zes maanden na het vonnis van faillietverklaring kan elke belanghebbende301 vorderen dat 
de datum van staking van betaling wordt vastgesteld op een ander tijdstip dan hetgeen blijkt 
uit het vonnis van faillietverklaring of een later vonnis (art. 12 III FaillW). 

                                                
296 De FaillW van 1997 is restrictiever dan de praktijk onder de oude FaillW, waarbij de datum van staking van 
betaling bijna altijd op 6 maanden voor de faillietverklaring werd bepaald.  
297 Het Arbitragehof heeft intussen geoordeeld dat het niet ongrondwettig is dat deze mogelijkheid niet bestaat 
bij faillietverklaring van natuurlijke personen, arrest nr. 173/2002 van 27 november 2002, 
http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2002/2002-173n.pdf = JT 2003, 198. 
298 Art. 12 FaillW dat spreekt van vaststelling op de dag van het ontbindingsbesluit. Volgens de rechtspraak 
geldt de regel voor alle vormen van ontbinding, ook als er geen ontbindingsbesluit is, maar een gerechtelijke 
ontbinding, een ontbinding van rechtswege (onder meer bij het verstrijken van de termijn waarvoor de 
rechtspersoon is opgericht) en zelfs bij een stilzwijgende ontbinding, d.i. wanneer men overgaat tot de 
vereffening van een rechtspersoon zonder dat er een uitdrukkelijk ontbindingsbesluit is. Zo Cass. 19 januari 
2006, nr. C.040446N, NJW 2006, 649 noot P.C. = TRV 2006, 424 n. R. HOUBEN = RW 2008-2009, 569 = TBH 
2006, 480 n. A DE WILDE, en het op verwijzing na cassatie gewezen arrest Hof Brussel 18 september 2007, RW 
2008-2009, 583 = TBH 2008, 879. Eerder in die zin voor een “feitelijke ontbinding” zoals de verkoop van de 
handelszaak waardoor het maatschappelijk doel niet meer kan worden verwezenlijkt en met bedrieglijk opzet – 
zie kh. Brugge 16 januari 2003, RW 2003-2004, 114; Rb. Mechelen 5 oktober 1992, TRV 1994, 465 noot B. 
TILLEMAN. Het gaat meestal om gevallen waarin de gehele handelszaak door een vennootschap wordt 
overgedragen en achteraf het geld frauduleus wordt overgedragen aan aandeelhouders of derden in ruil voor 
waardeloze activa; de feitelijke ontbinding wordt dan gesitueerd op het tijdstip van de overdracht van de 
handelszaak, zodat alle transacties nadien in de verdachte periode vallen. Zie verder ook R. HOUBEN, "Het 
tijdstip van staking van betaling in geval van frauduleuze vereffening van (kasgeld)vennootschappen", TRV 
2006, 427 v. 
299 Bv. Hof Luik 14 augustus 2008, JLMB 2009, 738, n. J. CAEYMAEX, een zaak waarin de curator die 
geconfronteerd werd me een totala gebrek aan medewerking van de vereffenaar, later een vervroeging van de 
datum van staking van betaling vorderde. 
300 Het is niet omdat er op grond van een voorlopige beoordeling wordt geoordeeld dat er nog geen staking is, 
dat de faillissementsrechter daaraan gebonden is bij het uitspreken van het faillissement: Cass. 10 januari 2003, 
TBH 318 noot J. VERLINDEN, “De beoordeling van het tijdstip van staking van betaling bij een 
faillietverklaring volgend op een gerechtelijk akkoord” = RW 2003-2004 1686 met bijdrage P. COUSSEMENT, 
“De overgang van gerechtelijk akkoord naar faillissement en de vaststelling van de datum van staking van 
betaling”, RW 2003-2004, 1677 v. 
301 Het belang moet een van de boedel onderscheiden belang zijn volgens Hof Antwerpen 6 september 2001, 
TBH 2003, 325. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

651 

2. Algemeen beslag, beschikkingsonbevoegdheid als gevolg. 
 
De faillietverklaring (en eventueel reeds de onderbewindstelling van art. 8 FaillW) brengt ook 
een algemeen beslag mee. Ter beveiliging daarvan zal meestal dadelijk worden overgegaan 
tot een "afstapping" ter plaatse (art. 11 FaillW), het opmaken van een inventaris, het nemen 
van een hypotheciare inschrijving op alle onroerende goederen (zie evrder) e.d.m. 

a. Omvang van het beslag ratione materiae 
 
Het beslag ligt op: 
- alle bestaande en toekomstige goederen van de gefailleerde,  
- uitgezonderd die goederen die niet voor beslag vatbaar zijn (art. 1408 e.v. GerW, hoger 
besproken) – behoudens de beroepsgoederen (uitzondering op art. 1408, 3° door art. 16 
FaillW).  
 
Zoals eveneens reeds hoger besproken, kunnen na het opmaken van de inventaris (art. 43 
FaillW): 
- enerzijds goederen voor persoonlijk gebruik worden teruggegeven (ook al vallen zij niet 
strikt onder art. 1408 GerW,  en  
- anderzijds aan de gefailleerde en zijn gezin levensonderhoud worden toegekend uit de 
nieuwe inkomsten of opbrengst van bestaande activa (art. 48 FaillW).  
 
Wat de toekomstige goederen betreft, d.i. degeen die eerst na de samenloop worden 
verkregen: zij maken in beginsel ook deel uit van de boedel, maar er gelden wel een aantal 
bijzondere regels. Vaak zullen zij slechts met voorbehoud van zakelijke rechten (bv. 
eigendomsvoorbehoud) in de boedel terechtkomen, of zal hun verkrijging aanleiding geven 
tot boedelschulden (zie hoger). Wanneer de gefailleerde erft, valt zijn aandeel in de 
nalatenschap slechts netto in de boedel (na vereffening van de nalatenschap met o.a. betaling 
van de nalatenschapsschuldeisers302), doch dit vloeit reeds voort uit het rechtskarakter van de 
nalatenschap (besproken in deel I). 

b. Omvang van het beslag ratione loci 
 
Is de faillietverklaring in  België een hoofdprocedure, dan geldt het faillissementsbeslag in beginsel op alle 
activa, in welk land ze zich ook mogen bevinden (universaliteit van het faillissement). Wanneer er zich activa 
bevinden in andere lidstaten van de EU, kan de curator daar wel de opening van een secundaire procedure vragen 
(art. 3 FaillW). De zakelijke rechten op activa worden wel beoordeeld volgens de wet van de ligging van die 
activa (zie art. 118 § 2 I WIPR). 
 
Omgekeerd geldt dat de activa in België onder beslag komen te liggen ingevolge een erkende buitenlands 
insolventieprocedure (onder meer faillissementen uitgesproken in andere EU-lidstaten). Het kan het zijn dat een 
curator of andere bewindvoerder uit een andere lidstaat in België de opening vraagt van een secundaire 
procedure. Deze betreft dan de goederen welke volgens de IPR-regels in België hun ligging hebben. 

                                                
302 F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 127. 
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c. Gevolg van het beslag: beschikkingsonbevoegdheid 
 
De gevolgen van dit algemeen beslag werden hoger reeds besproken. De gefailleerde (Fr. 
failli, in Dui. Insolvenzschuldner in Oost. Gemeinschuldner) verliest zijn bevoegdheid om het 
vermogen te besturen, wordt dus beschikkingsonbevoegd over de activa van de boedel – 
behoudens de zopas genoemde persoonlijke goederen en levensonderhoud. Dit houdt dus niet 
in dat de gefailleerde zijn eigendomsrecht verliest, of dat hij handelingsonbekwaam wordt. 
 
Volgens art. 16 I FaillW zijn alle handelingen door de gefailleerde gesteld vanaf de datum van 
faillietverklaring met betrekking tot zijn vermogen en alle betalingen vanaf die datum aan 
hem gedaan, niet tegenwerpelijk aan de failliete massa. De rechtspraak interpreteert dit in die 
zin dat naast de beschikkingsonbevoegdheid van de gefailleerde er ook een ongeldigheid is 
van de rechtshandeling zelf: de persoon die een goed uit de boedel verkrijgt, verkrijgt niet 
enkel van een beschikkingsonbevoegde, hij heeft ook geen geldige (of althans een aan de 
boedel tegenwerpelijke) titel, zodat de vraag naar zijn goede of kwade trouw niet eens rijst303. 
Anders dan art. 17 v. FaillW strekt deze regel er niet toe om het verhaalsrecht van de 
schuldeisers uit te breiden, maar wel om het verhaal op de reeds onder het 
faillissementsbeslag vallende goederen te verzekeren. Deze regel sluit op zichzelf echter nog 
niet uit dat verdere verkrijgers  (die verkrijgen van de persoon die uit het faillissement heeft 
verkregen) beschermd zouden kunnen worden (die vraag wordt besproken in de hoofdstukken 
over derdenbescherming). 

3. Uitbreiding activa door de herstelbevoegdheden van de curator, o.a. de actio pauliana. 
 
Behalve de gemeenrechtelijke actio pauliana (art. 1167 BW en 20 FaillW) gelden hier de 
aanvechtings- of herstelbevoegdheden betreffende handelingen uit de verdachte periode,  
zoals bepaald in art. 17 en 18 FaillW. Zij werden hoger reeds besproken.  

4. Bewindsvorm 

a. Algemeen 
 
Het faillissement heeft uitsluitend tot doel het vermogen te vereffenen, is dus een 
“vereffeningsbewind”. 
 
Het bewind wordt gevoerd door de curator (Fr. (in B.) curateur (de faillite)304, in Dui. 
Insolvenzverwalter) onder toezicht van een rechter-commissaris, beiden aangesteld in het 
faillissementsvonnis (art. 11 FaillW)305. De gefailleerde heeft in beginsel geen enkele 
bevoegdheid meer. Deze totale ontneming van de bestuursbevoegdheden van de gefailleerde 
                                                
303 Cass. 6 maart 2009, AR nr. C.07.0373.N, faill. Stuer t. Krevobex e.a., in verbreking van Hof Gent 5 maart 
2007, RW 2008-2009, 934 = Cass. 2009-2010, 360 n. R. JANSEN "Het complexe samenspel van samenloop, 
beschikkingsonbevoegdheid en derdenbescherming". 
304 In Frankrijk een mandataire juridicaire à la liquidation (soms ook représentant des créanciers genoemd). 
305 Art. 27-35 FaillW bevat bepalingen betreffende de benoembaarheid tot curator, de onafhankelijkheid van de 
curator en de belangenconflicten, de bezoldiging van de curatoren zijn verslagverplichting, e.d.m. Enkel 
advocaten worden tot curator aangesteld. 
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wordt genuanceerd in artikel 59 FaillW: indien de curator van oordeel is dat het nuttig zou 
kunnen zijn dat de gefailleerde hem helpt bij zijn bestuursactiviteiten of enige voorlichting 
zou geven, dan kan de gefailleerde de bijstand aan de curator verlenen onder de voorwaarden 
zoals bepaald door de rechter-commissaris. 
 
Hoger werd reeds uiteengezet op welke wijze een vereffeningsbewindvoerder, en dus ook de 
faillissementscurator, optreedt (qualitate qua), wat de regeling en gevolgen daarvan zijn, en in welke zin hij de 
collectieve rechten van de schuldeisers uitoefent. Hoger werd ook de opdracht van de 
vereffeningsbewindvoerder, en dus ook van de faillissementscurator, nader geschetst (samenloop organiseren, 
actief opsporen te gelde maken en opbrengst verdelen). De faillissementswet voegt daar enkele bijzondere 
bepalingen en verantwoordelijkheden aan toe; zo zal de curator onmiddellijk een inventaris moeten opmaken en 
enkele bewarende maatregelen nemen (de door de gefailleerde reeds verkregen maar nog niet ingeschreven 
hypotheken hem door een van zijn schuldenaars toegekend inschrijven (art. 57 II FaillW), een wettelijke 
hypotheek ten gunste van de boedelschuldeisers inschrijven (art. 57 III FaillW306), enz.). Verder zijn er 
bepalingen over o.m. het toezicht op de briefwisseling gericht aan de gefailleerde (art. 50 FaillW, zoals 
gewijzigd bij Wet van 6 mei 2009). 

b. Procesrechtelijke gevolgen 
 
Ook de procesrechtelijke gevolgen van het vereffeningsbewind werden hoger reeds in het 
algemeen besproken; de gefailleerde heeft wegens gebrek aan beschikkingsbevoegdheid ook 
niet meer de procesrechtelijke “hoedanigheid” om als formele procespartij op te treden307, 
maar kan wel nog tussenkomen als belanghebbende.  
 
De gevolgen op hangende gedingen worden beheerst door de lex fori (art. 118 § 4 III WIPR); de hier besproken 
regels gelden dus enkel voor gedingen die voor Belgische rechtbanken aanhangig zijn. 
 
Naar gemeen recht geldt dat, zolang het verlies van hoedanigheid van de oorspronkelijke 
procespartij niet is meegedeeld, het proces gewoon doorloopt op naam van die 
oorspronkelijke procespartij en dat tegen hem of in zijn voordeel een veroordeling worden 
uitgesproken.  
 
Bij faillissement evenwel geldt de bijzondere regel van art. 63 bis FaillW (ingelast bij Wet 
van 4 september 2002) voor de “gedingen met betrekking tot de boedel”308: 
- een geding waarbij een schuldvordering tegen de gefailleerde geldend wordt gemaakt, en 
waarvan aangifte kan worden gedaan309, wordt opgeschort tot aan de aangifte van die 
                                                
306 Zie de bespreking in het deel Onroerend goed; de praktische betekenis hiervan is beperkt, zoals daar wordt 
besproken. 
307 De gefailleerde zelf kan wel nog rechtsmiddelen aanwenden tegen de faillietverklaring (verzet, hoger 
beroep). 
308 Deze uitdrukking is erg onprecies; doorgaans wordt aanvaard dat dit alle vorderingen betreft die men in de 
boedel geldend wil maken. De eiser zou dan evenwel toch de procedure gewoon kunnen verderzetten voor zover 
hij ze niet in de boedel geldend wil maken (maar enkel tegen de gefailleerde persoonlijk). Onder het regime voor 
de invoering van art. 63 bis FaillW besliste het Hof van cassatie alvast dat in het geding ten gronde voor een 
andere rechtbank wel een beslissing kon worden geveld over het recht jegens de gefailleerde, maar geen 
veroordeling van de curator kon worden uitgesproken (Cass. 16 december 2005, JLMB 2006, 332). 
309 A. ZENNER, "Faillites et concordats 2002", Les dossier du JT 38, p. 248 nr. 248; Hof Bergen 9 mei 2005, 
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schuldvordering en verder tot aan het proces-verbaal van de verificatie van 
schuldvorderingen, tenzij de curator het geding intussen hervat in het belang van de boedel; 
- indien de aldus ingediende schuldvordering in het proces-verbaal van verificatie wordt 
betwist, dan wordt de curator verondersteld het hangende geding te hervatten, minstens voor 
de beslechting van het betwiste gedeelte (een uitdrukkelijke hervatting is niet nodig); 
- het geding wordt “zonder voorwerp” als de vordering aanvaard wordt in het faillissement, 
omdat de aanvaarding een beslissing over de vordering impliceert. 
 
Dit laatste is wel problematisch worden indien de gefailleerde een natuurlijke persoon is die bij de afsluiting van 
het faillissement niet verschoonbaar zou worden verklaard. De wet bepaalt niet duidelijk of de aanvaarding in het 
faillissement ook een uitvoerbare titel oplevert tegen de gefailleerde (voor het deel dat niet uitbetaald wordt als 
dividend in het faillissement); noch of zo dit het geval is de gefailleerde die niet persoonlijk als partij betrokken 
werd in de procedure, daartegen verzet kan aantekenen. 
 
Ook in geval van niet-aanvaarding van de schuldvordering rijzen er nog vragen. 
 
De ongegrondverklaring van de schuldvordering heeft in beginsel gezag van gewijsde ook in verhouding met de 
gefailleerde zelf: de afgewezen schuldeiser kan zich dus ook niet meer tegen de gefailleerde zelf richten310.  
 
Porblematischer zijn de gevallen waarin schuldvorderingen niet tegenwerpelijk zijn aan de boedel, maar in 
beginsel wel gelden jegens de gefailleerde persoonlijk; zo bv. de interest van concurrente schuldvorderingen die 
vervalt na de samenloop. De enige correcte interpretatie is dat hier de niet-aanvaarding in het faillissement 
meebrengt dat de procedure gewoon doorloopt tegen de schuldenaar persoonlijk. De procedure zou overigens 
ook tegen de curator kunnen worden gevoerd, als vertegenwoordiger van de gefailleerde krachtens art. 24 
FaillW, ook al betreft het geding de boedel niet311. 

5. Vorm van samenloop, aantreden van de schuldeisers en verificatie 

a. Organisatie van een grote samenloop 
 
Het faillissement beoogt een grote actieve samenloop, met een opsporen van alle 
schuldeisers312. De faillietverklaring wordt daarom gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; 
de curatoren hebben een verplichting tot publicatie in dagbladen (art. 38 FaillW). De 
schuldeisers worden daarbij uitgenodigd om tegen een bepaalde datum aangifte te doen van 
hun schuld (maximum 30 dagen na het vonnis van faillietverklaring). 

                                                                                                                                                   
JLMB 2006, 346. Ook om die reden geldt de opschorting enkel de gedingen betreffende schuldvorderingen tegen 
de gefailleerde en niet die betreffende schuldvorderingen van de gefailleerde. 
310 Cass. 13 maart 2009 nr. F.07.0080.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20090313-1. 
311 Dat is althans de stelling onder de oude FaillW van Cass. 10 december 1925, Pas. 1926 I 106; L. & S. 
FREDERICQ, Handboek van het belgisch handelsrecht, IV (1981), nr. 2159 en 2243. 
312 Men neemt aan dat het enkel gaat om schuldeisers van de gefailleerde, niet om schuldeisers van derden die 
zich op goederen van de gefailleerde kunnen verhalen. Zie bv. kh. Ieper 24 juni 2002, RW 2003-2004, 1392, in 
casu een conflict tussen de verhuurder die een goed aan natuurlijke personen had verhuurd, en de pandhouder op 
de handelszaak in dat goed gevestigd (waarbij de pandgever van de handelszaak een vennootschap was, en de 
huurders natuurlijke personen). In het laatste geval rijst er vanzelfsprekend wel een executieprobleem, zodat er 
niettemin wél in een of andere zin een samenloop was ontstaan tussen beiden. 
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Ook faillietverklaringen uit andere EU-lidstaten worden in het Staatsblad gepubliceerd wanneer de gefailleerde 
in België een vestiging heeft (art. 3 II FaillW). 

b. De aangifte van schuldvordering  
 
1° Aangifte van schuldvordering in het faillissement 
 
a) Wie moet aangifte doen 
 
Om rechten geldend te maken ten aanzien van de activa onder bewind moet een schuldeiser 
aangifte doen van zijn schuldvordering. Enkel jegens de werknemers heeft de curator een 
zekere medewerkingsplicht (zie art. 40 II FaillW). 
 
Ook de schuldeisers met afzonderingsrecht (bijzonder voorrecht e.d.) moeten in beginsel 
aangifte doen (enkel bij eigendomsvoorbehoud gaat men ervan uit dat dit niet hoeft, en men 
ook op andere wijze zijn revindicatie kan uitoefenen; hetzelfde kan men stellen bij 
retentierecht) (zie ook verder de bespreking van de rechtspositie van separatisten).  
 
Enkel de boedelschuldeisers moeten geen aangifte doen313; hun schuldvordering zal overigens 
meestal pas na de samenloop ontstaan zijn. Niets belet echter dat ze veiligheidshalve aangifte 
doen (met name wanneer de boedelschuld voortvloeit uit een lopende overeenkomst die na de 
samenloop wordt voortgezet). Uit zo'n aangifte kan niet afgeleid worden dat zo'n schuldeisers 
afstand doet van zijn bevoorrechte positie als boedelschuldeiser314. 
 
b) Vorm en inhoud 
 
De vorm en inhoud van de aangifte (in Nederl. indiening ter verificatie) wordt bepaald door 
art. 63 FaillW315.  
 
Er zijn enkele bijzondere regels in geval van faillissement van een kredietinstelling of een 
verzekeringsonderneming (zie bv. art. 109/10 v. Bankwet en art. 48/4 v. Controlewet 
verzekeringsondernemingen). 
 
De schuldeiser die zich op een voorrecht beroept, dient dit te specificeren. Dit moet in 
beginsel gebeuren in de aangifte316, maar volgens de cassatierechtspraak kan het ook nadien 
nog gebeuren, zolang de verjaring (zie infra) niet is ingetreden317. Men mag ook een 
provisionele aangifte doen. 

                                                
313 Zie bv. I. VEROUGSRAETE, Manuel du curateur de faillite, Kluwer 2003, p. 429 nr. 701. 
314  Cass. 5 maart 2010, C.08.0433.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100305-
3. 
315 De vroegere verplichting de aangifte onder ede te bevestigen is geschrapt. 
316 Art. 62 FaillW Zie bv. kh. Tongeren 4 maart 2004, TBH 2005, 287. 
317 Cass. 30 oktober 2008, nr. C.07.0402.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20081030-15, RW 2009-2010, 105 en 279 = JLMB 2010, 344;  eerder in die zin Hof Antwerpen 16 maart 2006, 
RW 2006-2007, 1415. Er is ook geen afstand van recht wanneer  de schuldeiser zijn schuldvordering reeds in 
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Een uitvoerbare titel is niet vereist, precies omdat aan alle schuldeisers de gelegenheid wordt 
gegeven om hun rechten geldend te maken met werking op datum van faillissement. 
 
Het indienen van een bedrieglijke aangifte is strafbaar gesteld (art. 489 quinquies 2° SW). 
 
c) Gevolgen van de aangifte 
 
De aangifte: 
- stuit de verjaring (en schorst ze tijdens de faillissementsprocedure), een louter voorbehoud 
voor vermeerdering stuit de verjaring niet; 
- stuit én schorst de verjaring  ook jegens de gefailleerde zelf - er is immers geen mogelijkheid 
om gedurende de faillissemenstprocedure uit te voeren jegens de gefailleerde zelf318; 
- jegens hoofdelijke medeschuldenaars is de verjaring wel gestuit (gemeen recht, art. 1206 
BW), maar niet geschorst319; 
- houdt ook een ingebrekestelling in, die de interest doet lopen t.a.v. de gefailleerde320 voor 
zover dat nog niet het geval is (t.a.v. de boedel is de interest zoals gezegd geschorst). 
 
2° Melding van beroep op persoonlijke zekerheid 
 
De schuldeiser die wil genieten van een persoonlijke zekerheid, dient hiervan ook melding te 
maken in zijn aangifte of uiterlijk binnen de 6 maanden na de faillietverklaring (art. 63 FaillW 
zoals ingevoegd bij Wet van 20 juli 2005); de gevolgen van deze melding of het ontbreken 
ervan worden besproken in het handboek persoonlijke zekerheden. 

c. Verificatie van de schuldvorderingen en gevolgen van de beslissing op verificatie 
 
1° Verificatieprocedure 
 
Na aangifte worden de schulden geverifieerd door de curator onder toezicht van de rechter 
(art. 65 v. FaillW). De verificatie (Fr. vérification, Dui. Prüfungsverfahren) is vereist precies 
omdat ook van schuldvorderingen waarvoor er nog geen uitvoerbare titel is, aangifte kan 
worden gedaan. 
 
Er wordt een datum vastgelegd, hoogstens 30 dagen na het verstrijken van de aangiftetermijn, 
waarop het "eerste proces-verbaal van verificatie" wordt neergelegd, proces-verbaal waarin de 
schulden worden aanvaard, aangehouden of betwist (om later aanvaard of verworpen te 
worden)321. Om de vier maanden moet er vervolgens een aangevuld proces-verbaal van 
                                                                                                                                                   
schuldvergelijking heeft gebracht en enkel het saldo aangeeft. Dat houdt ook geen afstand in van het recht op 
schuldvergelijking natuurlijk (bv. kh. Antwerpen 24 mei 2006, RW 2006-2007, 972). 
318 Cass. 19 januari 2009, RSZ t. G.N., nr. S.08.0098.N = Jaarverslag cassatie 2009, 28; vgl. eerder Cass. 13 
november 1997 nr. C.95.0361.N 
319 Cass. 19 januari 2009, RSZ t. G.N., nr. S.08.0098.N = Jaarverslag cassatie 2009, 28. 
320  Cass. 16 februari 1995, RW 1995-96, 88. 
321 Zie art. 65 tot 71 v. FaillW, met onder andere in art. 67 II een informatieplicht jegens de werknemers wiens 
aangifte betwist wordt (beroep tot vernietiging van die nieuwe bepaling werd afgewezen door het Arbitragehof 
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verificatie worden neergelegd322, met in totaal 5 processen-verbaal. Is de vordering betwist, 
dan moet er later door de rechter beslist worden. Het is niet noodzakelijk daarvoor een 
gewone procedure op te starten naast de verificatieprocedure; wel is elke betwisting een apart 
geding met enkel de betrokkenen als partij.  
 
Omgekeerd bevat art. 63bis FaillW een regeling voor het geval er over die schuld reeds een 
geding aanhangig was (zie hoger). 
 
De gefailleerde en de schuldeisers kunnen binnen één maand na het desbetreffende P.V. van verificatie bezwaar 
aantekenen door middel van dagvaarding (art. 69 FaillW). 
 

2° Gevolgen van een aanvaarding voor de schuldeiser 
 
Eenmaal een schuldvordering aanvaard is, is deze aanvaarding definitief wat de som betreft en volgens de 
traditionele opvatting ook wat de ingeroepen en aanvaarde voorrechten betreft323; nadien kan een schuldeiser  
geen voorrecht meer inroepen dat hij niet reeds had ingeroepen, behoudens wanneer zijn verkeerde aangifte het 
gevolg was van bedrog of overmacht324; hetzelfde geldt in andere zin voor de curator325. De recente 
rechtspraak aanvaardt evenwel meer en meer dat wanneer in de aangifte geen voorrecht werd ingeroepen en de 
rechtbank daar bij de verificatie geen uitspraak over heeft gedaan, de schuldeiser van de aldus aanvaarde 
schuldvordering later nog een voorrecht kan inroepen326. 
 

3° Gevolgen van een aanvaarding voor andere betrokkenen 
 
Eenmaal een schuldvordering aanvaard is, is deze aanvaarding ook definitief bindend voor de curator327 en voor 
de personen die partij waren in de procedure. De beslisisng is niét bindend voor personen die borg staan of 
anderszins persoonlijke zekerheid zijn voor de vastrgestelde schuld, tenzij zij betrokken werden in de procedure 
voor de verificatie van die schuld328. 

 

4° Gevolgen van een afwijzing 
 
Een afwijzing van de aangegeven schuldvordering heeft niet enkel gevolgen in de verhouding 
met de boedel maar ook met de gefailleerde zelf. Ook in verhouding met de gefailleerde heeft 
de afwijzing gezag van gewijsde en is de schuldvordering dus onbestaande – zelfs indien er 
tot zekerheid van die beweerde schuldvordering een hypotheek was gevestigd329. 

                                                                                                                                                   
in arrest nr. 91/2004 van 19 mei 2004, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-091n.pdf, met in dat 
arrest een eerder restrictieve interpretatie van die nieuwe verplichting voor de curator). 
322 Art. 68 FaillW zoals gewijzigd bij wet van 6 december 2005. 
323 Cass. 16 februari 1995, RW 1995-96, 88; Kh. Luik 17 december 1996, DAOR 1997/42, 84; Hof Luik 23 juni 
2005, JLMB 2006, 348; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 34. 
324 A. ZENNER, Dépistages, faillites et concordats, Larcier 1998, p. 613 nr. 846. 
325 H. GEINGER e.a., "Overzicht", TPR 1996, 1041; I. VEROUGSTRAETE, Manuel (2003), 436 nr. 720; 
326 Hof Luik 11 januari 2007, JLMB 2007, 973 en Hof Antwerpen 16 maart 2006, JLMB 2007, 973 beiden met 
n. J. CAEYMAEX, "De l'irrévocabilité de l'admission d'une créance". Reeds in die richting I. 
VEROUGSTRAETE, Manuel (2003), 437 nr. 721. 
327 H. GEINGER e.a., "Overzicht", TPR 1996, 1041; I. VEROUGSTRAETE, Manuel (2003), 436 nr. 720; 
328  Cass. 18 september 2008, RW 2009-2010, 196. 
329 Cass. 13 maart 2009 nr. F.07.0080.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
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d. Gevolgen van niet-aangifte; verjaring van opnamerecht 
  
1° Verjaring van het recht opname te vorderen 
 
Het recht opname te vorderen is op zichzelf aan verjaring onderworpen: 
- het verjaart na verloop van één jaar330 te rekenen van het faillietverklarend vonnis, behalve voor de 
schuldvordering die vastgesteld wordt in een procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld 
tijdens de vereffening; de verjaring kan ambtshalve worden ingeroepen; 
- indien er binnen die periode van één jaar geen opname wordt gevraagd maar wel een geschil aanhangig wordt 
voor een andere rechtbank dan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken, en tegen de curatoren wordt 
gevoerd, en die andere rechtbank tijdens de vereffening een schuldvordering vaststelt, dan geldt art. 72 IV en 
verjaart het recht opname te vorderen van die schuldvordering na verloop van zes maanden te rekenen van de 
dag waarop het eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde heeft verkregen331 
- de verjaringstermijn van één jaar geldt niet voor voor de schuldvordering die vastgesteld wordt in een 
procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tijdens de vereffening (art. 72 III FaillW).  
- bij een schuldvordering die pas na de faillietverklaring retro-actief wordt vastgesteld, zoals bv. ingevolge een 
nietigverklaring (bv. van een verkoop in de verdachte periode), dient naar analogie de verjaringstermijn van 6 
maanden vanaf die vaststelling te worden toegepast. 
- bij een schuldvordering van de fiscus die pas ontstaan is na de faillietverklaring (maar betrekking heeft op de 
periode voordien en dus geen beodelschuld is) en opeisbaar wordt door inkohiering, speelt deze 
verjaringstermijn niet332. 
 
2° Gevolgen van niet-verjaarde laattijdige aangifte 
 
De bekende of onbekende schuldeisers die in gebreke blijven hun schuldvorderingen aan te geven of te 
bevestigen, komen niet in aanmerking voor de uitdelingen (art. 72 I FaillW). Tot aan de oproeping voor de 
afsluitende vergadering van schuldeisers (geregeld in art. 79 FaillW) hebben de schuldeisers die in gebreke zijn 
gebleven, het recht opname te vorderen zonder dat hun vordering reeds bevolen uitkeringen kan opschorten. Zij 
hebben slechts recht op een dividend berekend op het nog niet verdeeld actief en dragen zelf de kosten en 
uitgaven waartoe de verificatie en de opname van hun schuldvorderingen aanleiding geven (art. 72 II FaillW). 

6. Gevolgen van het faillissement die gelden voor alle schuldvorderingen  

a. Gevolgen voor opeisbaarheid van schuldvorderingen en voor de loop van interest 
 
Zoals hoger reeds uiteengezet wordt het lopen van de interest gestopt voor de 
schuldvorderingen in de boedel, omdat het aandeel van elke schuldvordering in de boedel op 
het tijdstip van de samenloop wordt gefixeerd. De loop van interest op de vorderingen in de 
boedel wordt daarom ten aanzien van de andere samenlopende schuldeisers geschorst. Deze 
regel geldt ook voor de interest op algemeen bevoorrechte schulden333, maar niet voor interest 
die verzekerd is door middel van een zakelijk recht (zie hieronder)334. 

                                                                                                                                                   
20090313-1. 
330 Verjaringstermijn ingekort sedert 1 januari 2006 (wet 6 december 2005). Voorheen bedroeg die 3 jaar. 
331  Cass. 8 november 2004, nr. C.03.0420.N, curatoren faill. NV Veehandel Daenen t. Minister van Financiën, 
TBH 2005, 258 = samenvatting in RW 2006-2007, 56 (een fiscale schuld waarvan geen aangifte was gedaan, 
maar waarover voor een andere rechtbank een geschil aanhangig was); Hof Luik 19 februari 2007, JLMB 2008, 
26. 
332 kh. Turnhout 8 december 2009, RW 2009-2010, 1703. 
333 Cass. 17 april 1980, Pas. 1980 I 1028; cass. 20 december 1982, Pas. 1983 I 487 = RW 1982-83, 2149; Cass. 
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Omgekeerd heeft de faillietverklaring tot gevolg dat de niet vervallen schulden opeisbaar 
worden ten aanzien van de gefailleerde (art. 1188 BW en 22 I FaillW).  Niet vervallen 
schulden die geen rente geven en waarvan de vervaldag meer dan een jaar na het vonnis ligt, 
worden in het passief echter niet opgenomen dan onder aftrek van de  wettelijke rente voor de 
tijd die nog moet verlopen sedert het vonnis van faillietverklaring tot de vervaldag 
(“verdiscontering”) (art. 22 II FaillW)335. 

b. Gevolgen voor bedingen die voor het geval van faillissement in werking treden. 
 
In beginsel geldt er in ons recht geen verbod voor bedingen in overeenkomsten die in werking 
treden door het feit zelf van het faillissement.  
 
Zo bv. zijn bedingen die de overeenkomst ontbinden in geval van faillissement in beginsel 
geldig (zie hoger). Ook bedingen die een "netting" laten intreden in geval van faillissement 
zijn in beginsel geldig en effectief. 
 
Zoals gezegd heeft de wederpartij van de gefailleerde ook het recht een aan de samenloop 
tegenwerpelijke nettingovereenkomst (overeenkomst tot schuldvergelijking of 
schuldvernieuwing), al dan niet na toepassing van een close-out-beding, uit te voeren (art. 14 
WFZ en 16 § 3 WFZ). 
 
In beginsel is er ook geen ongeldigheid voor andere bedingen die in werking treden bij 
faillissement, bv. een schadebeding dat een forfaitaire schadevergoeding bepaalt in geval van 
faillissement van de schuldenaar336. 

c. Gevolgen voor de rechten van de schuldeiser ten aanzien van persoonlijke zekerheden 
 
Krachtens art. 24bis FaillW (ingevoegd bij Wet van 20 juli 2005) wordt vanaf de 
faillietverklaring van een schuldenaar ook de tenuitvoerlegging ten laste van natuurlijke 
personen die zich kosteloos zeker hebben gesteld voor de gefailleerde opgeschort. Aangezien 
deze bepaling geen betrekking heeft op het vermogen van de gefailleerde zelf, wordt dit 
verderop besproken in het handboek over Persoonlijke Zekerheden, samen met de 
mogelijkheid van definitieve bevrijding van die persoonlijke zekerheden. 

                                                                                                                                                   
26 december 1985, RW 1985-86, 1919. 
334 Art. 23 I FaillW bepaalt “De rente van schuldvorderingen die niet gewaarborgd  zijn door een bijzonder 
voorrecht, pand of hypotheek, houdt op te lopen vanaf het vonnis van faillietverklaring,  doch alleen ten aanzien 
van de boedel”. 
335 In art. 22 zijn er ook bijzondere regels voor orderbriefjes en wisselbrieven:  
- Is gefailleerde ondertekenaar  van een orderbriefje, acceptant van een wisselbrief, of trekker bij gebreke van 
acceptatie, dan zijn  de andere schuldenaars gehouden borg te stellen voor de betaling op de vervaldag, tenzij zij 
verkiezen  dadelijk te betalen.  
- Ingeval een van de medeschuldenaars een niet vervallen en niet rentegevend orderbriefje  of zodanige 
wisselbrief onmiddellijk betaalt, geschiedt zulks onder aftrek van de wettelijke rente voor de tijd die nog moet 
verlopen tot de vervaldag.  
336 Een dergelijk beding werd wel in strijd geacht met de openbare orde door het Franse Cour de cassation, 
comm., 19 april 1985, Bull.Civ. IV nr. 120. 
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d. Fiscale gevolgen 
 
De faillietverklaring heeft ook fiscale gevolgen, waar hier evenmin op wordt ingegaan337. 

7. Gevolgen voor bepaalde categorieën van schuldeisers, in het bijzonder voor de separatisten 
c.q. niet-separatisten.  

a. Niet-separatisten 
 
De schuldeisers zonder separatistenpositie (inbegrepen de algemeen bevoorrechte) kunnen 
dus geen individuele maatregelen van tenuitvoerlegging noch bewarende maatregelen (bv. 
zijdelingse vordering) meer nemen t.a.v. de activa van de boedel. Ze zijn afhankelijk van het 
bewind van de curator. Reeds gelegde beslagen vervallen – of liever worden “opgeslorpt” 
door het faillissement, waarbij de voordelen van de beslaglegger vervallen; zo de executie 
wordt voortgezet door de curator geschiedt dit voor rekening van “de boedel” (d.i. alle daarin 
aangetreden schuldeisers). 
 
Een merkwaardige uitzondering is de mogelijkheid voor de fiscus en de inningsinstellingen 
van sociale zekerheidsbijdragen om ook na faillietverklaring nog éénzijdig een hypotheek te 
nemen en in te schrijven (de fiscus althans voor de inkomstenbelastingen, art. 427 lid 4 WIB 
1992; de inningsinstellingen ingevolge art. 16bis § 3 SSZ-Besluit338; art. 41ter § 3 RMZ-
Wet339). Dit verplicht de faillissementscurator om deze instellingen voor te zijn door 
(onmiddellijk) een hypothecaire inschrijving te nemen op alle onroerende goederen (wat hij 
kan krachtens art. 57 lid 4 FaillW (Faillissementswet 1997)). Deze anomalie is 
vanzelfsprekend een nutteloze complicatie en het is ook de vraag of deze 
uitzonderingsmogelijkheid de toets aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel kan doorstaan. 
Bovendien is het nog de vraag of de hypotheciare inschrijving enig gevolg heeft; minstens bij 
de ontbinding van rechtspersonen luidt de rechtspraak  dat de inshcrijving geen effect heeft en 
dus moet worden doorgehaald; bij faillissement moet dit a fortiori gelden. 

b. Separatisten  
 
De bespreking hierna is onder voorbehoud van andersluidende regels die voortvloeien uit het zakenrecht van het 
land waar de goederen gelegen zijn (art. 118 § 2 I WIPR). 
 
Hun rechten zijn opgeschort tot aan het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, 
en dit nog behoudens verdere schorsing van de tenuitvoerlegging door de rechtbank op 
verzoek van de curator gedurende max. 1 jaar (zie art. 26 III voor roerende goederen en art. 
100 II FaillW voor onroerende goederen) 340, een zgn. afkoelingsperiode. 
                                                
337 Door een wet van 7 april 2005 is het mogelijk om mits het uitschrijven van een creditnota de reeds aan de 
fiscus betaalde maar van de gefailleerde niet ontvangen BTW onmiddellijk te recupereren. 
338 d.i. het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 
339 d.i. de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 
340 De FaillW zegt niets over de voorrechten en hypotheken op zeeschepen, zodat niet duidelijk welke regels 
gelden voor de eventuele opschorting van de executie daarvan. In dit verband is er een prejudiciële vraag 
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Er zijn wel enkele schakeringen en uitzonderingen, waardoor bepaalde separatistenposities 
toch geheel of ten dele blijven gelden: 
 
1° Wat betreft hypotheekrechten 
 
Voor de hypotheekechten op onroerend goed geldt het volgende onderscheid: 
 

- de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser die de uitwinning reeds heeft aangevat 
(d.i. beslag reeds overgeschreven) kan dadelijk doorgaan (a contrario uit art. 25 
FaillW)341 (en moet dus niet wachten op het proces-verbaal van verificatie); 

- de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser die de uitwinning nog niet heeft 
aangevat: algemene regel inzake separatisten (zie hierboven: opgeschort tot aan het 
proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen); 

- de andere hypothecaire schuldeisers kunnen doorgaan voor zover de uitwinning van 
het gehypothekeerde goed reeds was aangevat voor de faillietverklaring342, en tenzij 
de curator deze uitwinning zelf voortzet, dan wel stuit op grond van art. 100 IV 
FaillW. 

 
Nadat de opschorting beëindigd is, hernemen de hypothecaire schuldeisers in alle gevallen 
hun rechten. 
 
De scheepshypotheek daarentegen is een zekerheid op roerend goed en valt dus niet onder art. 
100 FaillW maar onder art. 26 FaillW343. 
 
2° Wat betreft pandrechten en verwante rechtsfiguren 
 
Bij pandrechten, inbegrepen het zogenaamd retentierecht en sommige als pandrechten te 
beschouwen voorrechten: 

                                                                                                                                                   
aanhangig bij het Grondwettelijk Hof (rolnr. 4322). 
341 Bv. kh. Hasselt 16 oktober 2001, RW 2002-2003, 1553 = TBH 2002, 401 (goedkeurende bespreking door B. 
WINDEY). In die zin DIRIX & DECORTE (2006), nr. 57 p. 48; E. DIRIX, APR Beslag nr. 958, en “Overzicht”, 
TPR 1998, 590 nr. 138.  
Anders Kort geding Hasselt 4 mei 1998, RW 1998-99, 575 noot in dezelfde zin J. BYTTEBIER, “Het nieuwe art. 
100 FaillW” = TBH 1999, 216 met andersluidende noot C. VAN BUGGENHOUT = Bank & Fin. 1998, 517, 
andersluidende noot J.P. BUYLE 
342 Volgens een deel van de de doctrine geldt dit slechts indien het onroerend bevel is overgeschreven voor de 
faillietverklaring, A. DE WILDE, “Artikel 100 Faill. W.”, in Comm. Voorr. & Hyp. p. 5, nr. 5; E. DIRIX en R. 
DE CORTE, Zekerheidsrechten (2006) p. 48, nr. 57; V. SAGAERT 
Volgens een ander deel geldt de betekening van het beslag: G. DE LEVAL, “La saisie immobilière », Rép. not., 
Larcier Brussel, 2007, p. 188, nr. 254; P. JEHASSE en F. FRANSOLET, “Vente immobilière et purge en 
matière de faillite et de règlement collectif de dettes. Questions pratiques", RNot.b 2009, 447; I. 
VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer Antwerpen 2003, 563, nr. 962.  
343 Deze uitleg volgt uit de voorbereidende werken; een andere uitleg zou ongrondwettig zijn volgens 
Grondwettelijk Hof nr. 2008/129 van 1 september 2008, http://www.const-court.be/public/n/2008/2008-
129n.pdf. 
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- blijft het retentierecht (recht afgifte te weigeren) bestaan, alsook waar het geldt het 
reclamerecht;  
- de executierechten van de pandhouders (d.i. tegeldemaking) zijn overeenkomstig de 
hierboven genoemde regel opgeschort344, behalve in twee gevallen: 

- het pandrecht (voorrecht) van de verhuurder op de inboedel van het verhuurde 
goed345; 

- bij pandrechten op financiële activa  (bijzondere regels van de WFZ); 
- of ook het inningsrecht van de pandhouder op schuldvorderingen blijft bestaan dan wel is 
opgeschort,  is betwist (behalve dan bij pand op financiële activa). 
 
De rechtstreekse vordering blijft in beginsel wel bestaan (we hebben het hier over de niet-
abstracte rechtstreekse vordering; de abstracte rechtstreekse vordering is immers een 
persoonlijke en geen zakelijke zekerheid en blijft dus natuurlijk ook gelden ten aanzien van de 
derde-schuldenaar); 
- bij de rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar is dat onbetwist;  
- bij die van de onderaannemer geldt dit minstens voor zover er voor het faillissement kennis 
is gegeven aan de opdrachtgever (zie de bespreking in Deel VI over de discussie in het andere 
geval). 
 
De rechten van fiscus en RSZ die voortvloeien uit de inhoudingsplicht van de opdrachtgever 
van een niet-erkende aannemer (zie verder en art 400 v. WIB en 30bis RMZ-Wet) blijven ook 
bestaan bij faillissement van die aannemer. 
 
Bij 1° en 2°: 
 
Ook wanneer onroerende goederen en/of een handelszaak reeds voor het faillissement zijn verkocht in het kader 
van een gerechtelijk akkoordprocedure (verkoop van de onderneming, art. 41 WGA), zelfs wanneer dat akkoord 
vervolgens wordt herroepen (nog voor de faillietverklaring), dient de rangregeling buiten de boedel te worden 
opgemaakt; de notaris zal de hypothecaire en bijzonder bevoorrechte schuldeisers uitbetalen en enkel het saldo 
(bestemd voor de concurrente schuldeisers, d.i. de algemeen bevoorrechte en de chirografaire) komt in de 
faillissementsboedel346. 
 
3° Wat betreft eigendomsvoorbehoud en andere vormen van eigendom 
 
De verkoper met eigendomsvoorbehoud of met voorrecht behoudt in beginsel zijn 
revindicatierecht, maar zijn ontbindingsrecht vervalt in beginsel vanaf de samenloop. De 
voorbehoudseigenaar zou ook geen aangifte van schuldvordering in eigenlijke zin moeten 

                                                
344 Dat is een wijziging door de FaillW van 1997 aangebracht in het vroegere recht (voor het oude recht, zie 
Cass. 8 april 1976, Arr. 1976, 915 = RW 1976-77, 80 = Pas. 1976 I 881 = RCJB 1980, 121 noot I. MOREAU-
MARGREVE = JT 1977, 115. 
345 Zie bv. kh. Verviers 26 januari 1998, JLMB 1999, 742; Besl. hasselt 7 maart 1995, TBBR 1995, 511. 
346 Zie bv. Hof Gent 17 februari 2003, RW 2004-2005, 749. Zie nog Hof Luik 29 november 2001, JLMB 2002, 
238 = TBH 2002, 394 noot C. STAUDT; Arr. Brugge 11 april 1997, TWVR 1999, 33; kh. Gent 15 oktober 1998, 
TBH 1999, 639 = TGR 1998, 215; Beslagr. Brussel 2 juni 2000, JLMB 2001, 181; kh. Luik 21 mei 2001, JLMB 
2001, 1761. 
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doen347; hij moet wel tijdig de goederen revindiceren (namelijk voor de sluiting van het 
proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen, art. 101 III FaillW; zie verder de 
bespreking van het eigendomsvoorbehoud). 
 
Ook het eigendomsrecht ingevolge een eigendomsoverdracht tot zekerheid, in die gevallen 
waar ons recht daaraan zakelijke werking toekent (zie verder), blijft onberoerd door de 
samenloop. 
 
Hetzelfde geldt a fortiori voor het eigendomsrecht van de verhuurder, leasinggever, e.d.m. 
 
Ad 1° tot 3° 
 
Voor zover de zakelijke zekerheid ook de interest op de schuldvordering mee verzekert, doet 
het faillissement daaraan geen afbreuk en kan de interest, ook deze die na de samenloop 
vervalt, op het onderpand van die zekerheid worden verhaald348.  
 
De separatistenposities blijven bovendien intact indien het gaat om het faillissement van een kredietinstelling of 
een verzekeringsonderneming349. 
 
4° In het buitenland gelegen goederen 
 
Krachtens art. 119 § 2, 1° WIPR (alsmede Vo. 1346/2000 op de insolventieprocedures) 
worden de zakelijke rechten op goederen gelegen in het buitenland beheerst door de wet van 
de ligging, ook wat betreft de gevolgen van een insoventieprocedure. Wel kan daar mogelijks 
een secundaire insolventieprocedure worden geopend met de desbetreffende rechtsgevolgen 
(zie Vo. 1346/2000). 

c. Schuldeisers van boedelschulden 
 
Aangezien deze voorgaan op alle schuldeisers in de boedel (zie de bespreking hoger in het 
algemeen), zou volgens een bepaalde opvatting, hun executierecht evenmin opgeschort zijn 
door het faillissement350. Zoals hoger aangegeven moeten zij geen aangifte doen of de 
verificatieprocedure volgen. Zij verliezen evenwel hun rechten jegens de boedel eenmaal er 
een verdeling heeft plaatsgevonden met akkoord van de rechter –commissaris, behoudens 
aansprakelijkheid van de curator persoonlijk wegens fouten351. 

                                                
347 V. SAGAERT, Delva-cyclus 2004-2005, p. 7; M. GREGOIRE, "Questions liées à l'invocation de la clause 
de réserve de propriété", Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruylant Brussel 2000, p. 483 nr. 25. 
348 Zie art. 23 II FaillW: “De rente van de gewaarborgde schuldvorderingen kan niet  worden gevorderd dan van 
de opbrengst van de goederen die verbonden zijn voor het voorrecht, het pand  of de hypotheek.” 
349 Dit ingevolge de (omzetting van) Europese Richtlijen (zie onder meer art. 109/20 tot 109/22 Bankwet, zoals 
gewijzigd bij W. 6 december 2004, en art. 48/20 tot 48/22 Controlewet verzekeringsondernemingen, eveneens 
zoals gewijzigd bij W. 6 december 2004. 
350 Zie cass. 26 november 1981, Pas. 1982 I 427. 
351 Hof Bergen 3 maart 2008, AR nr. 2007/171, Justel nr. F-20080303-6. 
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8. Verdere afwikkeling van het faillissement 
 
De FaillW bevat vrij gedetailleerde regels over de wijze waarop de activa moeten worden opgespoord, bewaard, 
beheerd en te gelde gemaakt352 en welke verplichtingen er zijn jegens de werknemers353. Deze regels gelden 
zowel de activa in de algemene boedel als die waarvoor een afzonderlijke rangregeling moet worden opgemaakt 
door de curator. 
 
Met toestemming van de rechter kan de curator tijdelijk de activiteit voortzetten met het oog op een betere 
tegeldemaking (zie art. 47 FaillW). 
  
Vanaf de sluiting van het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen gaat de curator over tot 
verzilvering van de activa (voorheen kan hij de activa vervreemden die aan bederf of snelle waardevermindering 
onderworpen zijn, of waarvan de bewaringskosten te hoog zijn, art. 49 FaillW). Recente rechtsleer en 
rechtspraak leggen deze bepaling extensief uit, zodat art. 49 ook wordt toegepast op goederen die afzonderlijk 
niet aan de voorwaarden voldoen, maar deel uitmaken van een handelszaak of onderneming die bij gebrek aan 
snelle verkoop als geheel snel aan waarde zou verliezen (met name door het weglopen van het cliënteel)354. 
 
Indien er reeds een uitwinningsprocedure op onroerend goed bezig is en zo ver gevorderd dat de gedwongen 
verkoop reeds is bekendgemaakt, wordt die voor rekening van de boedel voortgezet355. De gelden afkomstig 
van de realisatie moeten tot aan de verdeling in beginsel gestort worden bij de Deposito- en Consignatiekas356 
(art. 51 FaillW) – een archaïsche regel die inzake faillissement behouden is, terwijl deze voor andere vormen van 
vereffeningsbewind werd versoepeld357.  
 
Daarnaast is er ook een summiere procedure voor het geval het actief zelfs niet volstaat om 
kosten van de vereffening (inbegrepen beheer en boedelschulden) zelf te dekken (art. 73 
FaillW 1997 zoals gewijzigd Wet september 2002). 
 
Zoals hoger algemeen besproken zal de curator tenslotte de geldelijke opbrengst van de activa 
verdelen onder de schuldeisers die opkomen in de samenloop, volgens de rang die hun 

                                                
352 Zie onder meer art. 43 (opmaken inventaris) art. 45 (bewaringsverplichting boekhouding), art. 54 (opstellen 
van een balans),  art. 68 (overmaking gelden aan Fonds voor Sluiting van ondernemingen met het oog op snelle 
uitbetaling van de werknemers), art. 75 (gewone procedure van tegeldemaking), art. 76 (bijeenroeping van de 
schuldeisers), enz.  
353  Bv. verplichting tot sociaal overleg, geregeld in art. 47 FaillW; zie verder onder meer art. 40 en 67 FaillW. 
354 Hof Gent 31 januari 2005, TRV 2005, 486 = RW 2006-2007, 408. Zie uitvoeriger P. COUSSEMENT, "De 
overdracht van insolvente ondernemingen in globo krachtens artikel 49 F.W.", TRV 2005, 431 v. en erratum TRV 
2005, 512. 
355 Tenzij het gaat om een beslag op verzoek van de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser. Gaat het om 
een beslag op verzoek van een andere bijzonder bevoorrechte schuldeiser, dan kan de curator overnemen (maar 
moet hij niet). 
356 Op internet te vinden op http://www.treasury.fgov.be/interdeponl/Contact/Contact.htm. De lokale 
agentschappen van de DCK (die de gerechtelijke consignaties beheren) zijn toevertrouwd aan de 
hypotheekkantoren. De rentevoet wordt bepaald bij Minsiterieel Besluit. 
357 De regel werd dan ook in vraag gesteld door middel van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, dat de 
regel in arrest nr. 2005/23 van 26 januari 2005 verenigbaar achtte met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel 
(http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2005/2005-023n.pdf). Zie voor soepeler regelingen bv. voor 
voorlopige bewindvoering art. 488bis, f BW, voor bewind over onbekwaamverklaarden art. 489 BW en voor 
schuldbemiddelaars art. 1675/2 BW 
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schuldvorderingen innemen. Voor de schulden die - of het deel ervan dat - niet kunnen 
worden betaald en ook BTW omvatten zal de curator een zgn. fiscaal attest uitreiken waarmee 
de schuldeiser de door hem intussen reeds betaalde BTW kan recupereren.  
 
De uitkeringen ("dividend") aan schuldeisers zonder afzonderingsrecht (dus aan algemeen 
bevoorrechte of chirografaire schuldeisers) worden, in afwijking van het gemeen recht, 
toegerekend op het kapitaal van de schuld358.  
 
De definitieve uitkering vereist het akkoord van de rechter-commissaris; dat laatste houdt een 
kwijting in voor de curator, behoudens diens aansprakelijkheid voor persoonlijke fout (art. 77 
FaillW). 
 
Mocht het faillissement ingetrokken worden, zulle de handelingen van de curator vaak toch 
bindend zijn voor de gefailleerde op andere rechtsgronden, zoals met name 
zaakwaarneming359. 

9. De mogelijke verschoonbaarverklaring en gevolgen daarvan 
 
Ook in de Faillissementswet van 1851 bestond de mogelijkheid de gefailleerde bij afsluiting van het 
faillissement verschoonbaar te verklaren, doch de gevolgen daarvan waren erg beperkt, nl. geen bevrijding van 
restschulden, maar enkel van de mogelijkheid van lijfsdwang voor die schulden. Nadat de lijfsdwang werd 
afgeschaft in 1879 geraakte de verschoonbaarverklaring, die geen concrete gevolgen meer had, in onbruik (de 
rechtbanken deden er geen uitspraak meer over).  
 
De verschoonbaarheid werd gereactiveerd door de FaillW van 1997360 met veel belangrijker 
gevolgen, nl. bevrijding van restschulden. Dit sluit aan bij een ontwikkeling in vele andere 
landen van West-Europa, die voor het eerst (reeds in de 19e eeuw) ontwikkeld werd in het 
Anglo-Amerikaanse faillissementsrecht (de ""discharge"). De vereisten voor verschoning 

                                                
358 F 't KINT, Sûretés (2004) nr. 147; Cass. 16 februari 1995, Pas. 1995 I 182 = RW 1995-96, 88. 
359 Bv. Hof Brussel 11 september 2009, Sabena Technics t. Sobelair nv in vereffening, nr. 2009/AR/134, 
www.juridat.be. 
360 De mogelijkheid geldt voor alle faillissementen die niet afgesloten waren op het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet (onmiddelijke werking; bv. hof Luik 8 januari 2004, JT 2004, 578; de toepassing op 
bestaande schulden en aantasting van bestaande schuldvorderingen werd niet ongrondwettig geacht door het 
Arbitragehof arrest nr. 78/2004 van 12 mei 2004, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-
078n.pdf); de mogelijkheid geldt niet voor reeds afgesloten faillissementen (de niet-toepassing daarvan werd 
door het Arbitragehof niet ongrondwettig geacht, arrest 2004/68, 
http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-068n.pdf).  
Sommige rechtspraak oordeelt dat de verschoonbaarheid nog kan worden gevraagd voor reeds voor 1998 
afgesloten faillissementen wanneer bij de afsluiting ervan geen uitspraak werd gedaan over de 
verschoonbaarheid (bv. Hof Luik 20 november 2003, JLMB 2004, 337 goedkeurende noot P. CAVENAILE); 
andere rechtspraak verwerpt die vordering met name wanneer ze niet werd gevorderd bij de afsluiting van het 
faillissement, omdat de rechtsmacht van de rechtbank dan uitgeput was en het faillissement minstens sedert 1 
januari 1998 niet meer kan worden heropend (bv. kh. Brussel 17 januari 2007, onuitg., faill. Marmich; vgl. Hof 
Bergen 22 januari 2007, JLMB 2007, 977; Hof Brussel 29 november 2006, JLMB 2008, 18). Andere rechtspraak 
oordeelt dat de verschoonbaarverklaring nog kan worden gevorderd, doch slechts met de gevolgen die ze zou 
hebben gehad op het tijdstip van de sluiting van het faillissement (kh. Luik 27 september 2005, JLMB 2006, 
1378). 
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werden versoepeld in de wijziging van de FaillW bij Wet van 4 september 2002361, zij het dan 
dat de mogelijkheid tegelijk werd beperkt tot gefailleerde natuurlijke personen (met uitsluiting 
van rechtspersonen). 

a. Tijdstip van beoordeling van de verschoonbaarheid 
 
Over de verschoonbaarheid wordt ten laatste geoordeeld bij de sluiting van het faillissement - 
zowel bij gewone afsluiting van de vereffening als na summiere rechtspleging tot sluiting -, 
doch sinds de wijziging van art. 80 bij Wet van 20 juli 2005 kan de gefailleerde vanaf 6 
maanden na de faillietverklaring verzoeken om uitspraak te doen over de sluiting (art. 80 V 
FaillW)362. Alsdan worden de curator en de gefailleerde opgeroepen (art. 80 II FaillW) en 
gehoord en over de verschoonbaarheid beslist. 
 
Na een afsluiting zonder verschoonbaarverklaring, kan deze retroactief worden uitgesproken 
in geval van derdenverzet van de gefailleerde363. 
 
Ook na het overlijden van de gefailleerde kan deze nog verschoonbaar worden verklaard364. 

b. Vereisten voor verschoonbaarverklaring   
 
De gefailleerde-natuurlijke persoon heeft volgens art. 80 FaillW (versie 2002) recht op 
verschoonbaarverklaring indien: 
- de schuldenaar “ongelukkig en te goeder trouw is” (dezelfde term die ook in art. 1244 BW 
over uitstel van betaling wordt gebruikt)365 (positieve vereiste); en 
- er geen gewichtige redenen zijn om niet verschoonbaar te verklaren366 (negatieve vereiste).  
Sinds de wijziging van 2002 is verschoonbaarverklaring dus de regel, en niet langer de 
uitzondering367. Sommigen hebben daaruit afgeleid dat de verschoonbaarverklaring een recht 

                                                
361 Om die reden is de overvloedige rechtspraak en rechtsleer over de versie 1997 van art. 80 grotendeels 
achterhaald. Zie voor een overzicht onder meer G.A. DAL, “L’excusabilité (1998-2001)”, JT 2002, 57. 
362 Het werd onbillijk geacht dat een gefailleerde met veel activa langer op de verschoonbaarverklaring moest 
wachten dan een gefailleerde met geen of weinig actief; in het laatste geval wordt een faillissement immers 
sneller afgewikkeld (vgl. M. VANMEENEN, TBH 2005, (997) 1002). 
363 Kh. Brugge 19 december 2002, RW 2003-2004, 1510. Zie ook Hof Brussel 13 januari 2000, RW 2000-2001, 
560; Hof Gent 28 maart 2001, DAOR 2001, 264. 
364 Hof Gent 12 december 2005, NJW 2006, 900. 
365 In de Wet Gerechtelijk Akkoord daarentegen volstaat het voor de toelaatbaarheid dat er geen sprake is van 
kennelijke kwade trouw (art. 15 § 1 WGA 1997). 
366 Zie voor nadere bespreking o.a. A. De WILDE, “Reparatiewet faillissement”, RW 2002-2003, (561) 570 v.; 
G.A. DAL, “L’excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002: réparation ou bricolage”, JT 2003, 633; S. BRIJS, 
“Fresh start en Discharge ingevoerd in het Belgisch insolventierecht: een tweede kans voor de wetgever”, Liber 
amicorum Philippe Gérard, Brussel 2003, 151 v. Zie ook S. LOOSVELD, "Het nieuwe artikel 82 
faillissementswet m.b.t. de gevolgen van de verschoonbaarheid", RABG 2003, 629; F. 't KINT, "L'excusabilité et 
la réhabilitation du failli", Liber amicorum Lucien Simont, Bruylant Brussel 2002, 860. 
367 Zo ook uitdrukkelijk Hof Gent 2 december 2002, NJW 2003, 1005.  
Enkele voorbeelden van weigering van verschoonbaarheid: kh. Tongeren 5 december 2002, RW 2003-2004, 638 
(met niets in orde, betaalde geen RSZ geen belastingen, enz.); kh. Tongeren 24 oktober 2002, RW 2003-2004, 
638 (geen boekhouding, geen enkele medewerking verleend); Hof Luik 10 november 2005, JLMB 2006, 1361 
(voortzetting van een fraudleus systeem na correctionele veroordeling); Hof Luik 16 maart 2006, JLMB 2006, 
1376 (frauduleus organiseren van insolvabiliteit); kh. Gent 28 maart 2006, Faill. nr. 04/0160 (10 jaar lang BTW 
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is, maar dit werd door het Arbitragehof ontkend368. Wel kan worden vastgesteld dat de 
regeling in België duidelijk gemakkelijker (gunstiger) is voor de schuldenaar dan in vele 
andere rechtsstelsels369. Blijft natuurlijk de vereiste van "ongelukkig en te goeder trouw zijn", 
wat impliceert dat het faillissement niet de fout is van de gefailleerde, althans dat deze zich als 
een normaal  voorzichtig en eerlijk handelaar heeft gedragen370.  
 
Art. 81, 2° FaillW voorzag een wettelijke uitsluitingsgrond: 
- wegens bepaalde eerdere veroordelingen van de gefailleerde371;  
- voor hij die als bewaarnemer, voogd, beheerder of andere rekenplichtige niet tijdig rekening en verantwoording 
heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend. 
Deze bepaling werd evenwel door het Arbitragehof wegens onevenredigheid ongrondwettig verklaard372 en 
later vernietigd373 (hoewel de discussie enkel betrekking had op het eerste deel van art. 81, 2°, werd de gehele 
bepaling vernietigd, dus ook het tweede deel van de zin). 

c. Gevolgen van de verschoonbaarverklaring 
 
Art. 82 I FaillW bepaalt (in de versie vastgesteld door de W. van 20 juli 2005): “Indien de 
gefailleerde verschoonbaar wordt verklaard, kan hij niet meer vervolgd worden door zijn 
schuldeisers". De verschoonbaarheid maakt dus een "schone lei" ( “fresh start”) mogelijk.  
 
De huidige tekst van art. 82 FaillW (die gelijk luidt met die van 1997, maar verschilt van de 
versie van 2002) maakt duidelijk dat de verschoonde restschuld niet in alle opzichten 
tenietgaat, maar gedegradeerd wordt tot een niet-verhaalbare schuld (vergelijkbaar met een 
verjaarde schuld en een natuurlijke verbintenis)374, wat betekent: 
 

                                                                                                                                                   
schuld laten oplopen); kh. Charelroi 30 januari 2007, JLMB 2008, 38 (afwending cliênteel, misbruik gelden voor 
privé-uitgaven, gebrek aan medewerking met curator); Hof Antwerpen 22 oktober 2009, RW 2010-2011, 287 
(bedriegelijk handel gedreven en dat zelfs na het faillissement verdergezet).  
Vb. van toekenning van verschoonbaarheid: Hof Luik 10 februari 2005, JLMB 2006, 1352; Hof Bergen 30 
januari 2006, JLMB 2006, 1373; kh. Oudenaarde 25 oktober 207, RW 2007-2008, 1420 (activa verduisterd, geen 
medewerking, herhaaldelijk strafrechtelijk veroordeeld); Hof Luik 28 september 2006, JLMB 2008, 15. 
368 Arbitragehof nr. 139/2004, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-139n.pdf, overweging 
B.11. 
369 Vgl. bv. § 286 v. Duitse InsO. 
370 Vgl. de interpretatie door de Raad van State, afdeling wetgeving, Parl. Stukken Kamer, nr. 1132/001, p. 39. 
371 Namelijk de gefailleerde die is veroordeeld  wegens inbreuk op artikel 489ter van het Strafwetboek, wegens 
diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting  of misbruik van vertrouwen, of die als bewaarnemer, voogd, beheerder 
of andere rekenplichtige niet  tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend. 
372 Arbitragehof nr. 11/2003 van 22 januari 2003 (prejudicieel arrest), 
(http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2003/2003-011n.pdf = TBH 2003, 318 met noot); de bepaling werd 
met name onevenredig geacht omdat er geen beperking in tijd aan verbonden was; in dezelfde zin Arbitragehof 3 
april 2003. Voor kritiek op dit arrest, zie onder meer G.A. DAL, “L’excusabilité dans la loi du 4 septembre 
2002: réparation ou bricolage”, JT 2003, 635. Voor een toepassing na dit arrest, zie kh. Brussel 23 september 
2003, TBH 2004, 82. 
373 Arbitragehof nr. 28/2004 van 11 februari 2004 (http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-
028n.pdf = B.S. 27 februari 2004). 
374 Voor de versie 1997 beslist door Cass. 16 november 2001, TBH 2002, 34 = JLMB 2001, 1731. Voorheen 
onder meer Rb. Antwerpen 24 oktober 2000, RW 2001-2002, 463. 
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- dat de verschoonbaarheid een persoonlijke exceptie is van de gefailleerde die borgen en 
andere medeschuldenaars in beginsel niet ten goede komt (behoudens bijzondere regels in die 
zin, die besproken worden in het handboek Persoonlijke Zekerheden, met name voor 
echtgenoten)375; 
- dat de vrijwillige betaling ervan niet onverschuldigd is (maar een betaling is niet vrijwillig 
indien ze gebeurde na een afsluiting zonder verschoonbaarverklaring, gevolgd door een 
verschoonbaarverklaring op derdenverzet376); 
 
Anderzijds betekent dit niet dat men de verschoonde schuld nog door schuldvergelijking kan 
verhalen377 (vgl. ook in Deel VI. de bespreking van de vereisten voor schuldvergelijking). 
Ook vervallen door de verschoning de zakelijke zekerheden die accessoir zijn aan die schuld 
(zie de bespreking verder). 
 
Indien ondanks de verschoonbaarverklaring de schuldenaar later toch veroordeeld wordt, dan 
heeft dat vonnis natuurlijk wel gezag van gewijsde378. 
 
Onduidelijk is wat de gevolgen zijn van een verschoonbaarverklaring voor de afsluiting van 
het faillissement zolang dat faillissement niet is afgesloten; een letterlijke toepassing van de 
wet zou absurd zijn - zo kan het niet zijn dat de restschulden vanaf dan niet meer zouden 
kunnen worden verhaald op de faillissementsboedel379. Het is alvast duidelijk dat de 
verschoonbaarverklaring niet verhindert dat de uitwinning van de onder beslag liggende 
goederen (de boedel) verdergaat. Ook de uitwinning van goederen buiten de boedel om door 
separatisten kan vanzelfsprekend doorgaan. Dit laatste geldt overigens ook wanneer de 
verschoonbaarverklaring gebeurt op het ogenblik van de sluiting van het faillissement380. De 
verschoning betreft enkel de restschulden na vereffening van de activa die onder het 
faillissementsbeslag vielen. 
 
Onduidelijk blijft wel wat het gevolg is van de vervroegde verschoonbaarheid op nieuwe 
inkomsten die de gefailleerde nadien verwerft (aangezien die normaal volgens art. 16 FaillW 
in de boedel zouden vallen). 

                                                
375 Om die reden werd In het kader van de wijziging van art. 82 FaillW door de Wet van 4 september 2002, om 
de verschoonbaarheid uit te breiden naar de echtgenoot en de kosteloze borg (zie de bespreking verder in het 
deel persoonlijke zekerheden), in lid I bepaald dat de schulden tenietgaan. Door de Wet van 20 juli 2005, die de 
bevrijding van de persoonlijke zekerheden loskoppelde van de verschoonbaarheid van de gefailleerde, werd de 
oude formule terug ingevoegd. Overigens bepaalden in de versie 2002 de leden I en II nog altijd dat de 
verschoonbaarheid enkel ten goede kwam aan de echtgenoot en de kosteloze borg, en dus niet aan de niet-
kosteloze borg, wat erop wijst dat ondanks het gebruik van het woord tenietgaan, de verschoonde schuld niet in 
alle opzichten tenietging, maar bleef bestaan als een niet-verhaalbare schuld. 
376 Kh. Brugge 19 december 2002, RW 2003-2004, 1510. 
377 Zie bv. kh. Leuven 13 september 2002, RW 2003-2004, 1274 (in casu belastingschulden); kh. Brussel 18 
oktober 2002, TFR 2003, 698 noot A. VOET; J. WILLEMS & P. HENFLING, "Excusabilité du failli: une 
mauvaise affaire pour le fisc", RGF 2005/8-9 p. (14) 16. 
378 Indien het niet meer kan worden bestreden, kan de veroordeelde partij zich niet op de verschoonbaarheid 
beroepen om de tenuitvoerlegging door de schuldeiser tegen te houden: Beslagr. Gent 14 oktober 2003, RW 
2004-2005, 112. 
379 M. VANMEENEN, "De Faillissementswet op de valreep aangepast: wie geen aangifte doet, is gezien", TBH 
2005, (997). 
380 Kh. Kortrijk 1 februari 2006, RW 2006-2007, 775. Vgl. Hof Gent 8 oktober 2003, RW 2003-2004, 1545.   
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d. Schulden waarvoor de verschoonbaarheid niet geldt 
 
De verschoonbaarverklaring treft (d.i. verschoont) in beginsel alle schulden van de 
gefailleerde die bestonden op het tijdstip van de samenloop, ook diegene waarvoor geen 
aangifte is gedaan in het faillissement381.  
 
1° Uitzonderingen wegens de aard van de schuld 
 
Uitgezonderd zijn (art. 82 III): 

- de onderhoudsschulden; en 
- de schulden voortvloeiend uit de verplichting tot herstel van de schade verbonden aan 

het overlijden of aan de aantasting van de lichamelijke integriteit van een persoon 
waaraan de gefailleerde schuld heeft382. 

 
Alle andere schulden worden door de verschoonbaarverklaring verschoond, dus bv. ook voor 
belastingen, strafrechtelijke boeten, enz.383 
 
2° Uitzonderingen ratione temporis 
 
De verschoonbaarheid treft natuurlijk niet de schulden die eerst na de na afsluiting van het 
faillissement zijn ontstaan (en dus bv. ook niet het regresrecht van een borg of solidaire 
medeschuldenaar die nadien de hoofdschuldenaar betaalt)384.  
 
Ze treft echter ook niet de schulden die tijdens de faillissementsprocedure, dus na de 
faillietverklaring, zijn ontstaan385.  
                                                
381 Het laatste is algemeen aanvaard; o.m. J. WINDEY, "L'excusabilité du failli", TBH 1999, 174. 
382 In arrest nr. 9/2008 van 17 januari 2008 besliste het Grondwettelijk Hof dat er geen ongrondwettige 
discriminatie is doordat de schuld wegens aantasting door de gefailleerde van de lichamelijke integriteit van een 
derde niet verschoond kan worden, terwijl de schuld van de gefailleerde wegens kosten voor zijn eigen 
lichamelijke integriteit (in casu ziekenhuiskosten) wel verschoond kan worden (http://www.const-
court.be/public//n/2008/2008-009n.pdf). 
383 Zie de bespreking van dezelfde vraag bij de collectieve schuldenregeling. De verschoning van 
belastingschulden werd niet strijdig geacht met art. 172 GW door het Arbitragehof, nr. 132/2000, overweging 
B.11 (http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2000/2000-132n.pdf). 
384 Wat veronderstelt dat de borg zelf niet in aanmerking is gekomen voor bevrijding. 
385 Cass. 5 oktober 2007, nr. F06.0047 BD t. B. Staat, Directe belastingen, JLMB 2008, 11 = RW 2010-2011, 
381. Zo ook voordien Ph. COLLE, “De sluiting van het faillissement en zijn gevolgen”, Cahier van de jurist 
1997/1, 20 nr. 9; Y. DUMON, “La faillite et le concordat judiciaire. La réforme de 1997”, JT 1997, 803; A. 
MOMBAERTS, “De verschoonbaarheid”, in Gerechtelijk akkoord en faillissement, Kluwer Antwerpen II.1., 20, 
11; G.A. DAL, JT 2003, 636; G.A. DAL, "L'excusabilité du failli", in Le nouveau droit du concordat judiciaire 
et de la faillite, Bruylant - Academia, p. 170 noot 18; J. WINDEY, “L’excusabilité du failli” TBH 1999, (175) 
177; I. VEROUGSTRAETE, Manuel 1998, p. 539 nr. 979; I. VEROUGSTRAETE, “De la fresh start à 
l’excusabilité”, in Faillite et concordat judiciaire, 2002, p. (545) 555-557; I. VEROUGSTRAETE, Manuel du 
curateur, p. 537; P. HENRY & F. ABU DALU, "La Cour d'arbitrage et l'excusabilité: un difficile équilibre entre 
justice sociale et égalité", JT 2005, (73) 74 nr 3; J. WILLEMS & P. HENFLING, "Excusabilité du failli: une 
mauvaise affaire pour le fisc", RGF 2005/8-9 p. (14) 16; P. HENFLING & J. WILLEMS, "Excusabilité du failli 
et décharge de la caution", Actualités droit de la faillite, p. (29) 35. Men kan dit eveneens afleiden uit 
Arbitragehof nr. 76/2004 van 5 mei 2004, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-076n.pdf, 
overweging B.14 (waar er wordt van uitgegaan dat de verschoonbaarheid enkel de schulden in de boedel betreft)  
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Vandaar is het natuurlijk van belang te weten wanneer een schuld precies ontstaat. Vooral 
voor de borg of medeschuldenaar die tijdens de faillissementsprocedure wordt 
uitgewonnen386 door de hoofdschuldenaar is dit van belang; een borg heeft in beginsel een 
subrogatoire vordering en een regresvordering zie de nadere bespreking in het handboek 
Persoonlijke Zekerheden); de eerste plaatst hem in de rechten van de schuldeiser en is dus 
evenzeer vervallen na de verschoonbaarverklaring van de hoofdschuldenaar; de tweede 
ontstaat evenwel in beginsel pas doordat de borg betaalt; de borg die tijdens het faillissement 
wordt uitgewonnen zou dus wel regres behouden op de verschoonbaar verklaarde schuldeiser 
(zie de bespreking van het regresrecht in het Hoofdstuk Borgtocht in het handboek 
Persoonlijke Zekerheden). 
 
De schulden die wettelijk achtergesteld zijn op de concurrente schuldvorderingen, zoals onder 
meer de interest die tijdens het faillissement ontstaat op schulden die voordien zijn ontstaan, 
worden ook door de verschoonbaarheid getroffen387. 
 
De schulden die tijdens het faillissement zijn ontstaan uit de vereffening zelf van de boedel 
(boedelschulden in enge zin) zouden evenwel onder de verschoonbaarheid moeten vallen, 
anders dan de echte "nieuwe" schulden. 
 
3° Beperking van de verschoning 
 
Er is ook rechtspraak die oordeelt dat een gedeeltelijke verschoonbaarverklaring mogelijk is, en de rechtbank dus 
bijkomend bepaalde schulden van verschoning kan uitsluiten, bv. omdat ze uit bedrog van de gefailleerde 
voortspruiten388. 

e. Gevolgen van niet-verschoonde schulden 
 
Wordt de schuldenaar niet verschoonbaar verklaard of worden bepaalde schulden ondanks de 
verschoonbaarverklaring niet verschoond, dan blijven zij voortbestaan als volwaardige 
schulden, die volgens de gewone regels kunnen worden ingevorderd door de schuldeiser. 
Bovendien kan de schuldenaar voor die schulden ook geen collectieve schuldenregeling 
aanvragen (art. 1675/13 § 3, derde streepje, zie de bespreking bij collectieve 
schuldenregeling). 

                                                                                                                                                   
Contra A. ZENNER, Faillites et concordats 2002, Larcier 2002, p. 205; S. BRIJS, “Over de verschoonbaarheid 
van de (overleden) gefailleerde, RW 1998-99, 226 
386 Sedert de inwerkingtreding van art. 24bis FaillW (Wet van 20 juli 2005) is dit enkel nog mogelijk voor 
persoonlijke zekerheden die ofwel gesteld worden door rechtspersonen, ofwel niet kosteloos zijn gesteld, of 
nadat geoordeeld is dat de verbintenis van de persoonlijke zekerheid niet onevenredig is. 
387 In die zin voor de interest A. MOMBAERTS & M. VANDEBROEK, "De sluiting van het faillissement na 
vereffening" in Gerechtelijk akkoord en faillissement, 49; DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 32; M. DE 
THEIJE, RW 2004-2005, (1102) 1003. 
388  kh. Verviers 21 december 2006, JLMB 2007, 981 afkeurende n. P. CAVENAILE "Les effets de 
l'excusabiloté: une décision à la carte". 
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10. Sluiting van de vereffening en nadien geldende regels 

a. Oproeping tot sluiting 
 
Met het oog op de sluiting  wordt de gefailleerde opgeroepen. Indien nog niet eerder werd geoordeeld over de 
verschoonbaarheid van de gefailleerde gebeurt dit bij de sluiting. 
 
Indien nog niet eerder werd geoordeeld over de bevrijding van de stellers van persoonlijke zekerheden 
zekerheden die conform art. 72bis FaillW een verklaring hebben afgelegd waarin zij stellen dat hun verbintenis 
niet in verhouding is met zijn inkomsten en vermogen, gebeurt dit eveneens bij de sluiting; daartoe worden zij 
opgeroepen evenals hun schuldeisers (art. 73 I en 80 I FaillW). Het lot van die persoonlijke zekerheden komt in 
het Boek Persoonlijke Zekerheden ter sprake. 

b. Onverminderd verdere uitwinning door separatisten 
 
Het faillissement kan worden gesloten zodra de taak van de curator voltooid is; het kan zijn 
dat bepaalde activa nog niet vereffend zijn, omdat de executie ervan door separatisten gebeurt. 
Dit verhindert de sluiting niet; omgekeerd kan die executie ook na sluiting doorgaan389. 

c. Lot van de gefailleerde rechtspersoon 
 
De gefailleerde rechtspersoon is van rechtswege ontbonden en vereffend (art. 83 FaillW zoals 
gewijzigd W. 4 september 2002). Dit is echter zinloos indien de vereffening niet deficitair is 
en dient dan niet te gelden390. 
 
In de FaillW van 1997 was bepaald dat ook rechtspersonen verschoonbaar konden worden verklaard, doch dit 
was weinig zinvol en werd in 2002 weer afgeschaft391. 
 
Voor 1997 liet de sluiting van het faillissement de rechtspersoon in beginsel voortbestaan, en kon er een 
heropening van het faillissement worden gevraagd; deze mogelijkheid is in 1997 afgeschaft, en geldt dus ook 
niet meer voor vennootschappen waarvan het faillissement voor 1 januari 1998 werd gesloten392. 
 
Het sluitingsvonnis duidt de persoon aan die als vereffenaar wordt beschouwd393 voor het 
geval dit na sluiting nog relevant zou zijn (bewaring archief, later opgedoken activa, enz.) (zie 
de regels inzake de sluiting van de vereffening van een rechtspersoon). 
                                                
389 Kh. Kortrijk 1 februari 2006, RW 2006-2007, 775. Vgl. Hof Gent 8 oktober 2003, RW 2003-2004, 1545.   
390 kh. Brussel 14 oktober 2003 nr. 2003/03064; anders kh. Gent 12 december 2005, TBH 2006, 865, afkeurende 
noot I. VEROUGSTRAETE "De ontbinding van de rechtspersoon bij sluiting van het faillissement na een 
gewone vereffening". 
391  Zie onder meer V. SAGAERT, “Enkele bedenkingen bij de verschoonbaarverklaring van een gefailleerde 
vennootschap”, TRV 2001, 616 v. Dat rechtspersonen niet meer verschoonbaar kunnen worden verklaard, werd 
op zichzelf verenigbaar geacht met de grondwet door arrest nr. 114/2004 van het Arbitragehof d.d. 30 juni 2004, 
http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-114n.pdf. In combinatie met de toen geldende art. 80-82 
FaillW, die de bevrijding van een persoonlijke zekerheid afhankelijk stelde van de verschoonbaarheid van de 
hoofdschuldenaar, veroorzaakte dit wel een discriminatie inzake de mogelijkheid voor borgen om bevrijd te 
worden van de verschoonde schulden (zie verder de bespreking in het Deel Persoonlijke Zekerheden). 
392 Hof Antwerpen 4 december 2003, RW 2004-2005, 984. 
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d. Resterende en achteraf opgedoken activa 
 
Een koninklijk besluit van 25 mei 1999 (genomen in uitvoering van de artikelen 73 VI en 83 II FaillW) regelt het 
lot van het actief dat na de sluiting wordt ontdekt (consignatie)394. 
 
Wanneer de gefailleerde nog bestaat na de sluiting van het faillissement – dus een natuurlijk persoon is – en niet 
verschoonbaar is verklaard, dan kunnen de schuldeisers die niet betaald zijn evenals nieuwe schuldeisers zich 
verhalen op achteraf opgedoken activa. Elke schuldeiser kan in beginsel wel individueel optreden. Een 
schuldeiser kan bv. ook derdenbeslag leggen onder de Deposio- en Consignatiekas op gelden die bij die Kas 
werden gedeponeerd, en de Kas heeft de verplichtingen van een derde-beslagene395. 
 
Is de gefailleerde een rechtspersoon, die dus niet meer bestaat na de sluiting van het faillissement, dan dient de 
vordering te worden ingesteld tegen de vereffenaars, correcter de personen die als vereffenaars worden 
beschouwd door art. 185 Wb.Venn.396 (en niet tegen de CDK); derdenbeslag onder de CDK ten laste van de 
vereffenaars q.q. Is ook mogelijk. De rechtbank kan een curator ad hoc aanstellen om goederen die later 
opduiken te realiseren, maar daarvoor moet het gaan om lichamelijke goederen, die "in natura" opduiken, niet 
om schuldvorderingen397. 

                                                                                                                                                   
393 art. 73 V en 83 II FaillW. 
394 Zie verder R. PARIJS, “Faillissement – procedure voor tegeldemaking en consignatie van later opgedoken 
activa”, TBH 1999, 814 v. 
395 Zo bv. Rb. Hasselt 31 mei 2005, RW 2008-2009, 240, bevestigd door Hof Antwerpen 10 januari 2007 (1e 
Kamer, AR nr. 2005/2050);  
396 Kh. Hasselt 3 mei 2007, RW 2008-2009, 467; kh. hasselt 24 april 2007, bevestigd door Hof Antwerpen 1 
oktober 2009, http://www.mdseminars.be/nl/bibliotheek/faillissementsrecht/rechtspraak/FAI-R-124.pdf. 
397  Vlg. Cass. 21 oktober 2009, nr. P.09.0869.F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20091021-5. 
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AFDELING C.  Uitvoerend beslag 

1. Totstandkoming en vereisten 

a. Algemeen kenmerk en vormen 
 
Uitvoerend beslag (ook executoriaal beslag, Fr. saisie exécutoire) is een bijzonder beslag, 
geen algemeen beslag, en dus een beslag op specifieke goederen.  
 
De verschillende procedures van uitvoerend beslag worden uitvoerig geregeld in het 
gerechtelijk wetboek.  
 
De drie hoofdtypes van uitvoerend beslag zijn roerend beslag (art. 1499-1528 GerW), onroerend beslag (art. 
1560-1626 GerW) en derdenbeslag (vnl. op schuldvorderingen) (art. 1539-1544 GerW). Er zijn bijzondere regels 
voor bepaalde soorten goederen, zoals schepen (scheepsbeslag), tak- en wortelvaste vruchten (oogstbeslag), loon 
en vergelijkbare inkomsten (loonbeslag), enz.  
 
De fiscus en de inningsinstellingen voor de sociale zekerheid kunnen vereenvoudigde vormen van beslag 
toepassen (bv. de kennisgeving of notificatie van een belastingschuld of socialzekerheidssschuld na (para)fiscale 
verwittiging geldt als derdenbeslag; inhouding BTW-tegoed). 
 
Daarnaast gelden er nog bijzondere regels voor aanhaling en beslag inzake douane en accijnzen en 
aanverwante398. 
 
Beschikt de schuldeiser over een zakelijke zekerheid, dan geschiedt de tegeldemaking van het 
onderpand in beginsel ook volgens de regels van uitvoerend beslag, en dus niet door parate 
executie (eigenrichting). Er zijn wel enkele bijzondere regels voor de hypothecaire uitwinning 
(in wezen volgens de procedure van onroerend beslag) en voor bepaalde vormen van 
pandverzilvering (zie verder) en uitwinning van zakelijke zekerheden op bepaalde categorieën 
van activa (verder besproken, bv. zgn. financiële activa).  
 
Het beslag geschiedt in het algemeen door een éénzijdige handeling van een schuldeiser door 
tussenkomst van een tussenpersoon, zijnde: 
- bij onroerende goederen een gerechtsdeurwaarder (exploot houdende bevel tot betaling) en 
vervolgens een aangestelde notaris (art 1639 e.v. GerW), en  
- bij roerende goederen (inbegrepen schuldvorderingen) een gerechtsdeurwaarder 
(beslagexploot) (art.1627 GerW) (tenzij er een pandverzilveraar is aangesteld met die 
bevoegdheid). 
 
Aan het beslag dient publiciteit te worden gegeven: voor alle beslagen een registratie in het 
Centraal beslagregister (tot 23 oktober 2010 was dat een "beslagbericht"), voor beslag op 
onroerend goed bovendien een overschrijving van het beslagexploot op het hypotheekkantoor. 

                                                
398  Zoals betreffende de verkeersbelasting Artikel 33 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen, zoals bepaald door de Programmawet van 23 December 2009.  
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Bij geschillen is de beslagrechter bevoegd. Deze is bevoegd om in het kader van executiegeschillen na te gaan of 
de uitvoerbare titel nog actueel is, d.i. of er zich sindsdien geen nieuwe feiten hebben voorgedaan die de 
materieelrechtelijke positie van partijen veranderd hebben399.  

b. Voorwerp 
 
Uitvoerend beslag (ook executoriaal beslag, Fr. saisie exécutoire) is een bijzonder beslag, 
geen algemeen beslag, en dus een beslag op specifieke goederen. Voor de vraag op welke 
goederen beslag kan worden gelegd, zie hoger de bespreking van: 

- de niet beslagbare goederen; 
- het beginsel dat verhaal slechts kan worden genomen op goederen die behoren tot het 

vermogen van de schuldenaar, en de uitzonderingen daarop; 
- het eenheids- en specialiteitsbeginsel, waardoor uitvoerend beslag slechts op 

afzonderlijke zaken kan worden gelegd en niet op bestanddelen. 
 
Ook kan er geen roerend of apart onroerend beslag gelegd worden op onroerende goederen 
door bestemming: zij worden slechts in beslag genomen door het beslag op het onroerend 
goed waarvoor ze bestemd zijn400 of in het kader van een beslag op een in pand gegeven 
handelszaak. 
 
Dat een goed reeds bezwaard is met een zekerheidsrecht (bv. een pandrecht, hypotheek, enz.), 
belet niet dat het ook door andere schuldeisers in beslag kan worden genomen en dat deze het 
in beginsel ook kunnen laten verkopen, zij het dat de voorrang van de door een zakelijke 
zekerheid verzekerde schulvorderingen behouden blijft401. 
 
Beslag door de Belgische overheid kan slechts gelegd worden op activa die zich in België 
bevinden (lex rei sitae)402.  
 

c. Vereisten: uitvoerbare titel en opeisbare schuld. 
 
Om beslag te kunnen leggen volgens de regels van gemeen recht403 moet de schuldeiser wel 
beschikken over: 
1° een uitvoerbare titel voor  
2° een vaststaande en zekere opeisbare schuldvordering (art. 1494 GerW). 
 

                                                
399 Zie o.m. Cass. 15 januari 1999, Arr. 1999 nr. 26 = RW 1999-2000, 148 n. A. DE WILDE. 
400 Cass. 15 februari 2007, JLMB 2007, 617, andersluidende conclusies P.g. LECLERCQ, besproken door A. 
SALVÉ, "Immebubles par destination: copropriété et saisie", JLMB 2007, (1456) 1460. Eerder in die zin J. 
HANSENNE, Les biens, I nr. 68; Ch. ENGELS,  Het uitvoerend beslag op onroerend goed, nr. 74. De andere 
opvatting werd voordien verdedigd door G. DE LEVAL, "La saisie immobilière", Rép. Notarial 1984, nr. 67; 
DIRIX & BROECKX, APR tw. Beslag, p. 280 nr. 521. 
401 Bv. Hof Gent 29 september 1987, RW 1991-92, 955. 
402 Cass. 26 september 2008, nr. C.07.0519.N, FG Hemisphere Associates LLC t. Gecamines. 
403 Afwijkende regels gelden ten dele in fiscale zaken.  
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Ad 1°  voor het begrip uitvoerbare titel, zie de bespreking hoger;  indien hij niet over zulk een 
titel beschikt kan hij onder bepaalde omstandigheden bewarend beslag leggen (zie hoger). 
 
Ad 2° uitvoerend beslag kan enkel gelegd worden voor reeds vervallen schulden (art. 1494 
GerW; anders bij bewarend beslag, dat ook voor te vervallen periodieke inkomsten kan 
worden gelegd, art. 1415 GerW). Wel is het zo dat schuldvorderingen die eerst tijdens de 
beslagprocedure opeisbaar worden onder bepaalde voorwaarden meetellen bij de verdeling 
van de opbrengst. 

d. Opheffing 
 
1° Betaling van de opgekomen schuldeisers 
 
Het beslag kan ook opgeheven worden door betaling van de reeds opgekomen schuldeisers. Is 
de oorspronkelijke beslaglegger zelf niet meer geïnteresseerd om het beslag verder te zetten 
(bv. omdat hij intussen reeds betaald werd), dan kunnen de reeds opgekomen schuldeisers het 
voortzetten tot ook zij betaald zijn. 
 
De reeds opgekomen schuldeisers zijn de schuldeisers aan wie het beslag "gemeen" is 
geworden.  
 
Bij onroerend beslag geldt die "gemeenmaking" automatisch ten gunste van de "beschermde 
schuldeisers" vanaf de kantmelding (op de kant van de overschrijving van het beslag) van de 
aanmaning die de benoemde notaris aan die schuldeisers moet richten (art. 1584 juncto 1582 I 
en III GerW). Andere schuldeisers moeten eerst zelf beslag leggen om de opheffing van het 
beslag te door de betaalde beslaglegger te kunnen tegenhouden. 
 
"Beschermde schuldeisers" naast de beslaglegger zelf zijn bij onroerend beslag: 
- de schuldeisers die een inschrijving hebben van een hypotheek, pandrecht of voorrecht in de 
hypotheekregisters; 
- de schuldeisers die reeds een beslag hebben gelegd op hetzelfde goed of een aan beslag 
voorafgaand onroerend bevel hebben laten overschrijven; 
- hoewel ze niet in art. 1582 en 1584 vermeld zijn, moeten krachtens art. 1444 GerW ook de 
schuldeisers die een bewarend onroerend beslag hebben overgeschreven hierbij worden 
gerekend. 
 
Vanaf dan is voor de opheffing van het beslag nodig dat die schuldeisers toestemmen of men 
daartoe een vonnis tegen hen bekomt (art. 1584 II GerW).  
 
Sedert de  inwerkingtreding van het Centraal beslagregister omvat dat ook de schuldeisers die 
verzet hebben gedaan in het dat register. Zie voor roerend beslag c.q. derdenbeslag art. 1524 
en 1543bis GerW, zoals gew. W. 29 mei 2000 en W. 27 maart 2003. 
 
In het oude beslagrecht vereiste dit bij roerend beslag dat er voorafgaandelijk beslag bij 
vergelijking werd gelegd (oude artikel 1524 GerW) dan wel een parallel beslag.  
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Verder bespreken we de vraag welke schuldeisers moeten worden opgenomen in de 
rangregeling of evenredige verdeling, die van de hier behandelde vraag moet worden 
onderscheiden. Zo bv. heeft verzet doen bij roerend beslag onder het oude recht slechts 
gevolgen indien 1° het specifiek hetzelfde beslag betreft en 2° er bij dat beslag effectief tot 
verkoop is overgegaan; de verzetdoende schuldeiser komt dus wel op in de verdeling na 
verkoop, maar zijn verzet kan de opheffing van het beslag niet verhinderen. 
 
2° Kantonnement 
 
Onder bepaalde voorwaarden kan betaling vervangen worden door kantonnement, ook zonder 
het akkoord van de schuldeiser(s) (Voor het "minnelijk" kantonnement, zie verder Deel VI). 
 
De beslagene is gerechtigd te kantonneren in plaats van te betalen indien: 
- de uitvoerbare titel niet definitief is (dus i.h.b. een provisioneel uitvoerbaar vonnis 
waartegen verzet of hoger beroep is aangetekend, of een andere uitvoerbare titel waarbij de 
rechter uitstel verleent) (zie art. 1404 I GerW),  
- en het kantonnement door de rechter niet uitdrukkelijk is uitgesloten (art. 1406 GerW).  
 
Het kantonnement moet de oorzaken van het beslag dekken en de schuldvorderingen van de 
intussen mee opgekomen schuldeisers (zie 1°)404. 
 
Een probleem rijst wanneer het beslag wordt gelegd voor periodieke inkomsten waarop de beslaglegger recht 
heeft, omdat het dan ook geldt voor nog te vervallen periodieke inkomsten. 
 
Het kantonnement veronderstelt de consignatie van de som bij de Deposito- en 
consignatiekas, behoudens een andersluidend minnelijk kantonnement. Deze consignatie geldt 
als betaling onder opschortende voorwaarde (art. 1404 II GerW) (zie voor het lot van de 
gekantonneerde som de bespreking in het Deel VI. over schuldvorderingen). 

2. Gevolgen: beschikkingsonbevoegdheid, samenloop, bewindsvorm 

a. Relatieve beschikkingsonbevoegdheid 
 
Het beslag maakt de beslagene relatief beschikkingsonbevoegd, d.i. onbevoegd te beschikken 
ten nadele van de beslaglegger en de andere schuldeisers die in het beslag opkomen. Anders 
dan bij een algemene samenloop ontstaat de beschikkingsonbevoegdheid niet tegenover alle 
schuldeisers op hetzelfde ogenblik. Zolang er geen samenloop ontstaat, is er slechts 
onbevoegdheid om te beschikken ten nadele van de beschermde schuldeisers (hoger 
opgesomd; bij onroerend beslag de ingeschreven schuldeisers en diegene die een onroerend 
bevel hebben laten overschrijven, naast de ingeschreven schuldeisers (bij deze laatsten omdat 
ze over een zakelijke zekerheid beschikken); bij roerend beslag en derdenbeslag diegene die 

                                                
404 Een gedeeltelijk kantonnement is maar geldig jegens de schuldeiser(s) die dit heeft aanvaard (waarbij de 
aanvaarding door de gerechtsdeurwaarder diens opdrachtgever bindt), bv. Rb. Gent 20 januari 2009, RW 2009-
2010, 79. 
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verzet hebben gedaan in de vereiste vormen (eveneens naast diegenen die over een zakelijke 
zekerheid beschikken). De werking van deze regel wordt verder onder nader aangegeven. 

b. Stuiting verjaring 
 
Beslag stuit de verjaring van de schuldvordering van de beslaglegger; verzet de verjaring van 
de schuldvordering van de verzetdoende schuldeiser. 
 
Bij derdenbeslag wordt de verjaring van de beslagen schuldvordering gestuit door het beslag 
onder de derde; maar de verjaring van de verzekerde schuldvordering wordt slechts gestuit door 
de aanzegging of betekening aan de beslagen schuldenaar zelf405. 

c. Bewindvoering 
 
Het beslag leidt tot een vereffeningsbewind over het in beslag genomen goed (of goederen). 
De goederen worden te gelde gemaakt, ook al is er slechts één schuldeiser, tenzij het beslag 
door de beslaglegger geldig wordt opgeheven. Het kan dus zijn dat de schuldeiser intussen 
betaald wordt en het beslag laat varen; zo er intussen geen andere schuldeisers zijn opgetreden 
(verzet hebben aangetekend), zal het beslag dan vervallen.  
 
Het is slechts een partieel vereffeningsbewind, er is immers alleen een tegeldemaking van die 
goederen die begrepen zijn in het beslag. 
 
Bewindvoerder is de gerechtsdeurwaarder c.q. notaris, naargelang de aard van het beslag 
(roerend – onroerend). Bij een pandverzilvering spreekt men van een pandverzilveraar. Wel is 
het zo dat de bewindvoerder de goederen normaal niet onmiddellijk in bezit neemt, maar 
slechts wanneer tot de verkoop ervan wordt overgegaan. 
 
In geval van "zwarigheden" worden die beslecht door de beslagrechter. 

d. Revindicatie van in beslag genomen goederen 
 
Het beslag is mogelijk indien de goederen schijnbaar tot het vermogen van de beslagen 
schuldenaar behoren, bij roerende zaken doordat zij in zijn bezit zijn of in dat van iemand die 
ze voor hem houdt, bij onroerende goederen doordat ze op zijn naam staan. 
 
Dit betekent nog niet dat de beslagleggende schuldeiser daadwerkelijk verhaal kan nemen op 
die goederen; zoals hoger reeds aangegeven (bij de bespreking van het verhaalsrecht van 
schuldeiser sin het algemeen) verschillen de regels in dat verband naargelang de aard van de 
goederen. Bij roerende zaken kunnen schuldeisers in beginsel geen verhaal nemen op 
goederen die aan derden toebehoren, ook al bevinden ze zich in de macht (detentie) van hun 
schuldenaar; bij schuldvorderingen geldt volgens de meerderheidsopvatting hetzelfde. In die 
gevallen kan de eigenaar of zakelijk gerechtigde met een aan de beslaglegger tegenwerpelijk 

                                                
405  Voor een toepassing, zie Cass. 20 mei 2010, F.09.0043.N, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20100520-6. 
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zakelijk recht zijn goed revindiceren door verzet aan te tekenen tegen het beslag. Nadere 
regels komen verderop ter sprake bij de verschillende categorieën van goederen. 

e. Ontstaan van samenloop. 
 
Zoals in Deel I. reeds uiteengezet is ook het uitvoerend beslag in ons recht in beginsel een 
collectieve maatregel. Zodra er in de loop van de beslagprocedure een andere schuldeiser in 
de door de wet vereiste vorm opkomt, wordt ontstaat er een samenloop. De nadere regels 
worden hieronder uitgewerkt. 

3. Vorm van samenloop, rechten van de schuldeisers 

a. De samenloop op de in beslag genomen goederen 
 
1° Verplichting van de bewindvoerder 
 
De procedureregels zijn zo bepaald dat er tot op zekere hoogte een samenloop moet worden 
georganiseerd, d.w.z. dat sommige soorten schuldeisers moeten uitgenodigd worden om mee 
te delen in het beslag.  
 
Het gaat om een kleine actieve samenloop. De bewindvoerder is verplicht bijkomend (d.i. 
naast de oorzaken van het beslag) rekening houden met de onder 2° genoemde 4 categorieën 
van schuldvorderingen. 
 
De opbrengst van het beslag mag dus door de bewindvoerder niet worden uitgekeerd zonder 
de procedure te volgen die in het Gerechtelijk Wetboek is voorgeschreven en die bij roerend 
beslag “evenredige verdeling” heet (Fr. distribution par contribution) en bij onroerend beslag 
“rangregeling” (Fr. procédure de l'ordre).  
 
Ook bij derdenbeslag moet er een evenredige verdeling plaatsvinden (dus verplicht rekening 
gehouden met de genoemde categorieën van schuldvorderingen en een ontwerp van 
evenredige verdeling verzonden worden aan de intussen opgekomen schuldeisers)406. Dit is 
eigenlijk een slechte oplossing407, die vooral ideologisch (collectivistisch) geïnspireerd is408. 

                                                
406 Cass. 11 april 1997, JLMB 1997, 911 Noot F. GEORGES / G. DE LEVAL = RW 1997-98, 186, noot E. 
DIRIX "Evenredige verdeling na derdenbeslag", T.Not. 1999, 253 n. F. BOUCKAERT, - in verbreking van / 
contra Hof Antwerpen 3 mei 1995, RW 1995-96, 827; verder Cass. 18 oktober 2001, Arr.Cass. 1997, 438 = Pas. 
1997, I 453. Zie nu ook art. ... GerW zoals gewijzigd door de Wet van 2000 op het centraal beslagregister. 
407 Zij werd dan ook bestreden door bv. R. DECORTE, “Samenloop en preferente aanspraken”, TPR 1983, 
(213) 222; R. DECORTE, “Beslag en rechtsmisbruik”, in Het zakenrecht; absoluut niet een rustig bezit, Kluwer 
Antwerpen 1992, (187) 210-213 nr. 65-69; K. BROECKX, “Samenloop bij uitvoerend derdenbeslag”, RW 1993-
94, (960) 961; E. DIRIX, “Verhaalsrechten op schuldvorderingen”, in Liber amicorum Marcel Briers 1993, 
(149) 156-157; E. DIRIX, "Een derdenbeslag legt men nooit alleen", in Facetten van ondernemingsrecht. Liber 
amicorum Frans Bouckaert, UP Leuven 2000, 155 v.; en na het arrest bekritiseerd door A. VERBEKE, "Het 
nieuwe artikel 1524 GerW: gemeenmaking van roerend beslag zonder collectivisering", RW 2000-2001, 
(1545)1549 nr. 15. 
408 De oplossing is gepromoot door de meer collectivistische franstalige doctrine, o.m. G. DE LEVAL, Traité 
des saisies, 318 nr. 200; G. DE LEVAL & Fr. GEORGES, “La vocation collective dse la saisie-arrêt”, in 
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Ze leidt ertoe dat men het geheel van de vorderingen van de beslagene op de derde blokkeert, 
ook indien het beslag maar wordt gelegd voor een fractie van dat bedrag.  
 
Opmerking. Door het verregaand collectief karakter van het beslag (dat nog versterkt is door 
de inwerkingtreding van Wet op het Centraal beslagregister) verliest het beslag, of toch het 
roerend beslag, bijna geheel zijn nut als middel van tenuitvoerlegging voor chirografaire 
schuldeisers. In de praktijk is het daardoor bijna alleen nog een drukkingsmiddel om 
betalingen te verkrijgen. Overigens zal de beslagene die geen handelaar is vaak een 
collectieve schuldenregeling aanvragen (zie hieronder). 
 
2° In aanmerking komende schuldeisers 
 
De bewindvoerder mag en moet rekening houden met 5 categorieën van schuldvorderingen 
naast de oorzaken van het beslag en de boedelschulden: 
 
a) Bij beslag voor reeds vervallen termijnen van een schuldvordering betreffende periodieke 
inkomsten409, dient het beslag ook om betaling te verkrijgen van de nog te vervallen 
termijnen, naarmate die vervallen (nieuw lid in art. 1494 GerW410); 
 
b) Sommige categorieën van schuldvorderingen die op de in beslag genomen goederen 
bevoorrecht zijn, met name: 
- de ingeschreven hypothecaire en pandhoudende schuldvorderingen (waaronder deze 
verzekerd met een pand op handelszaak (zie art. 9 II W. inpandgeving handelszaak) of een 
landbouwvoorrecht); (bij onroerend goed moet de inschrijving gebeurd zijn voor de 
overschrijving van de toewijzing van het goed) 
- de door middel van een vuistpand verzekerde schuldvorderingen (enkel relevant bij roerend 
beslag); 
- de bevoorrechte schuldvordering van de onbetaalde verkoper van roerend goed (enkel 
relevant bij roerend beslag); 
- de bevoorrechte schuldvorderingen van de belastingontvangers (fiscus) en van de 
inningsinstellingen van sociale zekerheidsbijdragen, waarvoor deze een kennisgeving 
(notificatie) hebben gedaan of derdenbeslag411 hebben gelegd 412; 
- de onroerende voorrechten die niet aan publiciteit onderworpen zijn, zoals het voorrecht van 
de verzekeraar (art. 60 LVO). 
 

                                                                                                                                                   
Uitvoeringsrecht, Brussel 1996, 161-170; J.L. LEDOUX, “Chronique”, JT 1989, 663 nr. 253; J. VAN 
COMPERNOLLE, “Le caractère collectif des saisies”, in Liber amicorum E. Krings, Brussel 1992, (843) 852 nr. 
15; Répertoire notarial, “Distribution par contribution”, nr. 12. 
409 Op de eerste plaats alimentatieschulden, maar ook huurinkomsten en alle andere periodieke inkomsten. 
410 Krachtens art. 6 Wet 29 mei 2000, in werking sedert 1 juli 2001. 
411 Inbegrepen de vereenvoudigde vormen waarvan de fiscus gebruik kan maken (zie de bespreking bij 
derdenbeslag). 
412 Oorspronkelijk gold die regel enkel voor roerend beslag, omdat de notaris bij een rangregeling op onroerend 
goed géén rekening moest houden met een louter bewarend derdenbeslag gelegd onder de notaris, maar enkel 
met verzet op de prijs; Voor de wetswijzigingen van 2007 en 2008 gold de notificatie enkel als bewarend 
derdenbeslag en niet als verzet op de prijs. 
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c) De schuldvorderingen waarvoor blijkens het Beslagregister (voorheen de beslagberichten) 
reeds door andere schuldeisers op het beslagen goed beslag is gelegd (en bij onroerend goed 
ook overgeschreven) (inb. onroerend bevel tot betaling) voor de toewijzing van het goed413. 
 
Uit het nieuwe art. 1644 II GerW (in werking 1 juli 2001) blijkt dat ook in de rangregeling bij 
onroerend beslag rekening moet worden gehouden met andere schuldeisers waarvan het 
bestaan blijkt uit de beslagberichten. Dit betekent dat zij in de rangregeling moeten worden 
opgenomen indien zij in aanmerking komen voor de toekenning van een dividend.  
 
Dit opkomen kan daardoor onder meer ook verzekerd worden door derdenbeslag te leggen 
onder de notaris zelf en dit in de beslagberichten te laten opnemen. Een derdenbeslag dat niet 
in de beslagberichten is opgenomen, valt niet onder deze regel; dit was het geval voor de 
(para)fiscale kennisgeving tot voor de wetswijzigingen van 2007 en 2008; nu geldt die 
(para)fiscale notificatie als verzet op de prijs in de zin van art. 1642 GerW. 
 
d) De schuldvorderingen waarvoor in het kader van de beslagprocedure verzet is aangetekend 
tegen de afgifte van de prijs/opbrengst.  
 
Verzet doen tegen uitbetaling van de prijs is mogelijk: 
- mits men over een uitvoerbare titel beschikt414, 
- zolang de termijn voor het opmaken van een proces-verbaal van evenredige verdeling niet is 
verstreken en de toewijzing van de prijs niet definitief is; zo ook moet in een rangregeling bij 
onroerend beslag rekening worden gehouden met alle schuldvorderingen waarvoor dergelijk 
verzet is aangetekend415 voor het verstrijken van de termijn voor het opmaken van het proces-
verbaal van rangorde. 
 
Anders dan initieel beslag is verzet ook mogelijk voor schuldvorderingen die eerst na het 
beslag zijn ontstaan416.  
 
e) Andere concurrente schuldeisers zonder uitvoerbare titel blijven dus in de kou staan, wat 
het grote verschil is tussen uitvoerend beslag en een algemene samenloop zoals faillissement 
(zij kunnen wel gebeurlijk een actio pauliana instellen tegen vrijwillige vervreemdingen, 
maar niet delen in het uitvoerend beslag). 
 

                                                
413 De notaris zal daartoe een hypothecaire staat opvragen op datum van de overschrijving van de toewijzing. 
414 Voor onroerend beslag art. 1642 GerW, in werking sedert 1 juli 2001. Voorheen was er een tegenspraak 
tussen het oude art. 1642 GerW (enkel schuldeiser met een uitvoerbare titel) en art. 1643 III GerW (door 
verwijzing naar art. 1628 GerW ook schuldeisers die reeds een ander beslag hebben gelegd (ook op andere 
goederen), indien hun schuldvordering onbetwist is of berust op een schriftelijke titel (onderhands of 
authentiek)). Aan de laatste bepaling werd de voorrang gegeven door bv. Beslagr. Verviers 7 september 2001, 
P&B 2991, 265; contra onder de oude regel bv. J.L. RENS, “De schuldeisers toegelaten tot de rangregeling bij 
uitvoerend beslag op onroerend goed”, Liber amicorum E. Krings 1991, 731 v. Voor de discussie onder de oude 
regel, zie uitvoeriger M. DE CLERCQ, "De schuldeisers zonder uitvoerbare titel en de rangregeling", n. onder 
Cass. 28 mei 2004, RW 2205-2006, 944. 
415 Dat gebeurt door de betekening van een exploot aan de notaris of door een verklaring aan de notaris die door 
de notaris zelf  authentiek wordt geakteerd. 
416 DIRIX & BROECKX, APR Beslag, 27. 
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3° Hoelang nog samenloop kan ontstaan 
 
Samenloop kan nog ontstaan zolang de opbrengst niet definitief is toegewezen; bij roerend 
beslag en derdenbeslag is dat zodra het ontwerp van evenredige verdeling verzonden is. Een 
dergelijk ontwerp is ook noodzakelijk indien er maar één schuldeiser bekend is, al was het 
maar omdat er een afrekening moet worden gemaakt van de kosten en bepaald welk deel van 
de opbrengst aan de schuldeiser(s) toekomt en welk saldo aan de beslagene zelf. Aldus zal de 
opbrengst niet mogen uitbetaald worden indien de beslagen schuldenaar voordien failliet 
gaat417 (zie voor de gevolgen van faillissement na beslag ook de bespreking verder onder 
Hoofdstuk IV). 
 
Indien de beslagene de reeds opgekomen schuldeisers volledig betaalt of de schuld jegens hen 
volledig kantonneert, is het beslag opgeheven (zie hoger). Nog niet opgekomen schuldeisers 
zullen dan opnieuw beslag moeten leggen. 
 
4° Gevolgen van de samenloop; al dan niet terugwerkende kracht 
 
Deze samenloop ontstaat retro-actief in die zin dat de beslaglegger geen voorrang krijgt op de 
later in samenloop opkomende schuldeisers; de verschillende schuldeisers die in het beslag 
opkomen geacht worden hun rechten gelijktijdig te hebben gerealiseerd (en beslag schept dus 
geen voorrang).  
 
Ze ontstaat niet retro-actief in alle opzichten, aangezien de na het beslag doch voor het 
opkomen verkregen rechten van derden voorrang hebben op de later opkomende schuldeisers. 
Dit zien we duidelijk in de regels betreffende onroerend beslag: volgens art. 1577 GerW zijn 
het alleen de beschermde schuldeisers aan wie een vervreemding of inschrijving na het beslag 
niet kan worden tegengeworpen ("beschermde schuldeisers" zijn zoals hoger gezegd de 
beslaglegger en andere personen die reeds een onroerend bevel hebben laten overschrijven en 
de ingeschreven schuldeisers; daarnaast natuurlijk ook de koper die het goed zal kopen bij 
uitwinning; art. 1577 juncto 1575 GerW). In die zin ontstaat de fixatie dus niet op het 
ogenblik van het beslag. 
 
Indien er tussen het beslag en het ontstaan van de samenloop met niet-ingeschreven 
schuldeisers een beschikking wordt gepubliceerd, ontstaat er aldus een complexe situatie: 
 
- een cessie waarvan kennis wordt gegeven na het derdenbeslag, maar vooraleer een tweede 
schuldeiser zich meldt: aangezien de cessie enkel aan de oudere beslaglegger niet-
tegenwerpelijk is, zullen er na de cessie geen nieuwe schuldeisers meer kunnen opkomen in 
het beslag418.  
 

                                                
417 Bv. voor derdenbeslag Hof Antwerpen 14 maart 2002, P&B 2002, 324 = RW 2003-2004, 796 = P&B 2003, 
273 noot D. DE MAESENEER, “De collectieve dimensie van het beslag onder derden”. 
418 In die zin o.m. DIRIX, Kort begrip nr. 174; DIRIX-BROECKX, Beslag p. 435 nr. 752; G. DE LEVAL, La 
saisie-arrêt, p. 125 nr. 79; C. LEURQUIN, La saisie-arrêt nr. 312-314. Reeds in die zin DURANTON, Cours, 
IX, p. 181 nr. 501. 
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- een overschrijving van een vervreemding of inschrijving van een hypotheek na de 
overschrijving van het beslag (of voorafgaand bevel), maar voor niet-ingeschreven 
schuldeisers zich aanmelden: de hypotheek is niet tegenwerpelijk aan de beslaglegger, maar 
wel aan de andere schuldeisers. Dat betekent dat de hypothecaire schuldeiser opkomt in 
gelijke rang met de beslaglegger, maar voorrang heeft op de andere schuldeisers, ten opzichte 
van wie de beslaglegger echter in beginsel geen voorrang heeft. Over het aandeel van de 
beslagleggende schuldeisers is er geen betwisting mogelijk: die krijgt een evenredig aandeel 
waarbij de hypothecaire schuldvordering als een chirografaire wordt beschouwd. De vraag is 
of de "winst" die de beslaglegger daardoor maakt, ten koste komt van de hypothecaire 
schuldeiser dan wel van de later opkomende schuldeisers. Uit de tekst van art. 1577 GerW 
volgt de tweede oplossing419, al was er ook rechtspraak in de andere zin420. De betwisting 
vandaag gaat verder nog over de vraag of bij de berekening van het aandeel van de 
beslaglegger in de gehypothekeerde waarde van het goed al dan niet rekening moet worden 
gehouden met schuldeisers die pas na de hypothecaire inschrijving opkomen. 

b. Het lot van gelden die buiten de inbeslaggenomen goederen door de schuldenaar worden 
overhandigd. 
 
De zonet besproken regels gelden in beginsel niet voor betalingen die de schuldenaar zelf doet 
aan de gerechtsdeurwaarder, en de dus niet voortkomen uit de realisatie (inbegrepen inning) 
van activa door de gerechtsdeurwaarder.  
 
Voor de betalingen die de schuldenaar doet, geldt nog altijd de regel van art. 1253 BW, 
volgens dewelke de schuldenaar in beginsel de keuze heeft op welke schuld een betaling moet 
worden toegerekend421. 
 
Niettemin oordeelt de rechtspraak soms dat betalingen die door de schuldenaar gebeuren aan de 
gerechtsdeurwaarder door deze laatste als vertegenwoordiger van de gezamenlijke schuldeisers in ontvangst 
worden genomen. De vraag kwam aan bod in een arrest uit 2002422 en was van belang omdat de schuldenaar 
net voor de uitbetaling - door de gerechtsdeurwaarder - van de gelden aan diverse schuldeisers failliet ging, zodat 
de vraag rees of die gelden in de boedel vielen of niet. De schuldenaar had een geldsom aan de 
gerechtsdeurwaarder overhandigd met een vrij precieze toerekening ervan aan drie schuldeisers in een bepaalde 
volgorde. Desondanks leidde het Hof  uit de vaststelling dat de gerechtsdeurwaarder een bedrag ontvangen had 
voor rekening van drie schuldeisers samen en geen aparte bedragen voor elk van hen afzonderlijk af (m.i. ten 
onrechte) dat er op die geldsom een samenloop van schuldeisers was ontstaan. Aangezien het faillissement 
inging voor de definitieve verdeling daarvan (de  individualisering), werd geoordeeld dat de geldsom zich nog in 
de faillissementsboedel bevond. 

                                                
419 Hof Gent 5 juni 1974, T.Not. 1975, 61 n. J.L. RENS. 
420 Beslagr. Brussel 22 april 1971, R.Not.B. 1971, 537; Beslagr. Oudenaarde 3 oktober 1972, T.Not. 1973, 212 
n. J.L. RENS = R.Not.B. 1974, 510, doch hervormd door het pas genoemde Hof Gent 5 juni 1974. 
421 Zie  voor het beginsel Cass. 26 november 1999, RW 2000-2001, 875 noot S. RUTTEN, "Toerekening van 
betaling door de schuldenaar (art. 1253 BW)". 
422 Hof Gent 29 mei 2002, RW 2004-2005, 1264 noot E. DIRIX "Grensconflicten tussen beslag en 
faillissement". 
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4. Gevolgen voor de schuldvorderingen 

a. Gelijkschakeling van de lopende interest 
 
Doordat het aandeel van elke schuldvordering in de boedel op het tijdstip van de samenloop 
zoals bij elk vereffeningsbewind wordt gefixeerd, kan dit nadien ook niet meer aangroeien 
met interest aan uiteenlopende rentevoeten naargelang de schuld. Bij beslag wordt dit zo 
uitgewerkt, dat de interest voor alle schulden gereduceerd tot interest aan de wettelijke 
rentevoet als een vorm van gerechtelijke interest. Omdat de vereffening van de in beslag 
genomen ook moet kunnen worden afgesloten, bepaalt de wet dat de interest loopt tot aan het 
afsluitend proces-verbaal (zie art. 1637 GerW voor evenredige verdeling van roerend goed en 
art. 1650 II GerW voor rangregeling bij onroerend goed).  
 
Interest die niet is opgenomen in de verdeling blijft niettemin wel verschuldigd door de 
schuldenaar (alleen niet verhaalbaar op de in beslag genomen goederen)423. 

b. Geen verval van tijdsbepaling 
 
Beslag op goederen van de schuldenaar maakt de nog niet vervallen schuldvorderingen in 
beginsel nog niet opeisbaar (tenzij anders overeengekomen is tussen schuldeiser en 
schuldenaar). 
 

5. Afwikkeling 
 
De bewindvoerder dient de procedureregels te volgen die voorgeschreven zijn voor de 
verkoop en vervolgens voor de aanwending van de opbrengst (bij roerend beslag “evenredige 
verdeling” (Fr. distribution par contribution) en bij onroerend beslag “rangregeling” (Fr. 
procédure de l'ordre)). Bij verkoop van het goed vindt er een overwijzing op de prijs plaats 
van de rechten die op het goed rustten (bij onroerend goed zal ten gevolge daarvan het 
mechanisme van zuivering in werking treden). 
 
Bij roerend beslag moet de gerechtsdeurwaarder een ontwerp van verdeling ter kennis 
brengen; is er geen tegenspraak binnen de 15 dagen, dan kan hij dit achteraf niet meer 
wijzigen; is er wel een tegenspraak, dan is hij niet bevoegd daarover zelf te oordelen en komt 
dit de rechter toe424. 
 
 

                                                
423 Zie bv. Hof Bergen 25 september 1986, JLMB 1987, 111. 
424 Zie bv. Beslagr. Brussel 12 juli 2007, JLMB 2008, 84. 
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AFDELING D.   Vereffening van een rechtspersoon 

1. Totstandkoming 

a. Beginsel: door ontbinding gaat een rechtspersoon in vereffening 
 
Een rechtspersoon gaat in vereffening (Fr. liquidation; En. (voluntary) winding up) door de 
ontbinding ervan425.  
 
Dit geldt voor alle privaatrechtelijke426 rechtspersonen: vennootschappen, ESV (economisch 
samenwerkingsverband), verenigingen zonder winstoogmerk (gewone en internationale), stichtingen (private en 
van openbaar nut), beroepsvereniging427, ziekenfonds428, vereniging van mede-eigenaars. 
 
De regels van internationaal privaatrecht bepalen in welke gevallen op de vereffening het Belgisch recht van 
toepassing is; dit wordt vermoed wanneer de statutaire zetel in België ligt (zie art. 118 Wb. IPR en art. 3 
Europese Insolventieverordening).   
 
Géén ontbinding vindt plaats in geval van omzetting van een rechtspersoon (van één vorm in een ander, bv. 
VZW in een vennootschap), van fusie van rechtspersonen of opslorping van een rechtspersoon door een andere. 
In dat geval vindt er een verkrijging onder algemene titel plaats (alle rechten en plichten van de verdwijnende 
vennootschap(pen) gaan over). Dat geldt ook bij opsplitsing van een vennootschap. 

b. Wijze van ontbinding  
 
De ontbinding geschiedt meestal op initiatief van de (organen van de) rechtspersoon zelf429.  
 
In bepaalde gevallen kan ze door de rechter worden uitgesproken c.q. voor de rechter worden gevorderd430 of 
treedt ze automatisch in431. Deze gevallen zijn bepaald in de respectievelijke wetgeving op de verschillende 
soorten rechtspersonen (WB.Venn., Wet op vzw en stichting, enz.) en worden hier niet verder uitgewerkt.  
 
Volgens de rechtspraak treden de gevolgen van ontbinding ook in wanneer men overgaat tot de vereffening van 
een rechtspersoon zonder dat er een uitdrukkelijk ontbindingsbesluit is432. 
                                                
425 De regel wordt onder meer uitgedrukt in art. 183 § 1 Venn.W., art. 22, 40 en 56 VZW-Wet, 46bis, 1 
Ziekenfondswet, art. 577-13 § 1 BW (VME). 
426 Publiekrechtelijke rechtspersonen worden bij wet (s.l., inbegrepen decreet e.d.) opgericht en bij wet 
ontbonden; de regels zijn dan in die wet te vinden. 
427 Wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Gezien het beperkt belang (de meeste 
beroepsverenigingen hebben niet de vorm van een verenigingen onder de wet van 1898 anagenomen, maar die 
van een vzw) wordt hierop niet nader ingegaan. 
428 Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. 
429 Art. 181 Wb.Venn., art. 20 VZW-wet; art. 45 v. Ziekenfondswet; bij de stichting kan het bestuur deze niet 
zelf ontbinden, maar enkel ontbinding aanvragen bij  de rechtbank. 
430 Zie bv. art. 182 v. Wb. Venn. wat betreft de ontbinding van niet meer actieve vennootschappen; art. 18, 39 
en 55 VZW-Wet, art. 47 Ziekenfondswet. 
431 Art. 577-12 BW voor de Vereniging van mede-eigenaars; art. 47 § 1 Ziekenfondswet (zij het dat die 
ontbinding wordt vastgesteld door de Controledienst Ziekenfondsen die dan de bevoegdheden van de algemene 
vergadering uitoefent) 
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Er zijn enkele bijzondere regels voor de ontbinding van een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming 
(zie bv. art. 109/17 v. Bankwet en art. 48/11 v. Controlewet verzekeringsondernemingen). Ook is een 
verzekeringsonderneming of -vereniging van rechtswege ontbonden wanneer de intrekking van de toelating 
wordt uitgesproken voor alle uitgeoefende verzekeringsverrichtingen (Art. 48/12 § 1 Controlewet). 

2. Gevolgen: vereffeningsbewind 
 
De ontbinding heft de rechtspersoonlijkheid niet op, maar plaatst de rechtspersoon in 
vereffening. Eerst bij de afsluiting van de vereffening houdt de rechtspersoon op te bestaan. 
 
Tijdens de vereffening staat het vermogen van de rechtspersoon onder bewind. Het gaat 
uiteraard om een vereffeningsbewind433.  
 
Bewindvoerders zijn de vereffenaars. 
 
Die worden aangesteld bij de ontbinding van de rechtspersoon. Bij minnelijke ontbinding stellen de organen van 
de rechtspersoon de vereffenaars aan (in de praktijk vaak de bestuurders), bij gerechtelijke ontbinding doet de 
rechter dit. De respectievelijke wetgeving (Wb. Venn., VZW-wet e.d.) regelt de publicatie van de beslissing tot 
ontbinding en de benoeming van de vereffenaars.  
 
Worden de vereffenaars van een vennootschap niet door de rechter aangesteld, dan treden zij pas in functie na de 
bevestiging van hun benoeming door de rechtbank van koophandel (art. 184 II Wb.Venn. zoals gewijzigd bij W. 
2 juni 2006)434. Het verzoek tot bekrachtiging moet een staat van activa en passiva bevatten435. De rechtbank 
kan de bekrachtiging weigeren bij onvoldoende waarborg van rechtschapenheid436, en wijst in dat geval zelf 
een andere vereffenaar aan437. Aangezien de beoordelingsbevoegdheid van de rechtbank van openbare orde is, 
kan de vennootschap aan de ontbinding niet de voorwaarde koppelen dat de door de vennootschap verkozen 
vereffenaar door de rechtbank bevestigd wordt: de voorwaarde wordt voor ongescrheven gehouden maar de 
ontbinding zelf heeft uitwerking en de rechtbank kan een andere vereffenaar benoemen438.  
 
Zoals alle bewindvoerders handelen de vereffenaars q.q.  
                                                                                                                                                   
432 Zo Cass. 19 januari 2006, nr. C.040446N. 
433 Sinds de wetswijziging van 2 juni 2006 is er heel wat literatuur verschenen over de vereffening van 
vennootschappen, o.m. J. LAMBRECHTS, De vereffening van de BVBA en de NV, Kluwer 2007; M. REMANS, 
“De vernieuwde vereffeningsprocedure ingevolgde de wet van 2 juni 2006: van theorie naar de (prille) praktijk 
in 55 uitspraken”, TRV 2008, 151 v. 
434 Besproken door o.m. Ph. MALHERBE, "Du liquidateur garanti probe", JT 2006, 753 v. Dat deze regel niet 
geldt voor de vzw werd niet discriminerend geacht door het Grondwettelijk Hof, arrest nr. 161/2008 van 20 
november 2008, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2008/2008-161n.pdf, gezien de gemeenrechtelijke 
regels ter bescherming van de schuldeisers bij samenloop wel gelden en de andere controlemogelijkheden van de 
rechter. 
435 Er is een voorontwerp van wet dat de homologatieprocedrue op enkele puten wil wijzigen (in november 
2009 voor advies voorgelegd aan de Raad van State). 
436 Bepaalde categorieëen van personen kunnen krachtens de wet geen vereffenaar zijn, zie de bepalingen van 
art. 184 Wb.Venn. 
437 Zie voor dit alles o.m. H. BRAECKMANS, "Vereffening van vennootschappen: nieuwe bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel", RW 2006-2007, 662 v. 
438 Bv. Kh. Dendermonde 17 januari 2008, RW 2008-2009, 716. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

686 

 
Indien de bestuurders vereffenaars worden, dan treden zij vanaf dat ogenblik niet meer op als organen van de 
rechtspersoon (die formeel de partij is bij de handeling), maar als middellijke vertegenwoordigers die in eigen 
naam met vermelding van hoedanigheid optreden. Ze zijn verplicht ervoor te zorgen dat op alle verklaringen en 
mededelingen van de rechtspersoon duidelijk vermeld staat dat deze in vereffening is439. 

3. Samenloop en gevolgen voor de schuldeisers. 

a. Algemeen beslag: grote samenloop 
 
De ontbinding (invereffeningstelling) van de rechtspersoon doet onmiddellijk440 een 
samenloop van alle schuldeisers ontstaan441 op alle activa zonder uitzondering. De samenloop 
impliceert dus ook hier een algemeen beslag.  
 
Het gaat om een grote actieve samenloop en de vereffenaars hebben dus tot taak alle 
schuldeisers op te sporen, ook al bepaalt de wet niet gedetailleerd hoe dit moet gebeuren.  
 
Er zijn enkele bijzondere regels in geval van ontbinding van een kredietinstelling of een 
verzekeringsonderneming (zie bv. art. 109/10 v. Bankwet en art. 48/4 v. Controlewet 
verzekeringsondernemingen). 

b. Gevolgen voor separatisten  
 
De ontbinding schort de executierechten van de separatisten niet op442. De regel van art. 26 
FaillW is een lex specialis voor het faillissement, die niet geldt bij de ontbinding van een 
rechtspersoon. 

                                                
439 Art. 183 § 1 II Wb.Venn.; art. 23 III en 42 I VZW-wet, art. 46 bis III Ziekenfondswet, art. 577-13 § 1 II BW 
440 Vanaf het besluit tot ontbinding en dus niet eerst vanaf de publicatie ervan in het Staatsblad (Hof Brussel 30 
mei 2006, TBH 2007, 902) 
441 Cass. 23 november 1939, Pas. I 486 = RPS 1940, 47; Cass. 31 januari 1964, Pas. 1964 I 573 = RCJB 1965, 
99 noot J. RENAULD en P. COPPENS = JT 1964, 293 = RW 1964-65, 633; Cass. 30 mei 1968, Pas. I, 1126 = 
RPS 1969, 239; Cass. 24 maart 1977 (2 arresten), Arr. 802 en 804 = Pas. I 792 en 796 met concl. P.g. 
DELANGE = RW 1977-78, 385 noot SIMONT = RCJB 1977, 628 noot Ph. GERARD "La règle de l'égalité entre 
les créanciers d'une société commerciale en liquidation = RPS 1977, 108 en 114; Cass. 19 januari 1984, Pas. 
1984 I 546 = RPS 1985, 239 n. F. 't KINT = JT 1984, 548 = RGEN 1985 nr. 23204; Cass. 7 april 1986, Pas. 
1986 I 951 = JT 1987, 5; Cass. 16 juni 1988, Pas. I, 1250; Cass. 8 december 1988, TRV 1990, 49; Cass. 23 
januari 1992, zie volgende voetnoot; Hof Brussel 15 maart 1990, FJF 1991, 94; Rb. Gent 26 mei 1997, TGR 
1997, 222. Zie voor de VZW bv. Cass. 17 oktober 1996, RW 1996-97, 1395 noot M.E. Storme 
“Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het 
cassatie-arrest van 17 oktober 1996” = Pas. 1996 I 992 concl. J.-M. PIRET = RPS 1997, 145 n. Th. BOSLY 
=JLMB 1997, 520; Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 = TBH 2000, 233 noot Ch.A. LEUNEN = JLMB 
2000, 752 = RCJB 2001, noot N. THIRION "La théorie de l'égalité des créanciers en concours d'une personne 
morale en liquidation: nouveauw enseignements de la Cour de cassation". Voor vennootschappen volgt dit uit 
art. 190 § 1 Wb.Venn., dat de vereffenaars verplicht de schulden pondspondsgewijze te betalen, voor de VME 
uit de verwijzing naar die bepaling van het Wb.Venn in 577-13 § 3 BW. De VZW-wet is minder duidelijk, maar 
dezelfde regel wordt afgeleid uit art. 19 I en 24 VZW-Wet (bestemming actief slechts na aanzuiveing van het 
passief). 
442 Cass. 25 september 2006, rolnr. C.05.0487F, H.J. t. curatoren faill. ENGEBAT, RW 2006-2007, 1561 n. R. 
HOUBEN "Schuldvergelijking: opeisbaarheid, samenloop en volstorting" = JLMB 2007, 948. 
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c. Gevolgen voor schuldeisers van de boedel 
 
De schuldeisers van na de vereffening ontstane schulden van de boedel (boedelschulden) 
behouden in beginsel ook hun executierechten, tenzij er tussen die schuldeisers onderling een 
samenloop zou ontstaan (omdat niet alle boedelschulden kunnen worden betaald)443. 

d. Gevolgen voor andere schuldeisers  
 
1° Bewarende maatregelen  
 
Bewarende maatregelen van niet-separatisten blijven mogelijk voor zover zij het normaal 
verloop van de vereffening niet storen en geen afbreuk doen aan de rechten van de 
samenlopende schuldeisers444. Indien de vereffening een normaal verloop kent, is een 
bewarend beslag niet mogelijk omdat dan niet aan de vereiste van urgentie is voldaan445. Dit 
geldt ook voor de fiscale kennisgeving (notificatie) door de fiscus (als bewarende 
maatregel446; in de mate waarin het ook een uitvoerende maatregel is, kan die geen gevolg 
hebben omwille van wat dadelijk onder 2° wordt uiteengezet). 
 
Schuldeisers kunnen rechtsgedingen tegen de vennootschap in vereffening voortzetten en zo 
bv. een uitvoerbare titel bekomen447.  
 
2° Executierechten 
 
De ontbinding brengt wel de opschorting mee van de executierechten van de individuele 
concurrente schuldeisers (d.i. chirografaire zowel als algemeen bevoorrechte (waaronder de 
fiscus)448), voor zover de uitoefening ervan (door daden van tenuitvoerlegging) de rechten  

                                                
443 Cass. 25 september 2006, rolnr. C.05.0487F, H.J. t. curatoren faill. ENGEBAT, RW 2006-2007, 1561 n. R. 
HOUBEN "Schuldvergelijking: opeisbaarheid, samenloop en volstorting" = JLMB 2007, 948. 
444 Cass. 23 januari 1992, Pas. I . 445 met concl. A.g. Janssens de Bisthoven = RW 1992-1993, 1084 noot G. 
VAN HAEGENBORGH “Beslag ten laste van een vennootschap in vereffening” = T.Not. 1992, 9 = RCJB 1994, 
398 noot M. GREGOIRE "L'effet d'une mesure conservatoire pratiquée après l'entrée en liquidation d'une 
personne morale" = T. Not. 1992, 401 noot G. MAERTENS "Beschouwingen bij het cassatiearrest van 23 
januari 1992: een toparrest in verband met de invordering van de directe belastingen" = JLMB 1992, 686 = RPS 
1992, 62 = RGEN 1992, 102 n. B. ROLAND; Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 = TBH 2000, 233 noot 
Ch.A. LEUNEN = JLMB 2000, 752 = RCJB 2001, noot N. THIRION "La théorie de l'égalité des créanciers en 
concours d'une personne morale en liquidation: nouveaux enseignements de la Cour de cassation".  
445 Hof Gent 2 juni 2009, AR nr. 1997/460, Rosseel ts. in vereffening t. FOD financiën; zie verder M. 
GREGOIRE "L'effet d'une mesure conservatoire pratiquée après l'entrée en liquidation d'une personne morale", 
RCJB 1994, (398) 426 nr. 4.4. 
446 Hof Gent 2 juni 2009, AR nr. 1997/460, Rosseel ts. in vereffening t. FOD financiën. 
447 Vb. Rb. Brugge 3 november 2003, RW 2004-2005, 593. 
448 Zie onder meer Cass. 19 januari 1984, Arr.Cass. 1983-84 nr. 265 = RW 1984-85, 907; Cass. 7 april 1986, 
Arr.Cass. 1985-86 nr. 479 = RPS 1987, 126 noot ’t KINT; Cass. 23 januari 1992, Pas. I 445 met concl. A.g. 
Janssens de Bisthoven = RW 1992-1993, 1084 noot G. VAN HAEGENBORGH “Beslag ten laste van een 
vennootschap in vereffening” = T.Not. 1992, 9 = RCJB 1994, 398 noot M. GREGOIRE "L'effet d'une mesure 
conservatoire pratiquée après l'entrée en liquidation d'une personne morale" = T. Not. 1992, 401 noot G. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

688 

van de andere schuldeisers zou schaden (fixatiebeginsel). De regel is niet uitdrukkelijk te 
vinden in de wet, maar volgt uit het ontstaan van samenloop449.  
 
Aldus kan ook een na de ontbinding ingeschreven  wettelijke hypotheek geen afbreuk meer 
doen aan de fixatie van de rechten van de schuldeisers450 en moet zij worden doorgehaald451. 
 
In sommige gevallen blijft zelfs uitvoerend beslag mogelijk, bv. wanneer de vereffenaars geen 
enkel gegeven aanvoeren waaruit blijkt dat de rechten van de (andere) schuldeisers erdoor in 
het gedrang zouden komen452. Dit zal met name kunnen voorkomen wanneer de vereffening 
niet deficitair is453. 

4. Gevolgen voor opeisbaarheid en voor interest 

a. Nog niet vervallen schulden 
 
De nog niet vervallen schulden worden opeisbaar, mits verdiscontering454, maar de 
vereffenaars mogen ervoor kiezen om eerst de vervallen schulden uit te betalen indien er 
voldoende actief is om ook de te vervallen schulden later uit te betalen. Volgens de 
rechtspraak kunnen de schuldeisers van nog niet vervallen, schulden wel geen uitbetaling 
eisen voor het vertrijken van de termijn455. 

b. Lopen van de interest na ontbinding 
 
Doordat het aandeel van elke schuldvordering in de boedel op het tijdstip van de samenloop 
wordt gefixeerd, kan dit nadien ook niet meer aangroeien met interest aan uiteenlopende 
rentevoeten naargelang de schuld. De loop van interest op de vorderingen in de boedel (met 

                                                                                                                                                   
MAERTENS "Beschouwingen bij het cassatiearrest van 23 januari 1992: een toparrest in verband met de 
invordering van de directe belastingen" = JLMB 1992, 686 = RPS 1992, 62 = RGEN 1992, 102 n. B. ROLAND 
(algemeen voorrecht voor de inkomstenbelastingen en inschrijving wettelijke hypotheek fiscus); Hof Brussel 15 
maart 1990, FJF 1991, 94; Rb. Gent 26 mei 1997, TGR 1997, 222. 
449 Cass. 24 maart 1977 (2 arresten), Arr. 802 en 804 = Pas. I 792 en 796 met concl. P.g. DELANGE = RW 
1977-78, 385 noot SIMONT = RCJB 1977, 628 noot Ph. GERARD; Cass. 16 juni 1988, Pas. I, 1250. 
450 Cass. 23 januari 1992, 2 voetnoten hiervoor. 
451 Hof Gent 2 juni 2009, AR nr. 1997/460, Rosseel ts. in vereffening t. FOD financiën; 
452 Hof Brussel 4 april 2000, AJT 2000-2001, 34 noot B. DE VUYST, “Vereffening, samenloop en uitvoerned 
beslag”. Zie ook Cass. 4 januari 2001, Pas. 2001 I 18 = TRV 2001, 169 = DAOR 2001, 283 n. TAS; G. VAN 
HAEGENBORGH, “Beslag ten laste van een vennootschap in vereffening”, noot onder Cass. 23 januari 1992, 
RW 1992-93, 1085 v.; GERARD, “La règle de l’égalité entre les créanciers d’une société commerciale en 
liquidation”, RCJB 1977, 645 v. 
Hierdoor is er discussie in de rechtsleer of er in geval van niet-deficitaire vereffeniung wel sprake is van 
samenloop (ja volgens M. GREGOIRE, Théorie générale du concours, nr. 30; anders F. 't KINT, Sûretés (2004) 
nr. 99). 
453 Bv. Hof Gent 2 juni 2009, AR nr. 1997/460, Rosseel ts. in vereffening t. FOD financiën (obiter dictum); zie 
verder R. TAS, "Vennootschap in vereffening: geen automatische schorsing van de individuele executierechten 
van de samenlopende schuldeisers", DAOR 2001, 285. 
454 Art. 190 § 1 Wb. Venn.; voor de VME van toepassing door de verwijzing naar die bepaling van het in 577-
13 § 3 BW; Cass. 24 maart 1977, Arr. Cass. 804 = Pas. I 796 met concl. P.g. DELANGE = RW 1977-78, 385 
noot SIMONT = RCJB 1977, 628 noot Ph. GERARD. 
455 Cass. 10 november 1980, Arr. 1980-81, nr. 156 = Pas. I, 298. 
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inbegrip van de algemeen bevoorrechte456) wordt daarom ten aanzien van de andere 
samenlopende schuldeisers geschorst. Interest die eerst na het tijdstip van samenloop vervalt, 
is daarom niet verhaalbaar op de boedel (tenzij nadat alle schuldvorderingen in de boedel zijn 
voldaan)457 (dit geldt dus niet voor interest die mee verzekerd is door een zakelijk recht). 
 
Maar de interest na samenloop blijft dus in beginsel wel doorlopen, zodat de rechtspersoon in 
ontbinding tot betaling ervan kan worden veroordeeld, zij het dat de betaling zal achtergesteld 
worden in geval van deficitaire vereffening458. 

5. Deficitaire vereffening en mogelijke faillietverklaring 
 
De grote meerderheid van vereffeningen in ons land, althans van handelsvennootschappen, is deficitair. Dit 
betekent dat het actief onvoldoende is om de schulden, andere dan kapitaalschulden te betalen (als alle schulden 
andere dan de kapitaalschuld aan de aandeelhouders, kunnen worden betaald, is de vereffening niet deficitair). 
Dit doet dan ook de vraag rijzen of de vennootschap dan niet failliet moet worden verklaard.  
 
Vooreerst betekent een invereffeningstelling nog niet dat de rechtspersoon meer failliet kan worden verklaard; 
dat kan indien aan de faillissementsvereisten is voldaan459 (wat onder meer veronderstelt dat het om een 
handelsvennootschap gaat; bij verenigingen, burgerlijke vennootschappen, stichtingen e.d. is geen 
faillietverklaring mogelijk). Weliswaar is er in beide gevallen een samenloop en een fixatie van actief en passief, 
maar dat belet niet dat de schuldeisers belang kunnen hebben bij een faillissement, meer bepaald indien zij geen 
vertrouwen hebben in de vereffenaars. Een deficitaire vereffening kan dan ook maar aanvaard worden als 
alternatief voor een faillissement indien deze handelwijze het vertrouwen van de schuldeisers geniet460.  
 
Omgekeerd betekent het deficitair karakter van een vereffening op zichzelf geenszins dat de 
handelsvennootschap in staat van faillissement is: het Wb.Venn. regelt uitdrukkelijk de hypothese van de 
deficitaire vereffening (door in dat geval evenredige verdeling voor te schrijven conform de regels bij samenloop 
in het algemeen). De vereisten van staking van betaling en geschokt krediet dienen in het geval van een 
ontbonden rechtspersoon in concreto anders te worden bezien dan in andere gevallen461. Indien een voldoende 

                                                
456 Cass. 7 april 1986, Arr. 1985-86, nr. 479 = Pas. I, 951 = JT 1987, 7 = RPS 1987, 126 nr. 6432. 
457 Cass. 24 maart 1977, Arr. Cass. 804 = Pas. I 796 met concl. P.g. DELANGE = RW 1977-78, 385 noot 
SIMONT = RCJB 1977, 628 noot Ph. GERARD; Cass. 16 juni 1988, Pas. I, 1250. 
458 Rb. Brugge 3 november 2003, RW 2004-2005, 593; Hof Bergen 21 november 1990, RPS 1991, nr. 6572, 
noot F. ’t KINT; anders Arb. Kortrijk 6 september 1988, TRV 1989, 56 noot T. VUYLSTEKE. 
459 Zie Cass. 17 juni 1994 concl. Bresseleers, Pas. I, 624 = Arr. nr. 319 = RW 1994-95, 561 concl. A.g. 
Bresseleers = TRV 1994, 598 noot TERMOTE; en verder bv. kh. Tongeren 21 december 1999, RW 2000-2001, 
172 = RPS 2000, 289 noot W. DERIJCKE = DAOR 2001/65, 57; Hof Gent 7 juni 2001, RW 2001-2002, 385; 
Hof Brussel 2 oktober 2001, RW 2002-2003, 1182; kh. Brussel 13 februari 2006, JLMB 2006, 1379. 
460 Hof Gent 7 juni 2001, RW 2001-2002, 385; a contrario Cass. 17 juni 1994 concl. Bresseleers, Pas. I, 624 = 
Arr. nr. 319 = RW 1994-95, 561 concl. A.g. Bresseleers = TRV 1994, 598 noot TERMOTE; Hof Bergen 12 
december 2001, JLMB 2003, 141 kritische noot A. HENDERICKX. ZIE ook Hof Luik 1 maart 2001, TBH 2002, 
243 noot LEUNEN; Hof Brussel 2 oktober 2001, RW 2002-2003, 1182; Hof Bergen 12 december 2001, JLMB 
2003, 141 noot HENDERICKX. Zie ook K. GEENS, “Overzicht”, TPR 2000, 493 nr. 485. 
461 In enkele recente arresten bevestigt het Hof van cassatie dat de beoordeling van de toestand van de 
onderneming op een specifieke wijze moet worden gedaan indien zij reeds in vereffening is, en dat met het 
"geschokt zijn van het krediet" wordt bedoeld, wanneer de vennootschap in vereffening is, het gebrek aan 
vertrouwen vanwege de schuldeisers in de organisatie en het verloop van de vereffeningswerkzaamheden, en dat 
een vennootschap in vereffening waarvan de vereffenaar in de wettelijke toegelaten grenzen de eisbare schulden 
afbetaalt en die het vertrouwen bewaart van de schuldeisers, in beginsel niet duurzaam opgehouden heeft te 
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meerderheid van de schuldeisers vertrouwen hebben in de vereffening, is er geen grond voor 
faillietverklaring462. 
 
Het bewijs daarvan rust wel op de ontbonden vennootschap463; wanneer slechts een enkele schuldeiser de 
faillietverklaring vraagt, wordt dit ook afgewezen indien dit hem geen enkel voordeel zou bezorgen, zodat hij 
ook geen belang heeft bij de vordering464. In geval van twijfel en urgentie kan de rechtbank van koophandel 
ook de vennootschap onder voorlopig bewind plaatsen, mits het “volstrekt noodzakelijk blijkt” en er voldoende 
aanwijzingen zijn dat de faillissementsvereisten vervuld zijn (art. 8 FaillW, zie de bespreking hoger bij het 
faillissement)465.  
 
Indien de vennootschap na het ontstaan van schulden in vereffening wordt gesteld (met stopzetting van activiteit) 
en de vereffenaar de activa verkoopt, dan is dit in beginsel niet foutief; in ieder geval is een vordering uit 
onrechtmatige daad door een schuldeiser jegens de aandeelhouder of vereffenaar niet mogelijk indien de schuld 
in geval van faillietverklaring in plaats van vereffening ook niet betaald zou zijn geraakt466. 
 
De gevolgen van het feit dat een faillietverklaring van een vennootschap in vereffening een nieuwe samenloop 
schept na een bestaande samenloop, komen verderop ter sprake. 

6. Vereffening en afsluiting van de vereffening 

a. Vereffening 
 
De vereffenaars hebben als bewindvoerders tot taak de activa te gelden te maken en de 
opbrengst te verdelen.  
 

                                                                                                                                                   
betalen: Cass. 14 januari 2005, Temse-Hoboken, RW 2005-2006, 429 = TRV 2005, 32 n. M. WYCKAERT, "De 
smalle grenslijn tussen een deficitaire vereffening en een failliete vennootschap in vereffening", en Cass. 18 
februari 2005,  D.L.  t. Samko Automation, nr. C030508N, RW 2006-2007, 134  (beiden ook besproken in 
Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p. 30). 
462 Zie bv. Cass. 6 maart 2003, JT 598 = TRV 2003, 413 concl. WERQUIN en noot = RW 2003-2004, 1106 
concl. WERQUIN; Hof Gent 19 juni 1997, TBH 1997, 609; Hof Luik 26 juni 1997, RPS 1998, 112; Hof Brussel 
2 oktober 2001, RW 2002-2003, 1182 met noot; kh. Brussel 22 november 2001, AR nr. 00/00095; Hof Luik 3 
april 2003, TBH 2004, 388; Hof Gent 16 juni 2003, RW 2003-2004, 188; Hof Gent 30 juni 2003, TBH 2004, 394 
= RW 2004-2005, 949 (arrest waarbij in hoger beroep de faillietverklaring van een vennootschap in vereffening 
werd vernietigd); Hof Gent 26 april 2004, TBH 2005, 276; Kh. verviers 12 juli 2007 rolnr.07/00226 General 
Protection t. NV vereff. Domaine du Mezil (één chirografaire schuldeiser met beperkte schuld die vereffening in 
vraag stelt, is niet voldoende); Hof Brussel 4 september 2007, DAOR 2008/87, 254 met n. W. DEDECKER 
"Deficitaire vereffening: een verdere verduidelijking ?"; J.Ch. VAN GYSEL, Les masses de liquidation en droit 
privé, p. 304. Zie over dit vraagstuk verder C. van BUGGENHOUT, “Vereffening van vennootschap: 
aanrekening van schulden”, RW 2000-2001, 465 v.; C. VAN BUGGENHOUT & E. VAN DEN HAUTE, 
“Vereffening van vennootschappen en faillissement: stand van zaken”, TBH 2004, 377 v.; M. VANMEENEN, 
"Sobelair gekortwiekt: de keuze tussen faillissement en vereffening?", TRV 2004, 175, DIRIX, "Overzicht", TPR 
2004 nr. 57. 
463 Kh. Dendermonde 16 februari 2004, TRV 2004, 169. 
464 Vb. kh. Hoei 13 maart 2002, JLMB 2003, 164. 
465 Bv. kh. Tongeren 12 oktober 1999, RW 2000-2001, 1094. 
466 Hof Gent 13 maart 2006, RW 2007-2008, 1327. 
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In sommige gevallen wordt de vereffening onmiddellijk worden afgesloten, op de dag van de ontbinding467. Bij 
ontbinding van een vennootschap door een beslissing van de vennootschap zelf kan dit sinds 2006 in beginsel 
niet meer doordat de vereffenaar nu moet worden bevestigd door de rechtbank, en het verzoek tot bevestiging 
niet zou kunnen worden ingediend dan na de ontbinding468. Er is dus een periode waarin de rechtspersoon in 
vereffening is en “geacht wordt voort te bestaan voor de vereffening”469. Dit brengt allerlei beperkingen mee 
(zie art. 183 v. Wb. Venn.). De vereffenaars dienen jaarlijks omstandig verslag te doen aan de rechtbank (art. 
189bis Wb. Venn.; in het eerste jaar ook reeds na 6 maanden) en aan de Algemene vergadering (art. 193 
Wb.Venn.)470. Ontbinding en vereffening in én dag is wel nog mogelijk als er geen vereffenaar wordt 
aangeduid en de aandeelhouders zelf éénparig op de vergadering die tot ontbinding besluit de vereffening 
kunnen afwerken, wat impliceert dat er geen schulden meer zijn471. 
 
Vooraleer de vereffening af te sluiten moeten ze een plan opmaken voor de verdeling van de activa; bij 
vennootschappen in vereffening moet dit voor akkoord worden voorgelegd aan de rechtbank vooraleer de 
vereffening kan worden afgesloten (art. 190 § 1 Wb.Venn. zoals aangevuld W. 2 juni 2006).  
 
De vereffenaars zijn aansprakelijk volgens regels die we terugvinden bij vereffeningsbewind in het algemeen 
(zie voor het beginsel ook art. 192 Wb.Venn.). 

b. Afsluiting van de vereffening 
 
Op het einde dienen de vereffenaars de afsluitende rekening ter inzage te leggen en wordt een algemene 
vergadering gehouden die beslist tot afsluiting van de vereffening (althans bij vennootschappen en V.M.E.472; 
bij stichtingen is het de rechtbank die de afsluiting uitspreekt473, bij ziekenfondsen de Controledienst; de 
vereffenaar zelf kan dus nooit beslissen tot sluiting van de vereffening maar dit enkel voorstellen). Deze wordt 
vervolgens in de wettelijke vormen bekendgemaakt474. Door de afsluiting van de vereffening verdwijnt dan 
uiteindelijk de rechtspersoon. Zo kan door de rechtspersoon bv. ook géén hoger beorep meer worden ingesteld 
na de sluiting tegen een voordien geveld vonnis475. Maar dat verdwijnen is niet absoluut:tot 5 jaar na het sluiten 
van de vereffening kunnen de vereffenaars q.q. eisen in rechte worden ingesteld (art. 198 § 1 Wb.Venn.); de 
rechtspersoon bestaat passief nog steeds zolang eisen aanhangig zijn die voor de sluiting zijn ingesteld of binnen 
de 5 jaar nadien476. 

                                                
467 Zie bv. art. 182 § 3 Wb. Venn.; art. 40 § 1, 1 VZW-wet. 
468 Zie kh. Tongeren 19 september 2006, RW 2006-2007, 692; H. BRAECKMANS, RW 2006-2007, (662) 665 
nr. 11. 
469 art. 183 § 1 Wb. Venn, art. 577-13 § 1, 1 BW, art. 46bis, 1 Ziekenfondswet 
470 Zie hierover nader B. DE CALUWE, "Jaarrekening: opstelling en goedkeuring bij ontbinding, vereffening 
en sluiting van de vereffening van een vennootschap", NJW 2006 = 
http://www.laga.be/EN/OurLawyers/Document.asp?docid=352. 
471 Omzendbrief FOD justitie 14 november 2006; J. VAN BAEL, “Help! Kafka!”, TRV 2008, 145. 
472 art. 194 Wb.Venn., ook van toepassing op de V.M.E. 
473 art. 40 § 1, 2 VZW-wet. 
474 art. 195 Wb.Venn., art. 23 I VZW-Wet; art. 577-13 § 4 BW 
475 Bv. Arbeidshof Antwerpen 29 oktober 2007, RW 2009-2010, 38; R. TAS, "De rechtsbekwaamheid van een 
handelsvennootschap na de sluiting van haar vereffening", n. onder Hof Gent 28 april 1995, TRV 1995, 603 nr. 
22. 
476 Cass. 17 april 2008, C.07.0054.N; Hof Gent, 7e K, 2008/AR/2716, 5 oktober 2009, 
http://www.mdseminars.be/files/articles/VEN-R-107.pdf = RABG 2010, 150. 
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c. Activa en passiva na afsluiting van de vereffening 
 
1° Passiva 
 
Heeft men bepaalde schuldeisers niet kunnen vinden, dan worden de gelden bestemd voor de betaling van hun 
vorderingen geconsigneerd477. Gedurende 5 jaar vanaf de bekendmaking van de vereffeningsafsluitingsakte 
kunnen de schuldeisers hun rechten nog uitoefenen t.a.v. de vereffenaar q.q. (zie art. 198 Wb. Venn.). A fortiori 
kunnen reeds in rechte tegen de vereffenaars q.q. geldend gemaakte rechten verder worden uitgeoefend478. 
 
Ook wanneer de schuldeisers wel bekend zijn, maar de schuld pas ontstaat bij de afsluiting van de vereffening 
(bv. de liquidatiebelasting) zal er een voldoende som moeten worden geconsigneerd. Het best gebeurt dat op een 
kwaliteitsrekening (waarover verder meer) waarbij met de rekeninghouder wordt overeengekomen dat deze met 
de geconsigneerde som bepaalde schulden zal betalen en wat deze met het saldo moet doen.  
 
2° Activa 
 
Is er na vereffening (en desgevallend consignatie voor uitstaande schulden) een saldo 
("vereffeningssaldo"), dan gaat dit bij vennootschappen naar de aandeelhouders479 (betaling 
van de “kapitaalschuld”) en bij V.M.E. naar de (mede-)eigenaars; elk van hen krijgt een 
aandeel in de resterende goederen, tenzij hij zijn aandeel laat inkopen door de vennootschap. 
Bij verenigingen, stichtingen e.d., gaat het saldo naar een rechtspersoon met een gelijkaardig 
doel (vgl. de bespreking hoger). 
 
Ook later opgedoken activa krijgen in beginsel hetzelfde lot (bij vennootschappen komen ze 
in onverdeeldheid toe aan de bij verdeling resterende vennoten).  
 
Over de omvang hiervan bestaat er wel betwisting. Bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid480 
gaat men ervan uit dat er geen rechtsopvolging onder algemene titel kan plaatsvinden, zodat de aandeelhouders 

                                                
477 zie art. 195 § 1, 2° Wb. Venn. (ook van toepassing op de V.M.E.) en het uitvoeringsbesluit bij art. 182 § 4 
Wb. Venn). 
478 Ook door hoger beroep in te stellen tegen de vereffenaars wanneer de vereffening intussen werd afgesloten, 
Cass. 17 april 2008, TBH 2008, 870. 
479 zie art. 190 § 2 Wb. Venn. 
480 Cass. 17 juni 1965, RW 1965-66, 940.  
Bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (m.i.v. de economische samenwerkingsverbanden) is het 
mogelijk dat er na ontbinding een verkrijging onder algemene titel plaatsvindt, nl. door toebedeling in 
gemeenschap van alle (of alle resterende) goederen door de vereffenaar aan de vennoten c.q. leden  (de 
hypothese van art. 129, 2 W. Registr.), die dan ook hoofdelijk aansprakelijk blijven voor alle schulden. 
Aangezien de rechtspersoon voortbestaat tot aan de afsluiting van de vereffening en het vermogen van de 
ontbonden rechtspersoon dan ook géén onverdeeldheid is, kan deze overgang onder algemene titel wel maar 
plaatsvinden op het ogenblik van de afsluiting van de vereffening (Cass. 2 december 1952, B. Staat t. Van 
Grootenbrul, RCJB 1953, 288 noot J. HEENEN, die deze regel bekritizeert voor het geval dat intussen slechts 
één vennoot meer overbleef. Zie meer algemeen over dit vraagstuk J. VAN BAEL, “De ontbinding en 
vereffening van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en de toedeling resp. verdeling van haar vermogen, 
mét of zonder voorafgaande vereffening van dit vermogen. Commentaar bij art. 178 Venn.W.”, in Facetten van 
ondernemingsrecht, Liber amicorumprof. Frans Bouckaert, Univ. Pers Leuven 2000, 77 v.). 
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enkel specifieke hen bij de afsluiting van de vereffening toebedeelde activa verkrijgen (zodat hen niet 
overgedragen vorderingen tenietgaan)481. 

                                                
481 In die zin Rb. Antwerpen 8 oktober 2003, RW 2004-2005, 1230. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

694 

 
AFDELING E.  Boedelafstand door niet-handelaars 
 
De bepalingen over boedelafstand (Fr. cession des biens) zijn nog te vinden in art. 1265 v. BW, maar bijna 
volledig in onbruik geraakt, zeker sedert de invoering van de collectieve schuldenregeling. Deze is voor de 
schuldenaar veel interessanter: het betreft op de eerste plaats een aanzuiveringsregeling, al kan het zijn dat voor 
die aanzuivering met kwijtschelding wel een boedelafstand nodig is in de vorm van een tegeldemaking van alle 
beslagbare goederen (zie verder hieronder). Enkel wanneer een collectieve schuldenregeling niet mogelijk is, 
geweigerd wordt of herroepen wordt, kan de boedelafstand nog nut hebben. 
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AFDELING F.   Beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap 

1. Doel en totstandkoming482 
 
Bij het openvallen van een nalatenschap (d.i. in beginsel bij overlijden) ontstaat er geen samenloop indien de 
erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaarden, omdat zij dan persoonlijk schuldenaar worden, elk voor hun 
aandeel, van de schulden van de overledene (uitzondering: de boedelscheiding, zie hieronder). De aanvaarding 
van een nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving (art. 774 en v. en 793 en v. BW, Fr. sous bénéfice 
d'inventaire, Nl. ook genaamd beneficiaire aanvaarding, van Lat. beneficium inventarii) daarentegen doet een 
vereffeningsbewind op de nalatenschap ontstaan (art. 802 en v. BW)483. Hetzelfde geldt voor een onbeheerde 
nalatenschap (zie de bespreking in de volgende Afdeling). 
 
Dit bewind ontstaat op initiatief van de erfgenaam zelf (vermogensgerechtigde), met name om te vermijden dat 
hij ultra vires (voluit: ultra vires hereditatis) gehouden zou zijn tot de schulden van de nalatenschap. Bij gewone 
of zuivere aanvaarding zijn de erfgenamen in ons recht immers in evenredigheid met hun aandeel in de 
nalatenschap ook ultra vires aansprakelijk voor de schulden van de erflater, d.w.z. ook voor de schulden die het 
geërfde actief te boven gaan. Bij onbekwame erfgenamen kan de nalatenschap niet aanvaard worden dan onder 
voorrecht van boedelbeschrijving 
 
De keuze voor een beneficiaire aanvaarding geschiedt door een verklaring ter griffie van de rechtbank (art. 793, 
1 BW), die dan gepubliceerd wordt in het B.S.  
 
De erfgenamen beschikken over een termijn van beraad om deze keuze te maken, in beginsel 40 dagen na het 
opmaken van de inventaris (zie art. 795 BW). Om van het voorrecht te kunnen genieten moeten zij een 
boedelbeschrijving (inventaris) opmaken, in beginsel binnen de 3 maanden. Of liever: gedurende de termijnen 
van boedelbeschrijving (3 maanden) en beraad (40 dagen) kan de erfgenaam door de schuldeisers van de 
nalatenschap (ook "hereditaire schuldeisers)") niet vervolgd worden (art. 797 BW); nadien kan hij bij vervolging 
nog steeds beneficiair aanvaarden indien hij nog geen daad van zuivere aanvaarding heeft gesteld, doch dient hij 
in beginsel persoonlijk de door zijn nalaten veroorzaakte kosten te dragen (de kosten van vervolging door de 
schuldeiser waardoor hij verplicht is geworden de keuze te maken) (zie art. 799-800 BW). 
 
Voor zover er geen bewind over de nalatenschap wordt georganiseerd op initiatief van de erfgenamen, kunnen de 
schuldeisers de  boedelscheiding vorderen. Dit zal met name gebeuren wanneer niet zozeer de nalatenschap 
deficitair is als wel de solvabiliteit van de erfgenamen niet groot is. 

                                                
482 Rechtsleer, zie o.m. H. CASMAN,"Beheer en vereffening van een beneficiair aanvaarde nalatenschap", in 
Actuele problemen uit het notariële recht, Opstellen aangeboden aan Prof. A. De Boungne, Kluwer Antwerpen 
1985, 23; Th. VANSINAY & J. VERSTAPPEN, Boedelbeschrijvingen inzake familiaal vermogensrecht en 
faillissement, Mys & Breesch Gent 1993; P. DELNOY, Répertoire notarial III-I, "L'option héréditaire"; L. 
BRACKE & P. VAN OOTEGHEM, "De beneficiaire aanvaarding. Enkele beschouwingen bij een weinig 
voorkomende erfkeuze", T.Not. 1997, 316 v.; M. GREGOIRE en V. DE FRANCQUEN, “Les articles 7, 8 et 9 
de la loi hypothécaire (la succession vacante et la succession sous bénéfi ce d’inventaire)”, in Privilèges et 
hypothèques, Kluwer, losbl., p. 63; P. HOFSTRÖSSLER & D. LEROY, "Enkele bedenkingen bt-etreffende de 
aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving", Patrimonium 2009,  327 v. 
483 In Duitsland geldt voor een deficitaire nalatenschap de algemene regeling van de Insolvenz (§ 317 InsO). 
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2. Gevolgen 

a. Vereffeningsbewind, samenloop 
 
Om van het “voorrecht” van boedelbeschrijving te kunnen genieten, d.i. zijn aansprakelijkheid voor de schulden 
van de erflater en de nalatenschap te beperken (intra vires hereditatis) zonder de nalatenschap geheel te moeten 
verwerpen, is de erfgenaam verplicht een vereffeningsbewind te voeren of te laten voeren over de nalatenschap 
en deze laatste dus duidelijk gescheiden te houden van zijn eigen vermogen. Art. 801 BW somt de gronden op 
waarop het voorrecht vervalt (en de erfgenaam dus ultra vires gehouden is) - onder meer bij heling (bedrieglijke 
verkleining van het onderpand); ook kan de erfgenaam uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand doen van dat 
voorrecht. 
 
Bewindvoerder is in beginsel de erfgenaam zelf, die de nalatenschap q.q. bestuurt (art. 803 BW). De erfgenaam 
kan evenwel verzoeken om de aanstelling van een derde als bewindvoerder (art. 803bis BW) of op verzoek van 
een belanghebbende (schuldeiser) door de rechtbank vervangen worden door een beheerder (art. 804 BW). 
 
Dit bewind betreft dus de gehele nalatenschap (of minstens het erfdeel van de beneficiair aanvaardende 
erfgenamen). 
 
De beneficiaire aanvaarding doet een samenloop ontstaan tussen de nalatenschapsschuldeisers, en impliceert 
daarmee ook een algemeen beslag. Deze samenloop wordt geacht te zijn ontstaan bij het openvallen van de 
nalatenschap (d.i. in beginsel bij het overlijden). Is er een onverdeeldheid tussen beneficiair aanvaardende 
erfgenamen en zuiver aanvaardende erfgenamen, dan treft het beslag het aandeel van de beneficiair 
aanvaardende in de nalatenschap (abstract aandeel, dat in geval van verdeling geconcretiseerd wordt in de 
eigendom van de aan een bepaalde erfgenaam toebedeelde goederen). 
 
De bewindvoerder dient een grote samenloop te organiseren tussen de nalatenschapsschuldeisers en daartoe 
onder meer een boedelbeschrijving op te maken (art. 794 BW).  
 
Deze schuldeisers worden opgeroepen zich te melden, dit door een publicatie in het Staatsblad (van de verklaring 
van beneficiaire aanvaarding), en beschikken in beginsel over een termijn van 3 maanden. Zij melden zich in 
beginsel d.m.v. een aangetekende brief (art. 793 III BW). 

b. Gevolgen voor de verschillende soorten schulden en schuldeisers 
 
Door het feit van de bewindvoering ontstaan er eigenlijk drie niveaus van schulden:  
- men moet de schulden van de nalatenschap onderscheiden van de rechten van de erfgenamen in de 
nalatenschap; dit onderscheid werd in het algemeen uitgewerkt in het hoofdstuk over afgescheiden vermogens en 
wordt hieronder (1°) gepreciseerd; 
- bovenop de nalatenschapsschulden kunnen er echter ook nog eens schulden ontstaan voor de vereffening van 
de nalatenschap; dit zijn dan een soort boedelschulden bovenop boedelschulden, vergelijkbaar met de 
boedelschulden bij faillissement of vereffening van een rechtspersoon. 
 
Dit lijkt merkwaardig, maar is in feite zeer gelijkaardig aan de situatie bij faillissement of bij vereffening van een 
rechtspersoon: in de drie gevallen gaan zijn er schulden van de vereffening, schulden die daarmee vereffend 
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worden, en rechten op het saldo na die vereffening. Het is enkel wat verwarrend omdat bij een nalatenschap de 
schulden van de nalatenschap schulden van de boedel zijn in verhouding tot de erfgenamen en hun schuldeisers, 
maar schulden in de boedel zijn in verhouding tot de schulden van de vereffening van de nalatenschap. 
 

1° Verhouding tussen de nalatenschapsschuldeisers en schuldeisers van de erfgenamen 
 
Aangezien de nalatenschap een afgescheiden vermogen is, hebben de nalatenschapsschuldeisers (waaronder ook 
desgevallend de erfegnaam zelf484) voorrang op de schuldeisers van de erfgenaam (uitdrukkelijk bepaald in art. 
802 II 3e zin BW), die zich slechts op het netto-saldo kunnen verhalen (en daarnaast op het eigen vermogen van 
hun schuldenaar). Voor zover er geen bewind over de nalatenschap wordt georganiseerd op initiatief van de 
erfgenamen, kunnen de schuldeisers van de nalatenschap daarom zoals reeds gezegd de  boedelscheiding 
vorderen. 
 
De nalatenschapsschuldeisers kunnen zich omgekeerd niet verhalen op het eigen vermogen van de beneficiair 
aanvaardende erfgenaam (deze is niet alleen slechts intra vires hereditatis gehouden, maar ook slechts cum 
viribus, d.i. met de goederen van de nalatenschap)485. Wel kunnen ze van hem een borgstelling eisen voor o.m. 
de waarde van de in de boedelbeschrijving begrepen roerende goederen486. 
 
De erfgenamen en hun schuldeisers moeten in beginsel dus wachten tot de nalatenschapsschulden betaald zijn 
vooraleer zij hun rechten op het (netto-actief van de nalatenschap kunnen uitoefenen. 
 
Pas op: de successierechten zijn schulden van de erfgenamen zelf en een beneficiaire anavaarding beschermt de 
erfgeamen dus niet tegen het verhaal door de fiscus. Aangezien de successierechten door de erfgenamen niet 
enkel verschuldigd zijn op wat aan de erfgenamen toekomt, maar ook op wat aan de legatarissen en begiftigden 
toekomt, daaronder ook op goederen die reeds uit het vermogen verdwenen waren voor het overlijden maar in 
gevolge de fictie van art. 7W.Succ. bij de nalatenschap worden geteld, kunnen de successierechten in sommige 
gevallen hoger liggen dan het netto-saldo uit de nalatenschap.... 
 
2° Gevolgen voor de nalatenschapsschuldeisers 
 
De samenloop houdt echter ook een opschorting in van de executierechten van de individuele (concurrente) 
nalatenschapsschuldeisers voor zover de uitoefening ervan (door daden van tenuitvoerlegging) de rechten van de 
andere nalatenschapsschuldeisers zouden schaden (fixatiebeginsel) (vgl. de regel bij vereffening van 
rechtspersonen)487. De executierechten van de separatisten zijn evenwel niét opgeschort. 
 
De samenloop brengt een verval van tijdsbepaling mee voor de niet vervallen schulden. 
 

                                                
484  De schuld van de overledene jegens de erfgenaam gaat dus niet teniet door vermenging. 
485 H. De Page, Traité, IX, p. 635, nr. 857; F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 57; zie bv. Hof Bergen 3 januari 1996, 
JT 1996, 510 = RRD 1996, 254. 
486  Zie in dit verband art. 1346-1351 Ger.W.; H. De Page, Traité, IX, p. 664-665, nr. 924. 
487  Vgl. Hof Gent 29 maart 1994, RW 1995-96, 62. DIRIX & BROECKX, APR Beslag nr. 101; H. CASMAN, 
in Actuele problemen uit het notariële recht .Liber amicorum A. de Boungne, Antwerpen 1985, (19) 31; en voor 
de onbeheerde nalatenschap F. TOP, "Onbeheerde nalatenschap - Rangregeliung - Fiscale notificatie", Verslagen 
en debatten CSW 2003, p. 154 nr. 6321; M. GREGOIRE en V. DE FANRCQUEN, “Les articles 7, 8 et 9 de la 
loi hypothécaire (la succession vacante et la succession sous bénéfi ce d’inventaire)”, in Privilèges et 
hypothèques, Kluwer, losbl., p. 65-66, nr. 93. 
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De samenloop brengt in beginsel geen schorsing mee van de verjaring van schuldvorderingen op de 
nalatenschap, behalve dan voor de schuldvorderingen van de beneficiair aanvaardende erfgenamen zelf488. 

c. Afwikkeling en afsluiting van de vereffening 
 
De wet bepaalt welke procedure moet worden gevolgd voor de verkoop van de goederen van de nalatenschap en 
voor de uitbetaling van de nalatenschapsschuldeisers (zie art. 806 I e.a. BW). De bewindvoerder zal rekening en 
verantwoording moeten afleggen indien nalatenschapsschuldeisers of legatarissen daarom vragen. Zoals gezegd 
kunnen door deze bewindvoering boedelschulden van de vereffening ontstaan doe voorgaan op de eigenlijke 
nalatenschapsschulden. 
 
Door de afsluiting van de vereffening verdwijnt de nalatenschap als afgescheiden vermogen. De schulden die 
enkel op dat vermogen verhaalbaar waren, gaan teniet (onder voorbehoud van later opduikende activa). 
 
Het saldo aan activa gaat naar de legatarissen en vervolgens naar de erfgenamen. 

                                                
488 zie voor het laatste art. 2258 I BW. 
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AFDELING G.  Onbeheerde nalatenschap 
 
Wanneer na het verstrijken van de termijnen van boedelbeschrijving en van beraad, zich niemand als erfgenaam 
aanmeldt om een nalatenschap op te vorderen (dus ook de Staat niet), geen erfgenaam bekend is of de bekende 
erfgenamen de nalatenschap hebben verworpen, geldt de nalatenschap als onbeheerd (art. 811 BW). Dit wordt zo 
uitgelegd dat het ook het geval is wanneer er bekende erfgenamen zijn, maar deze na de genoemde termijn nog 
niet gekozen hebben. Is er een algemene legataris met saisine (bewindsrecht), dan is de nalatenschap niet 
onbeheerd. 
 
Dan wordt door de rechter een curator aangesteld als bewindvoerder, in de praktijk meestal een advocaat. Het 
kan ook zijn dat slechts een deel van de nalatenschap onbeheerd is (bv. er daagt enkel een bijzonder legataris of 
een legataris ten algemene titel op). 
 
Het regime hiervan is zeer gelijkaardig aan dat van de beneficiaire nalatenschap (zie art. 813 BW; zie verder ook 
art. 1228-1231 GerW).  Wel is er eerst de bijkomende taak om mogelijke erfgenamen op te sporen. 
 
Noch de samenloop, noch zelfs het onbeheerd zijn van de nalatenschap schorst de verjaring489. 
 
Wordt de nalatenschap nadien toch aanvaard door een erfgenaam of algemene rechtsopvolger, dan eindigt deze 
bewindsvorm. Zoniet wordt een eventueel batig saldo gestort in de Deposito- en Consignatiekas (en verjaart dit 
na 30 jaar ten gunste van de Staat). 
 
Indien niet aan alle voorwaarden van de onbeheerde nalatenschap is voldaan (bv. omdat de genoemde termijnen 
nog niet verstreken zijn en het nog niet duidelijk is of er nog erfgenamen zijn), maar er urgentie is, kan de 
nalatenschap onder gerechtelijk bewind (soms ook genoemd voorlopig bewind) worden geplaatst (een 
jurisprudentiële constructie die wordt vastgeknoopt aan de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding op 
grond van art. 584, 3° GerW). Ook kan bij een nalatenschap zonder aanwezige erfgenamen de verzegeling 
worden gevorderd; bij ene zeer beperkte nalatenschap kan de rechter in plaats van te verzegelen, een curator 
aanstellen over huisraad, geld en roerende waarden (zie art. 1154 GerW). 

                                                
489 A contrario ex art. 2258 BW. 
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HOOFDSTUK IV.   De vormen van samenloop met 
aanzuiveringsbewind afzonderlijk bekeken 
 
AFDELING A.   Algemeen 

1. Doel 
 
Naast het vereffeningsbewind kent ons recht ook vormen van aanzuiveringsbewind, ingesteld 
door:  

- de rechterlijke beschikking tot collectieve schuldenregeling bij natuurlijke personen 
niet-handelaars; 

- vroeger ook de aanvraag van een gerechtelijk akkoord door een handelaar (mits 
ontvankelijk verklaard door de rechtbank).  

- in het kader van de nieuwe procedure gerechtelijke reorganisatie (WCO): de 
overdracht op gerechtelijk gezag. 

 
Men zou hier ook het voorlopig bewind hangende een uitspraak over faillietverklaring (art. 8 FaillW) kunnen 
vermelden, dat niet eenduidig te klasseren is, en hoger reeds werd besproken.  
 
Het doel van een aanzuiveringsbewind is niet de vereffenening van het vermogen (of in 
beslag genomen deel ervan), maar de schuldenaar de mogelijkheid te geven om op 
gecontroleerde wijze met zijn vermogen nieuwe inkomsten te verwerven, zodat de schulden in 
de mate van het mogelijke aangezuiverd worden (schuldsanering); dit kan zonodig een 
minstens gedeeltelijke vereffening omvatten.  
 
Daartoe wordt een procedure in 2 (eigenlijk 3) fazen ingericht: na een onderzoek van de 
"ontvankelijkheid" volgt een eerste fase van voorlopige opschorting (observatieperiode), 
waarin gepoogd wordt een akkoord met de schuldeisers te bereiken. Nadien volgt mogelijks 
een tweede fase of uitvoeringsfase. 
 
Men spreekt in sommige wetsbepalingen ook van "saneringsmaatregelen"490. Naast de twee genoemde 
algemene regimes van aanzuiveringsbewind vallen daar ook enkele bijzondere maatregelen onder, die betrekking 
kunnen hebben op kredietinstellingen of op verzekeringsondernemingen: 

- de aanstelling van een speciaal commissaris over een kredietinstelling (art. 57 § 1 II 1° Bankwet); 
- de schorsing of verbod tot uitoefening van alle of een deel van de activiteiten van een kredietinstelling 

(art. 57 § 1 II 2° Bankwet); 
- de maatregelen van art. 26-44 van de Controlewet verzekeringsondernemingen. 

                                                
490 Term bv. gebruikt in RL 2001/17/EG van 19 maart 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van 
verzekeringsondernemingen en RL 2001/24/EG van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van 
kredietinstellingen, omgezet in Belgisch recht, en in de belgische wetgeving in uitvoering daarvan. 
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2. Bewind, samenloop en continuïteit 

a. Belgische procedures 
 
Het bewind betreft het hele (beslagbaar) vermogen en wordt waargenomen door de eigenaar-
schuldenaar onder toezicht van een bewindvoerder die bijstand verleent (de commissaris in de 
gerechtelijk-akkoordprocedure en de schuldbemiddelaar bij collectieve schuldenregeling). Het 
bestuur wordt dus niet exclusief door de bewindvoerder overgenomen. 
 
Een dergelijk bewind komt er enkel op verzoek van de schuldenaar zelf.  
 
Doordat de continuïteit (voortzetting) vooropstaat gelden een reeks regels uit het 
vereffeningsbewind hier niet, of toch niet in beginsel. Wel: 
-  ontstaat er een afgescheiden boedel (van alle beslagbare goederen),  
- dient de samenloop nader te worden georganiseerd, en  
- wordt de tenuitvoerlegging van de bestaande schulden opgeschort. 
 
Maar voor het overige lopen de rechtsverhoudingen in beginsel door: 
- de lopende overeenkomsten lopen gewoon door en worden niet geacht te zijn verbroken 
indien men niet te kennen geeft ze te willen voortzetten; 
- is de schuldenaar partij in rechtsgedingen, dan blijft hij in beginsel ook partij; de samenloop 
verhindert dit niet dat de procedures tegen de schuldenaar zelf kunnen worden voortgezet of 
ingesteld; enkel het verhaal op zijn vermogen is opgeschort491, zodat een veroordeling pas na 
de periode van opschorting zal kunnen verhaald worden op het vermogen. De commissaris of 
schuldbemiddelaar zal in bepaalde gevallen wel in het geding betrokken worden. 
- de wederpartij behoudt de rechten waarover hij beschikt bij wanprestatie van de 
schuldenaar, andere dan executierechten op het vermogen (een vordering tot ontbinding van 
de overeenkomst blijft mogelijk, indien aan de vereisten daartoe is voldaan492).  
 
Tussen de verschillende saneringsprocedures die ons recht kent zijn er grote en m.i. niet gerechtvaardigde 
verschillen. In de oude procedure van gerechtelijk akkoord liep de interest gewoon door en moet die zelfs bij 
voorrang worden betaald (art. 21 § 2 WGA (Wet gerechtelijk akkoord 1997)) als een vorm van boedelschuld. Is 
de schuldenaar evenwel geen handelaar en vraagt hij een  collectieve schuldenregeling aan, dan stop de interest 
gewoon te lopen (art. 1675/7 §1 GerW) en verliest de schuldeiser gewoon zijn recht op interest vanaf die dag. 
Dit veroorzaakt ongerechtvaardigde scheeftrekkingen naargelang de aard van de geldvordering; het maakt het 
voor eens schuldeiser veel interessanter om een schuldvordering te hebben voor een grotere hoofdsom, waarop 
bij afbetaling een korting wordt verdisconteerd, dan voor een kleinere hoofdsom waarop interest wordt 
aangerekend, hoewel beide situaties economisch identiek zijn.  
 
Het hele stelsel van de collectieve schuldenregeling trekt die discriminatie overigens door: de rechter kan de 
interest en accessoria die de schuldenaar verschuldigd is, kwijtschelden zonder dat de goederen van de 
schuldenaar moeten worden te gelde gemaakt; zodra er ook maar een deeltje van de hoofdsom wordt 

                                                
491 Kh. Kortrijk 28 september 2000, RW 2002-2003, 950 
492 Kh. Kortrijk 28 september 2000, RW 2002-2003, 950; M. TISON, In Faillissement en gerechtelijk akkoord, 
p. 38 nr. 21 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

702 

kwijtgescholden moet er wel worden overgegaan tot tegeldemaking van voor beslag vatbare goederen van de 
schuldenaar. 
 

b. Procedures uit andere EU-lidstaten 
 
De insolventieverordening geldt niet enkel voor faillissementsprocedures uit andere EU-lidstaten (behalve 
Denemarken), maar ook voor procedures van gerechtelijk akkoord en collectieve schuldenregeling en 
equivalente procedures in de andere lidstaten. De opening van zo'n procedure in een andere lidstaat heeft van 
rechtswege gevolgen in België en omgekeerd. 

3. Opdracht en bevoegdheid van de bewindvoerder 
 
De bewindvoerder moet de schuldeisers opsporen en proberen met de schuldeisers een 
akkoord te bereiken. Het aanzuiveringsbewind bestaat dan ook uit twee fazen: een faze van 
opschorting en onderhandeling; vervolgens een uitvoeringsfaze (Bij het gerechtelijk akkoord 
veronderstelt die tweede faze een akkoord; in de collectieve schuldenregeling kan ook een 
gerechtelijke regeling worden opgelegd, zie verder). 
 
Het actief dient hij te beheren en enkel zonodig te gelde te maken. In beginsel is het de 
bedoeling de activiteit verder te zetten en terug zonder verlies te laten voortgaan. De uitgaven 
die noodzakelijk zijn om daartoe te komen, kunnen worden gedaan en zullen boedelschulden 
vormen.  
 
Preciezer nog: de schulden en kosten voor de voortzetting van de activiteiten zullen met 
voorrang betaald worden met de nieuwe inkomsten of andere activa die door de voortzetting 
worden verworven. Enkel de netto-inkomsten komen dus in de boedel terecht.  
 
De aanzuivering geschiedt zo mogelijk met die netto-inkomsten. Indien dit niet mogelijk is 
zal worden overgegaan tot een gedeeltelijke of gehele tegeldemaking van de bestaande activa. 
 
De lopende overeenkomsten blijven in beginsel verderlopen, ook deze die intuitu personae 
werden gesloten (de contractspartij wijzigt immers niet). 
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AFDELING B.  Gerechtelijk akkoord (oud) 
 
De procedure van gerechtelijk akkoord ter vermijding van faillissement werd in ons recht voor het eerst 
ingevoerd bij wet van 20 juni 1883 (vervangen door een wet van 29 juni 1887); daarnaast kende de 
Faillissementswet van 1851, art. 593-614, de procedure van uitstel van betaling. Ze werd vervolgens geregeld 
door de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord493. Deze regeling verving zowel de oude 
regeling van het gerechtelijk akkoord als de oude regeling van uitstel van betaling uit art. 593 v. Oude FaillW; 
het akkoord na faillissement werd in 1997 eveneens afgeschaft. In 2009 werd die wet vervolgens vervangen door 
de Wet Continuïteit ondernemingen van 31 januari 2009. 
 
Deze hervorming blijft echter achter bij de ontwikkelingen elders in het Westen, waarbij gerechtelijk akkoord en 
faillissement vaak geen twee gescheiden rechtsfiguren meer zijn, maar 2 mogelijkheden binnen eenzelfde soort 
procedure494. De reden daarvoor is de repressieve oorsprong van het faillissement, die maakt dat een akkoord 
wordt opgevat als een akkoord ter vermijding van faillissement, veeleer dan als een methode om een 
faillissement in de ruimere betekenis van het woord (insolventie) door middel van een akkoord af te wikkelen. 
 
De gerechtelijke reorganisatie (in Nl. surseance van betaling; Fr. (in België) vroeger concordat judiciaire, nu 
réorganisation jduciaire ;in Frankrijk redressement judiciaire avec nomination d'un administrateur; Dui. 
Insolvenzplan / Vergleichsverfahren of Ausgleichsverfahren495, En. voluntary arrangement) is de 
aanzuiveringsregeling voor handelaars. Ze strekt in beginsel niet tot vereffening, maar integendeel tot behoud 
van de activa van de schuldenaar door opschorting van executie, zodat de schuldenaar door middel van de 
voortzetting van de activiteiten winst kan genereren om zijn schulden aan te zuiveren. Het is dus een maatregel 
die de schuldenaar zelf aanvraagt om aldus aan individuele acties van zijn schuldeisers te ontsnappen. De 
wetgever wil hiermee een juridisch kader scheppen dat het moet mogelijk maken om ondernemingen in 
moeilijkheden te redden en ze op eenvoudige wijze weer rendabel te maken. Hierbij heeft de continuïteit van de 
onderneming ten dele voorrang op de rechten van de schuldeisers.  
 
In de oude regeling van de WGA waren er twee fazen:  
- een voorlopige opschorting of observatieperiode enerzijds, en  
- indien het akkoord wordt toegekend, een uitvoeringsfaze van het herstelplan. 
Daarnaan gaat in zekere zin nog de aanvraagperiode vooraf, d.i. de periode tussen de akkoordaanvraag en de 
rechterlijke beslissing over de voorlopige opschorting. 
Totstandkoming van de samenloop; aanvraagperiode en observatieperiode 
 
De eerste fase liep van de aanvraag van een gerechtelijk akkoord tot aan de beslissing van de rechtbank over het 
akkoord (d.i. verwerping akkoordaanvraag, verwerping herstelplan of toekenning akkoord goedkeuring 

                                                
493 Zie verder, behalve de reeds aangehaalde algemene werken (w.o. DIRIX & DE CORTE (2006) nr. 69-73 p. 
57-63), K. SWARTELE, "Het hervormd gerechtelijk akkoord", 34. J.Falc. nr. 2, 
http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/34n2/swartele.htm. 
494 Zo bv. kent het Duitse recht enkel nog de Insolvenz als algemene procedure. Daarbinnen kan mogelijks wel 
een Insolvenzplan worden goedgekeurd dat de onderneming voortzet in plaats van te vereffenen. Idem de 
Spaanse Ley concursal van 2003, die eveneens uitgaat van één enkele basisprocedure, waarin dan nagegaan 
wordt of er een akkoord mogelijk is (convenio), dan wel vereffening vereist is (liquidacion) of sanering onder 
toezicht (gestión controlada). Zo ook de de amerikaanse Bankruptcy Code (één procedure, in het kader waarvan 
dan ofwel een "business reorganisation plan" wordt goedgekeurd, ofwel een "liquidation" plaatsvindt) en het 
voorontwerp van nieuwe Insolventiewet in Staats-Nederland. 
495 In Duitsland is sinds 1999 het Vergleichsverfahren als aparte rechtsfiguur afgeschaft (geïntegreerd in de 
Insolvenz met Konkurs en Gesamtvollstreckungsverfahren; Oostenrijk kent het Ausgleichsverfahren als aparte 
rechtsfiguur). 
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herstelpan). Op voorwaarde dat door de rechtbank een voorlopige opschorting wordt toegekend, ontstond er een 
samenloop en opschorting van executie (En. moratorium496) vanaf de aanvraag. 
 
Rechtspleging 
 
Hoewel een handelaar die voldoet aan de voorwaarden om een gerechtelijk akkoord te verkrijgen, door de kamer 
voor handelsonderzoek van de rechtbank van koophandel kan worden opgeroepen om uitleg te geven over zijn 
intenties (art. 10 § 1 WGA; indien aan de faillissementsvereisten is voldaan, kan het parket de faillietverklaring 
vorderen), dient het gerechtelijk akkoord door de schuldenaar zelf te worden aangevraagd bij verzoekschrift (art. 
11 § 1 WGA) of te worden gevorderd door het openbaar ministerie bij dagvaarding (art. 11 § 2 WGA) (het 
laatste veeleer nadat het parket door de Dienst Handelsonderzoek gewaarschuwd is). In geval van dagvaarding 
wordt de zaak behandeld "in raadkamer" (niet-openbare zitting) omwille van de discretie. 
 
Het verzoekschrift dient als bijlage te omvatten (art. 11 § 2 WGA)497: 
  1° een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop zijn verzoek  is gegrond en waaruit blijkt dat aan de 
vereisten van artikel 9 voldaan is;  
  2° een boekhoudkundige  staat van zijn vermogen en een resultatenrekening, alsmede een simulatie van het 
boekhoudkundig verloop  voor ten minste de zes komende maanden;  
  3° een lijst van alle schuldeisers, met vermelding van  hun naam, adres, het bedrag van hun schuldvordering, 
alsook de bijzondere vermelding van de hypothecaire, bevoorrechte en pandhoudende schuldeisers;  
  4° de voorstellen die hij doet en ieder ander dienstig stuk met betrekking tot de herstructurering van de 
onderneming of ter voldoening van zijn schuldeisers en waarbij hij het verslag opgesteld naar aanleiding van het 
onderzoek naar zijn toestand door de kamers  voor handelsonderzoek kan voegen. 
 
Gevolgen van het verzoek (aanvraagperiode) 
 
Het verzoek zelf heeft reeds bepaalde rechtsgevolgen, nog vooraleer de rechtbank zich erover heeft 
uitgesproken. Tot aan de beslissing over een voorlopige opschorting (zie hieronder):  
- kan de verzoeker niet failliet worden verklaard (art. 12, 1 WGA); 
- kan deze geen goederen vervreemden om aan een schuldvordering tegemoet te komen (art. 13, 2 WGA). 
Voorwaarden waaronder de voorlopige opschorting wordt toegekend 
 
De rechtbank zal een voorlopige opschorting toekennen498 indien: 
- de schuldenaar tijdelijk zijn schulden niet kan voldoen of bij wie de continuïteit van zijn  onderneming 
bedreigd wordt door moeilijkheden die op min of meer korte termijn kunnen leiden tot het  ophouden van 
betalen (Art. 9. § 1 WGA)499; 
- er geen sprake is van kennelijke kwade trouw (art. 15 § 1 WGA)500; 

                                                
496 Zij het dat in het Engelse recht het moratorium een mogelijkheid is die niet in alle gevallen kan worden 
toegekend (en eerst bestaat sinds de aanpassing van de Insolvency Act van 1996 in 2000); in de andere gevallen 
is er dus wel een bewindvoering, maar geen moratorium. 
497 Grosso modo vergelijkbare bepalingen vinden we in andere landen die de aanvraagprocedure gerechtelijk 
akkoord kennen. In het Engelse recht bevat het voorstel ook een voorstel van bewindvoerder (nominee). 
498 Zie voor een overzicht van rechtspraak J. WINDEY, “Bilan de trois années d’pplication de la loi du 17 
juillet 1997 relative au concordat judiciaire”, TBH 2002, 5 v. 
499 Het toekennen van een opschorting sluit niet uit dat bij een latere faillietverklaring de datum van de 
akkoordaanvraag toch als datum van staking van betaling wordt bepaald; het is niet omdat er op grond van een 
voorlopige beoordeling wordt geoordeeld dat er nog geen staking is, dat de faillissementsrechter daaraan 
gebonden zijn bij het uitspreken van het faillissement (Cass. 10 januari 2003, TBH 318 noot J. VERLINDEN, 
“De beoordeling van het tijdstip van staking van betaling bij een faillietverklaring volgend op een gerechtelijk 
akkoord” = RW 2003-2004 1686 met bijdrage P. COUSSEMENT, “De overgang van gerechtelijk akkoord naar 
faillissement en de vaststelling van de datum van staking van betaling”, RW 2003-2004, 1677 v. 
500 Art. 15 § 3 WGA specifieert dat “in geval van kennelijke kwade trouw in hoofde van een verantwoordelijke 
binnen  een onderneming, de gunst van de voorlopige opschorting (kan worden verleend) voor zover er 
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- de rechtbank op grond van een voorlopige  beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel 
of gedeeltelijk kan worden gehandhaafd, d.w.z. dat prima facie een sanering en economisch en financieel herstel 
mogelijk is (art. 15 § 1 juncto 9 § 2 WGA)501. Wanneer de rechtbank van oordeel is dat dit niet mogelijk is, zal 
zij het verzoek verwerpen; dat zal ze ook doen wanneer de verzoeker onvoldoende informatie verschaft om te 
kunnen besluiten dat een dergelijk herstel mogelijk is502. 
 
De observatieperiode mag niet langer zijn dan zes maanden (art. 15 § 1 WGA) en kan eenmaal met 3 maanden 
worden verlengd (art. 23 WGA). 
 
Tijdens deze periode kan de rechtbank op elk ogenblik zijn beslissing wijzigen (art. 20 WGA). 
 
De eerste faze (observatieperiode) - gevolgen 
 
Ontstaan van samenloop 
 
Indien een voorlopige opschorting wordt toegekend, ontstaat er een samenloop tussen de schuldeisers (hoewel 
dit niet letterlijk in de wet staat, wordt meestal aanvaard dat het uit de wet volgt)503.  
 
De rechtspraak gaat ervan uit dat deze samenloop reeds ontstaat vanaf de neerlegging van het verzoekschrift, op 
voorwaarde dat het verzoek ontvankelijk is504. De samenloop werkt vanaf 0 uur van de dag van neerlegging 

                                                                                                                                                   
voldoende waarborgen zijn  dat deze verantwoordelijke uit het bestuur wordt verwijderd”. 
501 Zie bv. kh. Gent 10 januari 2000, RW 2000-2001, 699; De opschorting dient niet om een onderneming 
kunstmatig in leven te houden, en evenmin om de opschorting van executie te verlengen nadat het herstelplan 
niet werd goedgekeurd door de schuldeisers; Kh. Veurne 13 maart 2002, RW 2003-2004, 990; Hof Luik 19 
februari 2004, JT 2004, 685, met een soepele interpretatie van de obeservatieperiode van 6 maanden (volgens het 
arrest is het niet nodig dat de onderneming binnen de 6 maanden terug rendabel moet zijn). 
502 Bv. kh. Ieper 8 december 2000, inzake LHSP, RW 2000-2001, 886. 
503 O.a. Ph. COLLE, in Rechtspersonenrecht (1999), (217) 239; L. BALLON, "Rechtspositie van schuldenaar 
en schuldeisers", in Het gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli 1997, p. 223 v.; Ph. COLLE & B. VAN DEN 
BRANDE, "Het gerechtelijk akkoord: een samenloop?", in Mélanges Philippe Gérard, Bruylant Brussel 2002, 
183 v.; V. DECKMYN & E. DERNICOURT, "Het gerechtelijk akkoord. Samenloop en schuldvergelijking", RW 
1998-99, 231; M. TISON, "Dépistage en gerechtelijk akkoord na de wet van 17 juli 1997", RW 1997-98, 421; A. 
DE WILDE, “Kroniek van rechtspraak gerechtelijk akkoord en faillissement”, RW 1999-2000, (585) nr. 21-22, 
met verwijzingen; E. DIRIX, in Faillissement en gerechtelijk akkoord: het nieuwe recht, 1998, 369 v.; X. 
DIEUX & J. WINDEY, "Nouevlles observations sur la théorie générale du concours entre les créanciers", in 
Mélanges offerts à Pierre van Ommeslaghe, Bruylant Brussel 2000, 402 v.; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 
nr. 44 met nuances; O. POELMANS, "Le concordat et le cpncours après la loi du 17 juillet 1997", TBH 1999, 
144; concl. a.-g. T. Werquin voor Cass. 7 april 2006, Durobor t. Fortis Bank, nr. C.050029.F, via 
http://www.cass.be; kh. Antwerpen 16 juni 1998, TBH 1999, 179; Kh. Veurne 17 november 1999, RW 2000-
2001, 133 = TBH 2000, 718 n. J. BUYLE & M. DELIERNEUX; Hof Antwerpen 17 januari 2000, RW 2001-
2002, 278, in bevestiging van kh. Antwerpen 16 juni 1998, RW 1998-99, 227 noot V. DECKMYN & E. 
DERNICOURT.  
Zie voorheen (onder de oude regeling voor de WGA 1997) duidelijk in de zin van ontstaan van samenloop Cass. 
27 maart 1952, Arr. 1952, 412 = Pas. 1952 I 475 concl. P.g. HAYOIT DE TERMICOURT; Cass. 2 mei 1985, 
Arr. 1984-85 nr. 526 = RW 1985-86, 27 met concl. A.g. Janssens de Bisthoven = Pas. 1985 I 1078 = RCJB 1989, 
420 noot 't KINT & FORGES = Bank&Fin. 1986, 27 noot HEENEN = JT 1986, 289. 
Anders M. GREGOIRE, Théorie générale, nr. 24; Y. DUMON, "Le concordat judiciaire. Loi du 17 juillet 1997, 
" JT 1997, 860; C. VAN BUGGENHOUT, "Gerechtelijk akkoord en samenloop", TBH 1999, 157; A. ZENNER, 
Dépistage, faillite et concordats (1998) nr. 46, maar genuanceerder in A. ZENNER, Faillites et concordats, 
Dossier JT 2000, p. 110 nr. 157. 
Genuanceerd ook: VEROUGSTRAETE, Manuel (1998) nr. 125, 130, 142. 
Sommige tegenstanders leidden uit het feit dat de schuldenaar mede aan het bewind blijft af dat er geen 
samenloop zou ontstaan. 
504 Zie o.a. Hof Antwerpen 17 januari 2000, RW 2001-2002, 278, in bevestiging van kh. Antwerpen 16 juni 
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(nul-uur-regel, vgl. de werking van de faillietverklaring), ook al verschijnt de uitspraak pas nadien in het B.S. 
 
Deze samenloop impliceert een algemeen beslag. Dit beslag treft in beginsel het hele vermogen (zowel de 
bestaande als de toekomstige goederen) en het treft alle beslagbare goederen, alsook diegene die eerst tijdens de 
akkoordprocedure verkregen worden (voor de bijzondere positie van die laatste, zie evenwel verder). Het hele 
vermogen komt aldus onder bewind te staan. 
Gevolgen van de samenloop – bewindvoering, beschikkingsbevoegdheid. 
 
De gevolgen van de samenloop werden hoger reeds in het algemeen besproken; zie met name de 
beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar en de gebonden beschikkingsbevoegdheid van de 
bewindvoerder (Dui. Insolvenzverwalter), de vorming van een boedel als afgescheiden vermogen, e.d.m. Hier 
bespreken we de bijzondere regels in de akkoordprocedure. 
 
Bij voorlopige opschorting stelt de rechtbank namelijk een of meer commissarissen inzake  opschorting aan als 
bewindvoerders, die de schuldenaar “bijstaan” (art. 19 I WGA). Het bestuur over het vermogen (de boedel) blijft 
in beginsel wel bij de schuldenaar zelf, maar onder toezicht van een commissaris. De commissaris treedt niet in 
de plaats van de schuldenaar zelf. De rechtbank zal nader bepalen in welke mate precies de 
beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar wordt beperkt en er dus een machtiging van de commissaris nodig 
is505. Handelingen die in strijd hiermee werden verricht, zijn niet tegenwerpelijk aan de schuldeisers. Wanneer 
de beperking die wordt opgelegd, in vrij algemene bewoordingen geschiedt, wordt zij meestal wel beperkend 
uitgelegd506. De rechtbank kan de omvang van de bevoegdheid in de loop van de observatieperiode steeds 
wijzigen door middel van een nieuwe beslissing. 
 
De samenloop impliceert dat de rechten op de bestaande activa gefixeerd zijn. Een schuldeiser kan zijn 
zekerheidspositie niet meer versterken op een aan de andere schuldeisers tegenstelbare manier.  Het inschrijven 
van een hypotheek, het uitvoeren van een hypothecaire volmacht of het vestigen van een pandrecht blijft 
mogelijk maar kan geen effect sorteren zolang de akkoordprocedure duurt. Op nieuwe panden (d.i. geen louter 
wisselpand) is er dus evenmin retentierecht507. Schuldvergelijking is uitgesloten, behoudens wanneer het gaat 
om verknochte en samenhangende vorderingen (zie verder), zij het dat die verknochtheid louter conventioneel 
kan zijn (zie eveneens verder). 
 
Aangezien de schuldenaar het beheer blijft voeren, zij het met bijstand van de commissaris, worden procedures 
voortgezet door of tegen de schuldenaar zelf en dient er geen hervatting van geding plaats te vinden. 
Organisatie van de samenloop – aantreden van de bestaande schuldeisers 
 
Het is een grote actieve samenloop, waarbij alle schuldeisers worden opgespoord en uitgenodigd aangifte te 
doen.  
 
Het vonnis wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (art. 17 § 1 WGA) en de commissaris schrijft de 
schuldeisers aan (art. 17 § 2 WGA).  
 
Art. 25 WGA bevat de andere regels voor de termijn en formaliteiten van aangifte. Er zijn enkele bijkomende 
regels in geval van akkoordprocedure betreffende een kredietinstelling of een verzekeringsonderneming (zie bv. 

                                                                                                                                                   
1998, RW 1998-99, 227 noot V. DECKMYN & E. DERNICOURT; kh. Hasselt 2 november 2004, RW 2004-
2005, 1676; Hof Bergen 28 juni 2004, JLMB 2004, 1451, voorziening in cassatie verworpen door Cass. 7 april 
2006, Durobor. Zie ook C. van BUGGENHOUT, “Gerechtelijk akkoord en samenloop”, TBH 19999, 157 v.; X. 
DIEUX & J. WINDEY, in Mélanges Pierre Van Ommeslaghe, 402 v. 
505 WGA art. 15 § 1: “ De rechtbank kan bepalen dat de schuldenaar geen daden van bestuur of beschikking  
mag verrichten zonder machtiging van de commissaris inzake opschorting”. 
506 Bv. kh. Kortrijk 19 april 2001, RW 2001-2002, in casu de bestellingen door de schuldenaar gedaan in het 
kader van de verderzetting van een lopend bouwproject. 
507 kh. Hasselt 2 november 2004, RW 2004-2005, 1676 
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art. 109/3 v. Bankwet, art. 47 v. Controlewet verzekeringsondernemingen). 
 
De commissaris inzake opschorting en de schuldenaar zullen samen de aangegeven  schuldvorderingen 
onderzoeken (art. 26 WGA). Bij betwisting van een schuldvordering is er een behandeling door de rechtbank 
volgens de regels van art. 27 WGA. Zolang geen uitspraak  is gedaan over een betwiste schuldvordering wordt 
deze, op verzoek van de commissaris inzake opschorting  en voor het bedrag bepaald door de rechtbank, 
provisioneel toegelaten in de verrichtingen van de akkoordprocedure en wordt er rekening mee gehouden bij het 
opstellen van het plan (art. 27 § 3 WGA). 
 
Schuldeisers van bestaande schulden die geen aangifte hebben gedaan, kunnen niet opkomen in het gerechtelijk 
akkoord, niet deelnemen aan de stemming voer het herstelpan, en ondergaan door de uitvoering van het 
herstelplan de uitdoving van hun schuldvordering voor zover zulks voorzien is in dat plan508. Deze regel geldt 
minstens voor de schuldeisers die aangeschreven werden conform art. 16 WGA. 
 
Rechten van de bestaande schuldeisers tijdens de observatieperiode 
 
Overzicht 
 
De observatieperiode is een afkoelingsperiode waarin een herstelplan dient opgemaakt te worden dat ertoe moet 
strekken de onderneming te saneren. Daarom is in die periode: 
1°  geen faillietverklaring mogelijk (art. 12 WGA); 
2° zijn alle individuele executierechten van de schuldeisers jegens de schuldenaar en zijn vermogen opgeschort, 
behalve bij zekerheden op financiële activa (WFZ); 
3° worden de bewarende beslagen in stand gehouden, doch enkel als zij niet in strijd komen met de 
akkoordprocedure (art. 22 WGA); 
4° worden de lopende contractuele verhoudingen in stand gehouden509, met opschorting van strafbedingen (art. 
28 WGA)510. 
 
Anderzijds: 
5° zal er geen verval van tijdsbepaling optreden; 
6° blijft de interest lopen (wel kan het zijn dat in het kader van het akkoord (herstelplan) de interest geheel of 
gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, zie verder); 
7° zal als keerzijde van de opschorting van executierechten, de verjaring van de betroffen schuldvorderingen 
gedurende dezelfde periode geschorst zijn, vanaf hun aangifte in de akkoordprocedure. 
   
Nader over de opschorting van executierechten 
 
Binnenlandse goederen  
 
Alle individuele executierechten van de schuldeisers jegens de schuldenaar en zijn vermogen opgeschort; elke 

                                                
508 Cass. 8 mei 2008, nr. C.07.0472.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20080508-5, TBH 2008, 875 n. A. MEULDER “L’arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 2008: ce qui se conçoit 
bien, s’énonce clairement” = Jaarverslag cass. 2008, 51; eerder kh. Nijvel 25 mei 2005, JLMB 2006, 351 = TBH 
2006, 855 n. A. de MEULDER "La déclaration de créance par le créancier concordataire: obligation ou faculté ? 
L'ONSS ou la force de l'inertie"; kh. Luik 20 december 2005, JLMB 2006, 92.  
In de zaak Hof Luik 31 mei 2007, JLMB 2008, 1231 was de niet-aangegeven schuldvordering van de RSZ 
opgenomen in het herstelplan en verminderd tot 30 % van de hoofdsom; toen de RSZ hiertegen derdenverzet 
aantekende werd ze op tegenvordering veroordeeld wegens tergend en roekeloos geding. 
509 Zo ook blijven de verzekeringsovereenkomsten lopen zolang ze een voorwerp hebben (verzekerd risico), zie 
art. 33 LVO. 
510 Bedoeld zijn de strafbedingen die nog niet opeisbaar waren op het tijdstip van de samenloop (de reeds 
vervallen strafbedingen zijn schuldvorderingen in de boedel of gebeurlijk bevoorrechte schuldvorderingen). 
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reeds begonnen executie is eveneens opgeschort (art. 21 § 1 I WGA); nieuwe beslagen kunnen niet meer gelegd 
worden (art. 22 zin I WGA); zijdelingse vorderingen zijn niet meer mogelijk. De voor de toekenning van de 
voorlopige opschorting gelegde beslagen blijven in beginsel wel gelden als bewarende beslagen, maar de rechter 
kan deze opheffen (art. 22 zin II WGA511).  
 
De opschorting van executierechten geldt ook: 
- voor de schuldeisers met afscheidingsrecht (de separatisten),  
- inbegrepen de verkoper onder eigendomsvoorbehoud,  
- en zelfs voor de lessor, de bewaargever, e.d.m. (zie onder 3°).  
Wel kan de rechtbank aan een dergelijke separatist (de wet somt op: de verkoper onder eigendomsvoorbehoud, 
de hypothecaire, pandhoudende en bijzonder bevoorrechte schuldeisers), die bewijst dat zijn zekerheid of  
eigendom door die opschorting van zijn rechten een belangrijke waardevermindering ondergaat of kan 
ondergaan, ter compensatie bijkomende zekerheden toestaan, rekening houdend met het bedrag van de 
schuldvordering (art. 21 § 1 WGA); deze regel is evenwel in de praktijk dode letter.  
 
Een uitzondering geldt voor zekerheden op financiële activa (d.i. financiële instrumenten en rekeningtegoeden), 
mits buitenbezitstelling, zoals geregeld door de WFZ; de uitoefening van deze zekerheidsrechten wordt niet 
opgeschort. 
 
De schuldeiser met afzonderingsrecht (bijzondere voorrechten, hypotheken) e.d. behouden wel hun voorrang op 
het onderpand van hun zakelijk recht. 
 
Of het instellen van een niet-abstracte rechtstreekse vordering nog mogelijk is, is betwist, althans wat betreft die 
van de onderaannemer512, (wel de abstracte rechtstreekse vordering, zie verder). 
 
De schuldvergelijking is nadien in beginsel slechts mogelijk voor verknochte vorderingen (zie de bespreking van 
de regels inzake schuldvergelijking verder), of ingevolge een aan de samenloop tegenwerpelijke 
nettingovereenkomst (overeenkomst van schuldvergelijking of schuldvernieuwing) (art. 14 WFZ, zie eveneens 
verder). 
 
Buitenlandse goederen 
 
Krachtens art. 119 § 2, 1° WIPR (alsmede Vo. 1346/2000 op de insolventieprocedures) worden de zakelijke 
rechten op goederen gelegen in het buitenland beheerst door de wet van de ligging, ook wat betreft de gevolgen 
van een insoventieprocedure. Wel kan daar mogelijks een secundaire insolventieprocedure worden geopend met 
de desbetreffende rechtsgevolgen (zie Vo. 1346/2000). 
 
Geen opschorting van de loop der interest; geen verval van tijdsbepaling 
 
De interesten en lasten van de schuldvorderingen die sinds de toekenning van het akkoord lopen,  moeten 
worden betaald (art. 21 § 2 WGA, zie ook verder). 
 
Nader over de voortzetting van lopende overeenkomsten en beperking van bedingen die de overeenkomst niet 
normaal laten doorlopen. 
 
Betekenis van de regel 
 
Enkel de overeenkomsten waarvan de uitvoering onmogelijk is, zijn van rechtswege opgeschort. Zolang de 
persoon van de wederpartij niet wijzigt (d.i. zolang er geen overname gebeurt) blijven in beginsel ook de 

                                                
511 Voor een vb. kh. Turnhout 27 oktober 2004, RW 2007-2008, 838. 
512 Geen opschorting volgens Hof Luik 25 juni 1998, TBH 1999, 186; anders E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 
nr. 146. 
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overeenkomsten intuitu personae in stand, tenzij het vertrouwen van de wederpartij dusdanig geschokt is dat de 
overeenkomst niet verder kan worden uitgevoerd513. Aangezien de wederpartij voorrang krijgt voor de nieuw 
ontstane schulden (zie hieronder), is een opschorting van de lopende overeenkomsten niet gerechtvaardigd. 
 
Beperking op strijdige bedingen (art. 28 II en uitzonderingen) 
 
Bedingen die geen gevolg hebben 
 
Art. 28 II bepaalt bovendien dat elk beding van een overeenkomst, en inzonderheid een ontbindende 
voorwaarde, volgens hetwelk de ontbinding van de overeenkomst alleen  al geschiedt doordat een akkoord is 
aangevraagd of verkregen, zonder gevolg blijft.  
 
Ook blijven de strafbedingen, die ertoe strekken op forfaitaire wijze de potentiële schade te dekken geleden door 
het niet nakomen van de hoofdverbintenis, tijdens de observatieperiode zonder gevolg. 
 
Bedingen die niet onder art. 28 vallen en gevolg hebben 
 
Een uitdrukkelijk ontbindend beding op andere gronden, met name wanprestatie, blijft wel gelden514. Ook de 
opzegging of opschorting wegens wanprestatie, wanneer voorzien in de overeenkomst, blijft mogelijk515 (bv. de 
opschorting van een krediet). Meer in het algemeen behoudt de wederpartij de rechten waarover hij beschikt bij 
wanprestatie van de schuldenaar, andere dan executierechten. Zo blijft het opschortingsrecht (exceptio non 
adimpleti contractus) bestaan (zodat bv. een bestaande kredietopening kan worden geschorst).  
 
Verder blijven overeenkomsten tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing volle uitwerking hebben, zelfs 
indien zij bepalingen bevatten die door de aanvraag van een akkoord of de voorlopige opschorting of het 
akkoord in werking treden (bedingen van voortijdige saldering of close-out in overeenkomsten tot 
schuldvergelijking of schuldvernieuwing), dit ingevolge art. 14 WFZ; hierdoor is art. 28 WGA sterk uitgehold: 
het volstaat immers in de overeenkomst een beding van schuldvernieuwing of schuldvergelijking in te lassen met 
daaraan gekoppeld een ontbindende voorwaarde, om aan art. 28 WGA te ontsnappen. 
 
De cassatierechtspraak gaat nog een stap verder door ook de wettelijke schuldvergelijking mogelijk te achten 
tussen schuldvorderingen in de akkoordprocedure uit een bepaalde overeenkomst en schulden die uit dezelfde 
overeenkomst zijn ontstaan jegens de aanvrager van het akkoord tijdens de periode van voorlopige 
opschorting516.  
 
Art. 21 § 1 en art. 28 doen ook “geen afbreuk aan andersluidende bepalingen voorgeschreven door bijzondere 
wetten die van toepassing zijn ongeacht  of er samenloop is of niet.“ 
 
Betwisting is er over de vraag of de vergoeding verschuldigd bij verbreking tijdens de opschorting, in zijn geheel 
een boedelschuld is in de zin van art. 44, 2 WGA, dan wel – zoals bij faillissement - enkel voor het deel 
veroorzaakt door het doorlopen van de overeenkomst na faillissement517. 
Positie van de schuldeisers van nieuwe schulden 
 
Aangezien de activiteiten worden voortgezet, worden er vanzelfsprekend ook nieuwe schulden aangegaan. De 

                                                
513 Kh. Veurne 17 november 1999, RW 2000-2001, 133 = TBH 2000, 718 n. J. BUYLE & M. DELIERNEUX, 
waarbij het vonnis verwijst naar de Memorie van toelichting, Parl. Stukken, Kamer 1993-94, nr. 1406/1 p. 25.  
514 Kh. Kortrijk 28 september 2000, RW 2001-2002, 1140; kh. Kortrijk 3 mei 2001, RW 2002-2003, 631; M. 
TISON, In Faillissement en gerechtelijk akkoord ..., p. 38 nr. 21. 
515 Kh. Veurne 17 november 1999, RW 2000-2001, 133 = TBH 2000, 718 n. J. BUYLE & M. DELIERNEUX. 
516 Cass. 1 juni 2006, BASF t. Euroftal, verbreking Hof Gent 26 april 2004, NJW 2004, 1101 = TBH 2005, 276. 
517 Voor het geheel een boedelschuld, ook in het opvolgend faillissement, volgens Hof Luik 24 juni 2003, TBH 
2004, 392. 
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nieuwe schulden die zijn aangegaan of verdergezet op een geldige wijze worden beschouwd als boedelschulden, 
dus als schulden die voorrang hebben op alle reeds bestaande schulden in de boedel (a fortiori af te leiden uit art. 
44 WGA). Slechts het netto-resultaat van de nieuwe activiteit komt ten goede aan de oude schuldeisers. De 
schuldeisers met een afzonderingsrecht behouden echter hun voorrang op de boedelschulden van de algemene 
boedel, conform de hoger besproken algemene regels). 
 
Deze boedelschulden uit de observatieperiode zullen deze voorrang zelfs behouden indien het gerechtelijk 
akkoord mislukt en omgezet wordt in een faillissement (art. 44 WGA, zie verder). Daarvoor lijkt echter door de 
rechtspraak een restrictiever criterium te worden gehanteerd (zie de bespreking van de arresten van Cass. 4 
februari 2005, i.h. het Balmatt-arrest, dat een restrictieve interpretatie geeft aan art. 44 II WGA). 
 
Nieuwe schulden die krachtens de wet ontstaan, en niet krachtens een rechtshandeling van de schuldenaar, zijn 
daarentegen in beginsel geen boedelschulden (zie wel de nadere bespreking van boedelschulden in het algemeen 
hoger, waaruit blijkt dat ook sommige schulden die uit de wet ontstaan boedelschulden zijn, waaronder sommige 
belastingschulden), maar hebben wel voorrang op de nieuwe activa518. 
 
Schulden die ontstaan uit de voortzetting van lopende overeenkomsten zijn boedelschulden, voor zover zij de 
tegenprestatie betreffen van prestaties verricht na het begin van de opschorting519.  
 
Bovendien zijn de executierechten van schuldeisers van nieuwe schulden (ontstaan tijdens de akkoordprocedure) 
ook niet opgeschort520. 
Verval van de voorlopige opschorting 
 
De schuldeisers herwinnen de volle uitoefening van hun rechten  indien de interesten en lasten van de 
schuldvorderingen die sinds de toekenning van het akkoord lopen,  niet worden betaald (art. 21 § 2 WGA). 
 
Indien de schuldenaar niet meer voldoet aan de voorwaarden  voor het verkrijgen van het akkoord, kan de 
opschorting ook op elk ogenblik door de rechtbank worden beëindigd, op verzoek van de schuldenaar, het 
openbaar ministerie of een belanghebbende (zie art. 24 WGA). 
Opstelling en behandeling van het herstelplan 
Opstelling herstelplan 
 
Tijdens de observatieperiode stelt de schuldenaar en/of de commissaris een herstel- of betalingsplan op (art. 29 
WGA)521.  Het bevat twee delen. 
 
1° Een beschrijvend gedeelte (Fr. partie descriptive, Du. darstellender Teil), dat de staat van de onderneming 
aangeeft en de moeilijkheden waarmee zij te kampen heeft, en de oorzaken ervan probeert te geven; het geeft 
ook aan wat in de voorlopige fase is gebeurd; het vermeldt ook welke roerende goederen in de onderneming nog 
onder eigendomsvoorbehoud staan (en dus door de verkoper kunnen worden teruggevorderd).  
 
2° Een bepalend gedeelte (Fr. partie prescriptive, Du. gestaltender Teil), dat de maatregelen bevat die moeten 
worden genomen om de schuldeisers te voldoen. Dit gedeelte bevat (art. 29 § 3 WGA): 

                                                
518 Zo zou de schuldeiser van een onverschuldigde betaling wel terugbetaling van dat bedrag in zijn geheel 
kunnen bekomen (E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”, Themis deel 20. Insolventierecht, 2003-
2004, p. 66 nr. 12).  
519 Vlg. kh. Hasselt 16 maart 2006, RW 2007-2008, 160 zou het niet om een boedelschuld gaan omdat de 
loepnde overeenkomst niet met medewerking van de commissaris zou zijn gesloten. Dit criterium is echter 
slechts exclusief bij de vraag of het boedelschulden zijn in een opvolgend faillissement. 
520 Vgl., weliswaar onder de oude wetgeving (voor de WGA 1997) Cass. 26 november 1981, Arr. 1981-82, 428 
nr. 207 = Pas. 1982 I 426 = RW 1982-83, 1053 = RCJB 1985, 447 noot R. BUTZLER & B. MAES. 
521 In sommige andere rechtsstelsels kunnen ook de individuele schuldeisers een plan voorstellen en 
participeren zij ook actiever in die faze (bv. Duits recht, Engels recht). 
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- de opgave van de kredieten die onontbeerlijk zijn om de activiteiten te kunnen voortzetten,  
- de opgave van de middelen die de onderneming nodig heeft voor die voortzetting; het kan bepalen, althans 
“indien het belang van de onderneming het vereist”, dat goederen verkregen onder eigendomsvoorbehoud niet 
zullen worden teruggegeven aan de verkoper (§ 3 IV); 
- de vereiste schuldherschikkingen met het oog op het herstel van de onderneming: het plan vermeldt de 
voorgestelde betalingstermijnen en schuldverminderingen (§ 3II); het kan daarbij ook de omzetting van schulden 
in aandelen voorzien (§ 3II), een gedifferentieerde regeling van bepaalde categorieën van schulden, inzonderheid 
op grond van hun omvang of hun aard (§ 3II), een maatregel om de betaling van de interesten te herschikken, 
en/of bepalen dat de te gelde gemaakte bedragen bij voorrang op de hoofdsom van de vordering moeten worden 
toegerekend (§ 3III); 
- eventueel een sociaal herstructureringsplan indien de redding van de onderneming en het behoud van de 
activiteit een inkrimping van de loonmassa vereisen (§ 3V);  
- eventueel het voorstel tot overdracht van de onderneming of van  een gedeelte ervan (§ 3 VI) en/of de 
vervanging van de leden van de raad van bestuur of van zaakvoerders, of  een wijziging of inkrimping van hun 
bevoegdheden, doch dit slechts na goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten (art. 30 IV 
WGA). 
 
De aanzuivering geschiedt dus zo mogelijk met de netto-inkomsten (de nieuwe schulden hebben immers 
voorrang op de oude, zie hierboven). Indien dit niet mogelijk is zal worden overgegaan tot een gedeeltelijke of 
gehele tegeldemaking van de bestaande activa. 
Behandeling en beoordeling van het herstelplan. 
 
Procedure en vereisten in het algemeen 
 
Het plan dient vervolgens te worden voorgelegd aan de daartoe in vergadering opgeroepen schuldeisers (En. 
creditors meeting, Dui. Gläubigerversammlung), of althans aan de schuldeisers voor wie het plan in een 
“definitieve opschorting” voorziet (volgens art. 32 II WGA kunnen alleen zij stemmen op de vergadering van de 
schuldeisers). Het begrip “opschorting” omvat ook de eventuele schuldvermindering (kwijtschelding) die in het 
plan wordt voorzien. Enkel de schuldeisers die aangifte hebben gedaan, kunnen deelnemen aan de beraadslaging 
en stemming. Indien voldoende schuldeisers akkoord gaan (zie hieronder) wordt het aan de rechtbank ter 
goedkeuring voorgelegd (En. confirmation). 
 
Een plan dat een verdere opschorting voorziet (en dat zal dus elk plan zijn) kan maar worden goedgekeurd door 
de rechter – met als gevolg dat die opschorting definitief wordt toegekend – indien aan de volgende vereisten is 
voldaan: 
1° maximumduur: de opschorting bedraagt hoogstens 24 maanden te rekenen van de rechterlijke  beslissing (de 
rechtbank kan de toegestane opschorting wel eenmaal verlengen met hoogstens 12 maanden)522 (art. 34 II 
WGA); dit verhindert niet dat voorzien wordt dat schulden die oorspronkelijk pas na die 24 maanden dienden te 
worden afbetaald ook in het plan een langere afbetalingsperiode krijgen523; 
2° haalbaarheid van het geplande  herstel524 (de financiële toestand van de onderneming kan worden gesaneerd 
en het economisch herstel ervan lijkt mogelijk; de te verwachten rentabiliteit dient de mogelijkheid van een 
financieel herstel van de  onderneming aan te tonen (art. 9 § 2 WGA); 
3° integriteit: de schuldenaar biedt de nodige waarborgen voor een eerlijk  bestuur (art. 34 I WGA); 
4° het plan is niet strijdig met de openbare orde (art. 34 I WGA); 

                                                
522 Sommige rechtspraak leidt daaruit af dat het herstel niet noodzakelijk in 24 maanden moet bereikt worden. 
Een herstelplan dat een periode van 36 maanden voorziet, kan dus ook goedgekeurd worden, al zal de 
opschorting na 24 maanden wel door de rechter met de resterende 12 maanden moeten worden verlengd. In die 
zin Hof Brussel 30 augustus 2001, RW 2002-2003, 1106. Vgl. kh. Verviers 10 december 1998, JLMB 1999, 
1778. Andere rechtspraak is strenger: kh. Hasselt 26 februari 1998, RW 1998-99, 1082; kh. Gent 19 april 2001, 
TBH 2002, 397 noot B. WINDEY. 
523 Hof Gent 13 maart 2006, RW 2006-2007, 728. 
524 Kh. Ieper 20 juni 2001, RW 2001-2002, 103 (faillietverklaring LHSP). 
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5° voldoende meerderheid: meer dan de helft van  de schuldeisers die aangifte hebben gedaan van hun 
schuldvordering, die hebben deelgenomen aan de stemming (Du. Kopfmehrheit) en die in waarde meer dan de 
helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen (Du. Summenmehrheit), hebben ermee ingestemd (art. 34 I 
WGA). 
6° voldoende gelijke behandeling: sommige rechtspraak gaat ook na of de verschillende soorten schuldeisers niet 
onevenredig worden behandeld525. Gezien de fixatie van hun rechten door de samenloop, kan de meerderheid 
niet beslissen om tussen de schuldeisers die in gelijke rang komen een onderscheid te maken526 
(Gleichbehandlungsprinzip). 
 
Bijzondere positie van de separatisten 
 
Separatisten – en met name de niet-betaalde verkoper onder eigendomsvoorbehoud, de hypothecaire, 
pandhoudende  en bijzonder bevoorrechte schuldeisers – alsmede de fiscus527 hebben een vetorecht indien het 
plan in een “opschorting” van hun schuldvorderingen voorziet, tenzij:  
- het plan voorziet in de betaling van interest op hun schuldvorderingen; 
- de betalingen  of aflossingen niet langer dan achttien maanden opschort; 
- en ook anderszins hun huidige of toekomstige positie niet wordt gewijzigd (art. 30 WGA). 
Bovendien kan de rechter hen ter compensatie bijkomende zekerheden toestaan, rekening houdend met het 
bedrag van de schuldvordering, wanneer ze bewijzen dat hun zekerheid  een belangrijke waardevermindering 
ondergaat of kan ondergaan (art. 30 II WGA, vgl. hoger in de observatieperiode). 
 
Positie van andere bevoorrechte schuldeisers 
 
Wat betekent dit nu voor de toepassing van de regels inzake voorrechten en andere zakelijke zekerheden?  
 
De rechtspraak leidt eruit af dat ook van bevoorrechte schulden een gedeeltelijke schuldvermindering mogelijk 
is, en dit ook zonder het akkoord van de betrokken schuldeiser indien het niet gaat om een van de hierboven 
genoemde separatisten (de niet-betaalde verkoper onder eigendomsvoorbehoud, de hypothecaire, pandhoudende  
en bijzonder bevoorrechte schuldeisers) of om de fiscus. Andere schuldeisers, ook die met een algemeen 
voorrecht (bv. de RSZ528), moeten mogelijks zonder hun instemming een schuldvermindering ondergaan.  
 
Wel behouden alle bevoorrechte schuldeisers voor het niet verminderde deel van hun vordering in beginsel wel 
hun voorrang op de andere schuldenaars.  
 
Zo ook zullen de separatisten niet moeten bijdragen in de boedelschulden, tenzij die hen tot voordeel strekken 
(met name tot behoud van hun onderpand)529. 
 

                                                
525 Bv. Hof Gent 18 oktober 2001, RW 2002-2003, 707; Kh. Ieper 20 juni 2001, RW 2001-2002, 103. 
526 Cass. 2 mei 1985, Arr. 1984-85 nr. 526 = RW 1985-86, 27 met concl. A.g. Janssens de Bisthoven = Pas. 
1985 I 1078 = RCJB 1989, 420 noot 't KINT & FORGES = Bank&Fin. 1986, 27 noot HEENEN = JT 1986, 289. 
527 maar niet de RSZ; voor de WGA 1997 daarentegen bleven alle bevoorrechte schuldeisers buiten het 
gerechtelijk akkoord (en behielden ze hun rechten). 
528 Zie bv. Hof Brussel 6 november 2001, RW 2003-2004, 66; Cass. 18 februari 2005, C.030490.N, Jaarverslag 
Hof van cassatie 2005, p. 33 = RW 2005-2006, 1303 n. I. BOONE & A. BOSSUYT, iz. RSZ t. Champagne 
Holding, verwerping voorziening tegen Hof Antwerpen 6 februari 2003 (het openbare orde karakter van de 
sociale zekerheid verzet zich hier niet tegen; een kwijtschelding die ook andere schuldeisers in vergelijkbare 
mate treft is evenmin een verboden staatssteun). Vgl. ook kh. Nijvel 25 mei 2005, JLMB 2006, 351 = TBH 2006, 
855 n. A. de MEULDER "La déclaration de créance par le créancier concordataire: obligation ou faculté ? 
L'ONSS ou la force de l'inertie"; kh. Luik 20 december 2005, JLMB 2006, 92 - in beide zaken zaak had de RSZ 
geen aangifte gedaan van schuldvordering in een poging om aldus aan de vermindering te ontsnappen; de 
schuldvordering werd wel opgenomen in het herstelplan, dat werd goedgekeurd; het verzet van de RSZ 
daartegen werd afgewezen (zie hierover reeds hoger). 
529 Zie voor een toepassing kh. Turnhout 26 juni 2001, RW 2001-2002, 420. 
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Anderzijds geeft het Hof van cassatie omzeggens carte blanche aan de rechters om in het kader van een 
gerechtelijk-akkoord-procedure een herstelplan goed te keuren dat schuldvergelijking van samenhangende 
schuldvorderingen (voor zover die op dat ogenblik niet is ingetreden) uitsluit530. Deze rechtspraak kan niet 
worden goedgekeurd. 
Gevolgen in de tweede faze, met name na goedkeuring van het herstelplan 
Gevolgen van de afwijzing van het plan 
 
Bij afwijzing van het plan kan de rechtbank in dezelfde beslissing het faillissement uitspreken (mits eerbiediging 
van de rechten van verdediging). De rechtbank kan ook – bij rechtspersonen - de commissaris opdragen een 
algemene vergadering samen te roepen om te beslissen over de ontbinding van de vennootschap, of zelfs dadelijk 
de ontbinding uitspreken (art. 45 WGA)531. Gebeurt noch het een, noch het ander, dan kunnen de schuldeisers 
opnieuw hun individuele executierechten uitoefenen.  
 
Voor het lot van de boedelschulden uit de akkoord procedure, zie de bespreking verderop betreffende 
opeenvolging van vormen van samenloop. 
 
Gevolgen van het goedgekeurd plan 
 
Cijfers: het aantal goedgekeurde gerechtelijke akkoorden is beperkt: 177 in 1998, 167 in 1999, 140 in 2000, 151 
in 2001, 126 in 2002, 101 in 2003 en nog maar 99 in 2004 (terwijl het aantal faillissementen het veertigvoud is). 
 
Wanneer het herstelplan wordt goedgekeurd, dan volgt de “periode van definitieve opschorting” waarin het plan 
moet worden uitgevoerd.  
 
De goedkeuring maakt het plan bindend voor alle betrokken schuldeisers, behoudens aanpassingen die zullen 
worden gedaan met inachtneming van  de in verband met de betwiste schuldvorderingen genomen beslissingen 
(art. 35 I WGA).  De schuldeiser die zijn  schuldvordering niet heeft aangegeven binnen de vastgestelde termijn, 
is gebonden door de definitieve  opschorting532; een laattijdige aangifte heeft slechts gevolg in zoverre hierdoor 
niet geraakt wordt aan  het goedgekeurde plan (art. 35 II GWA). 
 
Welke rechten de bestaande schuldeisers in de “periode van definitieve opschorting” hebben, wordt dus volledig 
door het plan bepaald. Hun executierechten blijven opgeschort voor zover zij onverzoenbaar zijn met de 
uitvoering van het herstelplan (bij de separatisten kunnen die executierechten dus niet opgeschort blijven zonder 
hun akkoord, behalve in de beperkte mate hoger vermeld). Wat de nieuwe schuldeisers betreft blijven de 
beginselen gelden die hierboven bij de observatiefaze werden uiteengezet; hierover bestaan er wel zekere 
betwistingen533. 
 
De uitvoering van het plan gebeurt onder toezicht van de commissaris inzake opschorting, die minstens om de 6 
maanden verslag uitbrengt aan de rechtbank (art. 36 WGA). 
 
De definitieve opschorting heeft ook fiscale gevolgen, waar hier niet op wordt ingegaan534. 
 

                                                
530 zie Hof Brussel 17 december 2002,  RW 2004-2005, 547 en verwerping van de voorziening daartegen door 
Cass. 20 oktober 2005, nr. C.03.0244N, Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p 38. 
531 Bv. kh. Charleroi 15 juni 2001, TBH 2002, 29. 
532 Zie hoger; Cass. 8 mei 2008, nr. C.07.0472.N, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080508-5, TBH 2008, 875 n. A. MEULDER 
“L’arrêt de la Cour de cassation du 8 mai 2008: “ce qui se conçoit bien s’énonce clairement””. 
533 Vlg. kh. Hasselt 16 maart 2006, RW 2007-2008, 160 hebben de nieuwe schulden niet het statuut van 
boedelschulden. 
534 Door een wet van 7 april 2005 is het mogelijk om mits het uitschrijven van een creditnota de reeds aan de 
fiscus betaalde maar van de schuldenaar niet ontvangen BTW onmiddellijk te recupereren. 
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Gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming en gevolgen daarvan 
 
Krachtens art. 41 WGA kan de rechtbank de commissaris inzake opschorting ook machtigen zowel als onderdeel 
van het herstelplan als buiten dat plan om, de onderneming geheel of gedeeltelijk over te dragen. Voorwaarde is 
dat de overdracht bijdraagt tot de terugbetaling aan de schuldeisers en tot de handhaving van  een economische  
activiteit en werkgelegenheid. Wordt de overdracht  van geheel de onderneming voorgesteld, dan kan de 
rechtbank deze slechts goedkeuren als meer dan de helft  van de schuldeisers die aangifte hebben gedaan van 
hun schuldvordering, die hebben deelgenomen aan de  stemming en die in waarde meer dan de helft van de 
schuldvorderingen vertegenwoordigen, hiermee instemmen (art. 41 V WGA). 
 
Een gedeeltelijke overdracht kan ook tot doel hebben het leefbare deel van de onderneming te redden en het 
overige te liquideren, ofwel in de akkoordprocedure, ofwel door het toch nog tot een faillissement te laten 
komen. 
 
Een dergelijke overdracht brengt mee dat de rechten die schuldeisers hadden op de overgedragen activa, 
overgaan op de prijs (zakelijke subrogatie) en dat die activa gezuiverd zijn van de zakelijke rechten die 
schuldeisers erop hadden, ook die met volgrecht535. Dit is de toepassing van een algemene regel bij de vorming 
van een boedel door samenloop (zie hoger). 
Wijziging van het plan 
 
Wijzigingen aan het plan kunnen door de rechtbank “in het belang van de onderneming” worden goedgekeurd, 
op voorstel van de schuldenaar of de commissaris. Wanneer de wijzigingen de rechten kunnen benadelen van de 
bij het herstelplan betrokken schuldeisers, is artikel 34 I van toepassing (zie hoger de daarin gestelde 
voorwaarden) (art. 38 WGA). Een wijziging kan ook gevraagd worden door elke schuldeiser die niet met het 
plan heeft ingestemd en die  aantoont dat de uitvoering van het plan hem ernstige moeilijkheden kan opleveren. 
Ook hier is artikel 34 I WGA van toepassing indien de wijzigingen de rechten kunnen benadelen van andere bij 
het herstelplan betrokken schuldeisers. 
Niet-uitvoering van het plan; herroeping. 
 
Bij  niet-uitvoering van het plan kan de commissaris of een benadeelde schuldeiser de herroeping vorderen (art. 
37 WGA). Wordt deze uitgesproken, dan vervalt de opschorting met alle daarin voorziene 
schuldverminderingen. Wel blijft deze herroeping zonder gevolg voor een eventuele reeds verwezenlijkte 
overdracht van de onderneming of van een gedeelte ervan (art. 43 WGA); de rechten die schuldeisers hadden op 
de krachtens art. 41 overgedragen activa zijn overgegaan op de prijs (voor zover het goedgekeurd herstelplan 
niet van de normale rangregeling afwijkt) en de activa zijn gezuiverd van de zakelijke rechten die schuldeisers 
erop hadden (zie hoger); dit blijft ook zo indien de onderneming nadien failliet gaat536. 
 
Indien de verbintenissen uit het plan niet worden nagekomen is het faillissement steeds mogelijk (zie verder de 
bespreking van opeenvolging van situaties van samenloop).  
 
Bij de verwezenlijking van het herstelplan. 
 
Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, wordt de schuldenaar volledig  en definitief bevrijd door de 
volledige uitvoering van het plan voor alle hierin opgenomen schuldvorderingen  (art. 35 II GWA). Er geldt dus 
geen beding van "retour à meilleur fortune" tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald. Een schuldeiser-
overheidsinstelling (in casu de RSZ) mag na de uitvoering ook niet meer stellen nog schuldeiser te zijn en de 

                                                
535 Cass. 13 mei 2005, nr. C.03.0332.N, K. Creyf & P. Snauwaert q.q. faill. Van de Ryse t. L.P en V.M.A.-
D.C.E., Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p. 37 = RW 2005-2006, 1138 n. V. SAGAERT. Over dit gevolg 
bestond er bewtisting, omdat deze vorm van overdracht strikt genomen noch een gewoen conventionele 
overdracht is, noch een een executoriale verkoop betreft. 
536 Cass. 13 mei 2005, nr. C.03.0332.N, K. Creyf & P. Snauwaert q.q. faill. Van de Ryse t. L.P en V.M.A.-
D.C.E., Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p. 37 = RW 2005-2006, 1138 n. V. SAGAERT. 
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schuldenaar daarmee schade berokkenen537. 
 
AFDELING C.  Collectieve schuldenregeling 
 

1. Achtergrond 
 
Sedert 1 januari 1999 kent ons recht de “collectieve schuldenregeling” (Art. 1675/2 en v. 
Ger538) als schuldsaneringsregeling voor natuurlijk personen die geen handelaar zijn.  
 
Voordien was voor natuurlijke personen die geen handelaar waren, alleen het regime van het beslag van 
toepassing, zonder mogelijkheid van een centralisatie of coördinatie van de executiehandelingen van de 
verschillende schuldeisers. De schuldenaar die "ongelukkig en te goeder trouw" was, kon wel een gerechtelijke 
boedelafstand bekomen (art. 1268 v. BW), wat hem vrijstelde van het risico op lijfsdwang toen die mogelijkheid 
nog bestond in ons recht (art. 1268 en 1270 II BW), maar geen vermindering van schuld inhield (art. 1270 III 
BW). 
 
Deze collectieve schuldenregeling (Fr. reglement collectief de dettes; in NL. 
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen) is een aanzuiveringsregeling 
(schuldsaneringsregeling) voor niet-handelaars539. Het bewind is dus ook op de eerste plaats 
een aanzuiveringsbewind veeleer dan  een vereffeningsbewind. Doel is volgens art. 1675/3 III 
“de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de  
mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en 
zijn  gezin een menswaardig leven kunnen leiden”. In werkelijkheid is de collectieve 
schuldenregeling vaak een methode om na een relatief beperkt aantal jaren van de volledige 
schuldenlast bevrijd te geraken, en is het Belgische recht een van de meest 
schuldenaarsvriendelijke van Europa540. 
 
In de meer moderne rechtsstelsels maakt de aanzuiveringsregeling van niet-handelaars vaak deel uit van de 
faillissementsregeling, zij het vaak met enige nuances. Zo geldt de Duitse Insolvenzordnung ook voor niet-
handelaars, maar wordt er daarbinnen wel onderscheiden tussen de procedure voor rechtspersonen en 
ondernemers enerzijds (§§ 11-216 InsO) en die voor consumenten-natuurlijke personen anderzijds (§§ 304-314 
InsO); de laatste kan enkel op verzoek van de consument zelf worden opgestart (§ 304). 
Ook zijn er verschillende modellen doordat in sommige landen eerst een minnelijke regeling moet worden 
gezocht met de schuldeisers vooraleer men opschorting kan vragen en een wettelijke saneringsregeling, terwijl in 

                                                
537  Arbeidshof Antwerpen-Hasselt 14 februari 2007, RW 2008-2009, 829. 
538 zoals ingevoegd bij Wet van 5 juli 1998 (WCSR-I) en nadien gewijzigd, onder meer bij Wet 19 april 2002 en 
vooral door de WCSR-II van 2005. 
539 In Frankrijk vinden we een vergelijkbare regeling in de wet 89-1010, ingelast in de Code de la 
consommation art. 331-1 tot 331-8. 
540 Het is interessant te zien dat juist de staten met de sterkst uitgebouwde sociale zekerheid, zoals Skandinavïe, 
de strengste regelingen hebben inzake kwijtschelding van schulden: precies omwille van het eerste aanvaardt 
men er veel minder dat overmatige schuldenlast een "ongeluk" is. Ook Duitsland heeft een duidelijk strenger 
regime dan het Belgische. De angelsaksische landen daarentegen (VS, VK, Canada, Australië, N.Zeeland) 
hebben veeleer soepele regimes van kwijtschelding van consumentenschuldenlast. Vgl. R. PARRY, "The 
position of family sureties within the framework of protection for consumer debtors in European Union member 
states", ERPL 2005. 
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andere - zoals België - dit geen vereiste is en eerst een minnelijke regeling moet worden gezocht door een, door 
de rechtbank aangestelde schuldbemiddelaar  nadat de aanvraag door de rechtbank toelaatbaar is verklaard. 
 
De regeling is een antwoord op de sterk toegenomen overmatige schuldenlast van vele 
natuurlijke personen, die meerdere oorzaken kent (waarvan de studie dit bestek te buiten 
gaat); het aantal aanvragen sedert de invoering ligt dan ook erg hoog (zie de cijfers verderop). 
 
De regeling kent meerdere fazen:  
- de aanvraagfase, waarin over de "toelaatbaarheid" van een regeling wordt geoordeeld; 
- een voorlopige fase van schuldbemiddeling en voorlopige opschorting (opschortingsfaze); 
- en tenzij een collectieve schuldenregeling zowel door schuldeisers als door de  rechter wordt 
verworpen (verwerping), een faze van ofwel uitvoering van de bereikte minnelijke regeling, 
dan wel beslissing en uitvoering van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling 
(aanzuiveringsfaze). 

2. Totstandkoming van de samenloop - de aanvraagfaze. 

a. Rechtspleging 
 
De regeling moet door de schuldenaar zelf worden aangevraagd. 
 
De aanvraag geschiedt door middel van een (eenzijdig) verzoekschrift. Dat dient naast de 
klassieke gegevens meer bepaald het volgende te bevatten (art. 1675/4 § 2): 
- gegevens over de verzoeker en zijn gezin;   
-  7° een gedetailleerde staat en raming van de baten en  de lasten van het vermogen van de 
verzoeker, van het gemeenschappelijk vermogen indien hij gehuwd is  onder een stelsel van 
gemeenschap van goederen en van het vermogen van de echtgenoot of de met de verzoeker  
samenwonende(n);  
  - 8° een gedetailleerde staat en raming van de, binnen de zes maanden voorafgaand  aan de 
inleiding van het verzoekschrift, vervreemde goederen die deel uitmaakten van de vermogens 
bedoeld  in 7°;  
  - 9° gegevens betreffende zijn schuldeisers en in voorkomend geval zijn schuldenaars en de 
personen die voor hem een persoonlijke zekerheid hebben gesteld;  
  - 10°  in voorkomend geval de geheel of gedeeltelijk betwiste schulden en de gronden van 
betwisting;  
  - 11°  de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling, bedoeld in artikel 1334 
GerW, en die tot het verkrijgen  van betalingsfaciliteiten, bedoeld in artikel 1337bis GerW en 
in artikel 59 § 1 II WHK, waarin de verzoeker betrokken is; 
  - 12° de redenen  van de onmogelijkheid om zijn schulden terug te betalen. 
 
Anders dan in sommige andere rechtsstelsels (bv. het Duitse en het Staats-Nederlandse) wordt 
niet vereist dat de schuldenaar reeds zelf bij zijn verzoek een aanzuiveringsplan voorstelt. 
  
Vanaf het verzoekschrift zijn de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling (art. 
1334 GerW), en die tot het verkrijgen  van betalingsfaciliteiten, (art. 1337bis GerW en art. 59 
§ 1 II WHK) geschorst tot aan de beschikking. 
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De rechter541 dient binnen de 8 dagen te beslissen of de schuldenregeling “toelaatbaar” is. 

b. Materiële vereisten (om "toegelaten" te worden tot een collectieve schuldenregeling) 
 
Om de schuldenaar "toe te laten" tot een collectieve schuldenregeling moet de rechter 
beslissen of aan de materiële vereisten is voldaan. 
 
1° De regeling geldt enkel voor natuurlijke personen, niet voor rechtspersonen (die kunnen 
immers ontbonden worden). 
 
2° Ze geldt niet voor personen die “koopman” (handelaar) zijn (art. 1675/2) of geweest zijn 
tot 6 maanden voor de aanvraag (omdat in dat geval enkel de FaillW van toepassing is)542. Ze 
geldt wel voor landbouwers die geen koopman zijn. 
 
3° Ze kan toegekend worden aan personen die niet in staat zijn om, op duurzame wijze, hun 
opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen (art. 1675/2); het is niet vereist dat de 
schuldenaar met meer dan één schuldeiser wordt geconfronteerd543. Er is ook niet vereist dat 
er reeds een betalingsachterstand is544. Indien er structurele betalingsmoeilijkheden zijn, is 
ook niet vereist dat de schulden omvangrijk zijn545. Maar indien er duidelijk voldoende actief 
is (bv. bewoond onroerned goed), kan geoordeeld worden dat de moeilijkhedi niet duurzaam 
is546. 
 
4° Vereist is dat de persoon niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd (art. 1675/2). 
Dat de schulden aan de schuldenaar toerekenbaar zijn, is onvoldoende om een collectieve 
schuldenregeling te weigeren547. Wel kan men ertoe besluiten dat het onvermogen is 
bewerkstelligd wanneer een groot deel van de schuld het gevolg is van opzettelijke fouten (al 
dan niet resulterend in strafrechtelijke boeten548).  
 

                                                
541 Tot 1 september 2007 de beslagrechter; in uitvoering van de organieke wijzigingswet collectieve 
schuldenregeling van 13 december 2005 sedert  1 september 2007 overgeheveld naar een alleenzetelende rechter 
in de arbeidsrechtbank (hangende zaken bleven bij de beslagrechter tot 1 september 2008). 
542 Wordt een handelaar (bv. een vennoot in een handels-V.O.F.) per vergissing toch toegelaten, dan kan de 
beschikking van toelaatbaarheid herroepen worden (bv. Beslagr. Antwerpen 1 oktober 2002, RW 2003-2004, 
875). 
543 Cass. 16 maart 2000, RW 1999-2000, 1297 = T.Not. 15 = JLMB 1794, en het arrest na verwijzing Hof 
Brussel 30 mei 2000, RW 2000-2001, 1107; eerder reeds in die zin Hof Gent 20 oktober 1999, AJT 2000, 261 en 
628; Hof Brussel 15 juli 1999, JLMB 1328 noot G. DE LEVAL. 
544 Van de personen die einde 2006 een collectieve schuldenregeling hadden aangevraagd, hadden 70,6 % één 
of meerdere betalingsachterstanden, de overige geen (statistieken C.K.P. / NBB). 
545 Arbeidshof Antwerpen 10 januari 2008, RW 2008-2009, 1055 
546  Bv. Cass. 15 januari 2010, C.08.0349.F. 
547 Hof Brussel 13 juli 2000, RW 2000-2001, 1056. 
548 Over de kwijtscheldbaarheid van boeten, zie verder. Voor een geval van ontoelaatbaarheid wegens de ernst 
van de strafrechtelijke fouten Beslagr. Hasselt 25 februari 2000, RW 2000-2001, 356. Ernstige strafbare feiten 
zijn op zichzelf evenwel niet voldoende, zij moeten er ook toe gestrekt hebben zich insolvabel te maken: cass. 21 
juni 2007, JLMB 2008, 81 = http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20070621-4. 
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5° Ze werd ook geweigerd indien blijkt dat verzoeker volstrekt niet de intentie heeft om via 
een dergelijke regeling zijn schuldeisers te proberen te betalen en in die zin te kwader trouw 
is549. Deze motivering lijkt echter niet meer te volstaan sinds 1 januari 2006 (WCSR-II), nu 
ook totale kwijtschelding in beginsel mogelijk is.  
 
6° De regeling werd ook reeds geweigerd indien geen sanering mogelijk is, omdat het 
overgrote deel van de schulden bestaat uit schulden waarvoor volgens art. 1675/13 GerW. 
geen kwijtschelding mogelijk is, en de schuldenaar niet in staat is om minstens die schulden te 
voldoen550. 
 
7 Een verzoek is ook niet toelaatbaar indien in de voorbije 5 jaar een vorige collectieve 
schuldenregeling werd herroepen op een van de gronden genoemd in art.1675/15 I, 1°, 3°, 4° 
of 5°551. 
 
Indien aan deze vereisten niet is voldaan, dient de rechter het verzoek te verwerpen. De 
rechter kan wel niet steeds vooraf oordelen of aan al die vereisten is voldaan; het is dus 
mogelijk dat de schuldenaar wordt toegelaten tot de opschortingfase, maar vervolgens blijkt 
dat er toch geen regeling kan komen en een regeling dus pas later wordt verworpen.  
 
Waar sommige rechtspraak vroeger besliste dat een aanzuiveringsregeling niet mogelijk is 
voor personen die totaal en definitief insolvabel zijn, en er dus wel een minimale 
afbetalingsmogelijkheid moest zijn552, werd deze interpretatie van de regeling door een deel 
van de rechtspraak verworpen553 en vervolgens door het Arbitragehof ongrondwettig 
verklaard554. Meer bepaald kunnen zelfs personen wiens inkomen niet hoger ligt dan het 
bestaansminimum (en aan wie dus op dat ogenblik althans geen of nauwelijks een afbetaling 
kan worden opgelegd) toch een collectieve schuldenregeling verkrijgen555; men mag immers 
niet vergeten dat daartoe eerst een realisatie van de beslagbare goederen moet plaatsvinden en 
de rechter voor de kwijtschelding (waarover verder meer) voorwaarden en begeleidende 
maatregelen kan opleggen (bv. zoeken naar werk). Sedert 1 januari 2006 (WCSR-II) wordt de 

                                                
549 Bv. Hof Antwerpen 6 maart 2001, RW 2001-2002, 783; Beslagr. Brussel 15 juni 2000, RW 2000-2001, 
1108; Hof Gent 29 augustus 2003, RW 2004-2005, 591. 
550 Hof Antwerpen 25 januari 2005, RW 2005-2006, 353. 
551 Een vb. In Hof Gent 2 oktober 2007, RW 2007-2008, 1509. 
552 Beslagr. Gent 16 oktober 2001, TGR 2001, 335; Hof Brussel 8 juni 2000, AJT 2000-2001, 663 = JLMB 
2001, 909; Hof Antwerpen 25 maart 2003, NJW 2003, 844; Hof Luik 8 februari 2001, verbroken door Cass. 28 
november 2003 nr. C010208F. Zie G. DE LEVAL, “Pauvreté et règlement collectif de dettes”, JLMB 2001, 904 
v. 
553 bv. Rb. Gent 16 oktober 2001, RW 2002-2003, 1269, waar de aanzuiveringsregeling werd toegestaan hoewel 
er slechts een erg beperkte betalingsmogelijkheid was, mits dit vanuit het standpunt van de schuldenaar een 
daadwerkelijke inspanning inhoudt (ook al is het resultaat vanuit het standpunt van de schuldeisers minimaal). 
554 Arbitragehof 30 januari 2003, nr. 18/2003 (http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2003/2003-018n.pdf= 
BS 20 maart 2003 = RW 2003-2004). 
555 Arbitragehof 13 maart 2001 nr/ 35/2001, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2001/2001-035n.pdf = 
RW 2001-2002, 1093 noot E. DIRIX “Collectieve schuldenregeling en schuldenaren met een geringe 
aflossingscapaciteit”; Arbitragehof 3 april 3003, nr. 38/2003, 
http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2003/2003-038n.pdf (in dit geval had de schuldenaar een inkomen niet 
hoger dan het bestaansminimum). Voor een toepassing, zie Hof Brussel 9 september 2003, JT 2004, 159. 
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mogelijkheid van totale kwijtschelding apart geregeld regelt in het nieuwe art. 1675/13bis 
GerW. 
 
Anders dan in sommige andere rechtsstelsels556 moet de schuldenaar niet aantonen dat hij 
vooraf - d.i. buitengerechtelijk - geprobeerd heeft een akkoord te bereiken met zijn 
schuldeisers. Het zoeken naar een akkoord is integendeel een eerste fase van de gerechtelijke 
procedure zelf (zie hieronder). 

c. Rechtsmiddelen tegen de beschikking van toelaatbaarheid 
 
Aangezien de “toelaatbaarheid” met de zopas te bespreken verregaande gevolgen op eenzijdig verzoekschrift 
wordt uitgesproken, moet voor elke belanghebbende de mogelijkheid van derdenverzet openstaan557. 

3. Gevolgen in de voorlopige of opschortingsfaze (de faze van schuldbemiddeling en 
voorlopige opschorting) 

a. Ontstaan van samenloop 
 
Vanaf een beschikking van toelaatbaarheid van de rechter ontstaat er samenloop. Juister nog: 
de gevolgen treden in om middernacht na de invoering van het “bericht van collectieve 
schuldenregeling” in het centraal beslagregister, art. 1675/7 § 6). 
 
Data: Het aantal berichten van collectieve schuldenregeling bedroeg 

- in 2002: ca. 7.200 (totaal van 1998 tot 31 december 2002: 23.789) 
- in 2003: ca 8.120 (totaal tot 31 december 2003: 31.912), waarvan 909 nieuwe 
- in 2004: ca. 9.300 (totaal tot 31 december 2004: 41.207) 
- 31 december 2005 in totaal 49.655 
- 31 december 2006 in totaal 57.328, waarvan 5608 nieuwe. Het betreft tezamen 20.266 lopende 

aanzuiveringsregelingen, 3699 afgewerkte aanzuiveringsregelingen en 2.676 herroepingen. Van de 
overige 30.687 is er zo geen melding; de meeste daarvan bevinden zich allicht op dat tijdstip in de 
bemiddelingsfaze. 

 
De gevolgen van de samenloop werden hoger reeds in het algemeen besproken; zie met name 
de beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar en de gebonden beschikkingsbevoegdheid 
van de bewindvoerder, de vorming van een boedel als afgescheiden vermogen, de opschorting 
van individuele executierechten, het buiten de samenloop blijven van boedelvorderingen, 
e.d.m. Enkele van deze kenmerken worden meer specifiek geregeld voor de collectieve 
schuldenregeling en hieronder besproken558. 

                                                
556 Onder meer het Nederlandse en het Duitse recht. 
557 S. BEERNAERT, “De schuldeiser is een ‘derde’ ten aanzien van de procedure tot toelaatbaarheid van de 
collectieve schuldenregeling, RW 2000-2001, 21 v.; het geannoteerde vonnis Rb. Antwerpen 8 juni 1999, ibid., 
oordeelde ten onrechte dat een chirografair schuldeiser in dit opzicht geen derde is. 
558 Voor een goed beknopt overzicht, zie ook A. VAREMAN, "De collectieve schuldenregeling naar de 
arbeidsrechtbank", RW 2005-2006, (1281) 1283 v. 
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b. Bewindvoerder 
 
In de beschikking van toelaatbaarheid wordt een schuldbemiddelaar (Fr. médiateur de dettes) 
aangesteld (art. 1675/6 § 2 GerW). 
 
Het kan gaan om een advocaat, ministerieel ambtenaar, gerechtelijk mandataris of erkende overheids- of 
particuliere instelling. De schuldbemiddelaar kan vervangen worden door de rechter wanneer dat “volstrekt 
noodzakelijk” blijkt (art. 1675/17 § 4 GerW). 
 
De schuldenaar zelf wordt in het Frans wel eens (le) médié genoemd. 

c. Omvang van het beslag  
 
De samenloop brengt een algemeen beslag mee. Het treft alle beslagbare goederen, alsook 
diegene die eerst tijdens de aanzuiveringsregeling verkregen worden (art. 1675/7 § 1) (zij het 
deze laatste slechts "netto"). 
 
Het treft zelfs de niet-beslagbare inkomsten, in die zin dat deze door de bewindvoerder 
worden geïnd. De schuldbemiddelaar stelt de verzoeker wel een leefgeld ter beschikking dat 
in beginsel niet lager kan liggen dan de niet-beslagbare inkomsten 559 (vgl. verder).  
 
Anders dan bij faillissement (art. 96 FaillW), wordt er niet afgeweken van de normale regels 
van huwelijksgoederenrecht in verband met de verhaalbaarheid van niet-gemeenschappelijke 
schulden op de huwelijksgemeenschap560. Is slechts één van de echtgenoten toegelaten tot een 
collectieve schuldenregeling, dan zal er dus wellicht een vereffening van de huwgemeenschap 
moeten plaatsvinden. 

d. Beperking van de beschikkingsonbevoegdheid; bewindvoering 
 
Art. 1675/7  § 3 GerW bepaalt dat de beschikking van toelaatbaarheid voor de verzoeker het 
verbod inhoudt  om, behoudens toestemming van de rechter :  
  - enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer  te buiten gaat;  
  - enige daad te stellen die een schuldeiser zou bevoordelen, behoudens de betaling  van een 
onderhoudsschuld voor zover deze geen achterstallen betreft;  
  - zijn onvermogen te vergroten.  
 
Met andere woorden, de schuldenaar wordt beperkt in zijn beschikkingsbevoegdheid tot 
daden van normaal vermogensbeheer. Handelingen waartoe hij niet bevoegd was, zijn dan 
ook niet tegenwerpelijk aan de schuldeisers (art. 1675/7 § 5 GerW). Het stellen ervan kan 
eventueel aanleiding geven tot het herroepen van de toelaatbaarheid (of van de 
aanzuiveringsregeling, zie verder). 
 

                                                
559 Art. 1675/9 § 4 GerW, ingevoegd door de WCSR-II. 
560 Zie hierover B. WYLLEMAN, Collectieve schuldenregeling, Cahiers ABG 2003, p. 51 v. 
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De schuldenaar staat onder het toezicht van de schuldbemiddelaar. Enkel de 
schuldbemiddelaar heeft het recht vorderingen van de schuldenaar te innen561. Aan de reeds 
bestaande schuldenaars van de schuldenaar wordt van de beschikking kennis gegeven door de 
griffier (art. 1675/9 § 1, 4° GerW), zodat zij weten dat iedere betaling vanaf dan in handen 
van de schuldbemiddelaar moet gebeuren.  
 
De schuldbemiddelaar is ook bevoegd om de schulden te betalen die mogen worden betaald; 
in deze fase gaat het om de boedelschulden (bv. de huur van de woning van de schuldenaar). 
 
Voor andere handelingen is wel de toestemming van de schuldenaar zelf eveneens vereist, of 
wanneer deze in zijn handelingsbekwaamheid beperkt is, die van diens wettelijke 
vertegenwoordiger en desgevallend ook machtiging van de toezichthoudende rechter. Zo kan 
het voorkomen dat de schuldenaar daarnaast ook onder voorlopig bewind staat, omdat hij 
door zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te beheren, en dan dient te worden 
nagegaan of voor de desbetreffende handeling een toestemming van de voorlopige 
bewindvoerder vereist is en desgevallend ook machtiging van de vrederechter (zie de bepaling 
van art. 488 bis f BW, meer bepaald § 3 II).  
 
In deze fase worden in beginsel geen activa van de schuldenaar gerealiseerd; ook de 
schuldbemiddelaar is daartoe niet bevoegd zonder machtiging van de bevoegde rechter. 
Indien dit strookt met het doel van de schuldenregeling kan de rechter wel toestemming geven 
om tot verkoop over te gaan562. Indien de schuldenaar onder voorlopig bewind staat is 
bovendien ook de machtiging van de daarvoor territoriaal bevoegde vrederechter vereist563. 
 
De bewindvoerder wordt vergoed volgens een bij KB bepaald barema (van ereloon, 
emolumenten en kosten)564; tijdens de opmaak van de regeling houdt de schuldbemiddelaar 
een reserve af voor de betaling ervan565. 

e. Gevolgen voor de rechten van de schuldeisers. 
 

                                                
561 Dat geldt ook voor onbeslagbare vorderingen en voor vorderingen die de schuldenaar anders in beginsel 
enkel persoonlijk kan innen, zoals bv. betaling van het leefloon (bestaansminimum) door het OCMW (Hof 
Antwerpen 24 oktober 2000, RW 2001-2002, 98). 
Uitzondelrijk krijgt de schuldenaar toestemming om bepaalde vorderingen zelf te innen (bv. Beslagr. Brussel 24 
januari 2003, Jaarboek kredietrecht en collectieve schuodenregeling 2003, 556 besproken door B. DE 
GROOTE, in Beslag en collectieve schuldenregeling, p. 28 vn. 42, bij een schuldenaar die de rechter ervan 
overtuigde dat hij zijn werk zou verliezen indien zijn werkgever bericht kreeg; de regeling werd later evenwel 
herroepen omdat de schuldenaar zich niet aan zijn verplichtingen hield). 
562 Betwist is of de schuldbemiddelaar een reeds begonnen uitwinning kan doorzetten voor rekening van de 
boedel, zodra de verkoop reeds is aangekondigd Zie E. DIRIX, “Onderhandse verkoop van onroerend goed bij 
collectieve schuldenregeling”, T.Not. 2001, 317-318. Contra C. ENGELS, RW 2001-2002, (577) 578 nr. 6 en 
noot 8. 
563 In die zijn Beslagr. Brussel 24 november 2004, RW 2004-2005, 1632. 
564 KB van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van het ereloon, de 
emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar. De bedragen worden elk jaar geïndexeerd op 1 januari. 
565 Art. 1675/19 § 2 II GerW (versie zoals gewijzigd door door Wet diverse bepalingen-I van 27 december 2006 
en de Programmawet van 23 december 2009). 
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1° Opschorting executierechten ten aanzien van de schuldenaar 
 
a) Regel 
 
Door de samenloop zijn alle individuele executierechten van de bestaande schuldeisers die 
strekken tot betaling van een geldsom, opgeschort (art. 1675/7 § 1 III GerW), ook die van de 
separatisten dus - behalve op financiële activa (WFZ) (zie hieronder). Deze opschorting 
betreft ook de overdrachten van toekomstige schuldvorderingen en toekomstige termijnen uit 
bestaande overeenkomsten, althans wanneer deze een zekerheidsoogmerk hebben (zoals de 
zgn. loonoverdracht). Niet opgeschort zijn de rechten van de schuldeisers van boedelschulden. 
 
Die opschorting geldt tot aan het einde, de verwerping of de herroeping van de 
aanzuiveringsregeling, onder voorbehoud van wat de aanzuiveringsregeling zelf bepaalt.  
 
De opschorting betreft ook een reeds begonnen executie.  Indien de  dag van de gedwongen 
verkoop van de in beslag genomen roerende of onroerende goederen reeds vóór de 
beschikking van toelaatbaarheid was bepaald en door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt 
deze verkoop voor rekening  van de boedel (art. 1675/2 § 2 II GerW). Vgl. hierboven de 
gerechtelijk-akkoordprocedure.  
 
b) Niet opgeschorte rechten 
 
i) Financiële zekerheden 
 
Een uitzondering geldt voor zekerheden op financiële activa (d.i. financiële instrumenten en 
rekeningtegoeden), mits buitenbezitstelling, zoals geregeld door de WFZ. De WFZ bepaalt 
immers uitdrukkelijk dat ook de collectieve schuldvordering een van de insolventieprocedures 
is waarin deze financiële zekerheden blijven gelden. 
 
ii) Eigendomsvoorbehoud 
 
Anders dan bij een procedure van gerechtelijk akkoord wordt niet wettelijk bepaald dat het 
terugvorderingsrecht van de verkoper onder eigendomsvoorbehoud is opgeschort. Men moet 
daaruit afleiden dat dit blijft gelden566. Het gaat trouwens niet om een executie tot betaling 

                                                
566 In onze zin E. DIRIX, in Commentaar voorrechten en hypotheken , art. 101 FaillW, randnr. 11 en 13; M. 
GREGOIRE, Publicité foncière, sûretés et privilèges, Précis de la Fa culté de droit ULB / brulant 2006, p. 674 
nr. 1603 en p. 692 n. 81.  
Anders, m.i. ten onrechte, voor een niet voor de samenloop ingeroepen eigendomsvoorbehoud: Rb. Brussel 9 
april 2001, Jaarboek kredietrecht en CSR 2001, 474;  Rb. Namen 26 april 2000, Jaarboek kredietrecht en CSR 
2000, 379; Rb. Namen 8 oktober 2007, JLMB 2008, 80 n. F. GEORGES, “Réserve de propriété et reglement 
collectif de dettes”; F. ’t KINT, Sûretés (2004), p. 92 nr. 165; Fr. DAVREUX & N. GENDRIN, 
“Développements récents à propos de la clause de réserve de propriété, utilité du privilège du vendeur et psoition 
du fournisseur et du prestataire de service”, in Le point sur le droit des sûretés, Formation permanent CUP nr. 41 
(2000), p. 275 v.; E. RIXHON, “Le point sur la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à 
la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisies”, in Les pauvres et leurs droits – Le point en 
2001, Formation permanent CUP nr. 41 (2001), p. 229 v. 
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van een geldsom. Hetzelfde geldt voor het terugvorderingsrecht van de eigenaar van goederen 
die in huur zijn gegeven, in leasing, in bewaring e.d. 
 
iii) Schuldvergelijking en netting 
 
De schuldvergelijking is na de samenloop in beginsel slechts mogelijk voor verknochte 
vorderingen (zie de bespreking van de regels inzake schuldvergelijking verder), of ingevolge 
een aan de samenloop tegenwerpelijke nettingovereenkomst (overeenkomst van 
schuldvergelijking of schuldvernieuwing;  art. 14 WFZ, zie eveneens verder Deel VI567) of bij 
toepassing van de fiscale bepalingen (zoals art. 334 van de programmawet van 27 december 
2004568). 
 
iv) Andere 
 
Ook andere executierechten die niet de betaling van een geldsom tot voorwerp hebben, maar 
een uitvoering in natura, kunnen worden voortgezet (bv. uitzetting wanneer de 
huurovereenkomst beëindigd is). 
 
Of het instellen van een niet-abstracte rechtstreekse vordering nog mogelijk is, is betwist, 
althans wat betreft die van de onderaannemer (wel de abstracte rechtstreekse vordering, zie 
verder); aangezien de hoofdaannemer normaal een handelaar zal zijn, heeft die vraag 
nauwelijks praktisch belang. 
 
2° Gevolgen op lopende overeenkomsten 
 
a) Al dan niet doorlopen van de overeenkomsten 
 
Lopende overeenkomsten blijven in beginsel gewoon doorlopen. Dit belet niet dat zij door de 
wederpartij kunnen opgezegd, ontbonden e.d. worden krachtens de voor die overeenkomst 
geldende regels (met dien verstande dat de beschikking van toelaatbaarheid op zichzelf geen 
grond tot ontbinding kan vormen). Vgl. de bespreking hiervan bij samenloop in het algemeen. 
 
Betwist is of overeenkomsten intuitu personae eveneens doorlopen; uit het feit dat de 
schuldenaar mede het beheer van zijn vermogen behoudt (zij het ingeperkt), kan men dit 
afleiden; anderzijds bepaalt het BW dat dergelijke overeenkomsten beëindigd worden bij 
kennelijk onvermogen (déconfiture) van de schuldenaar, waarvan bij een collectieve 
schuldenregeling meestal sprake zal zijn. 
 

                                                
567 Waarbij met name wordt ingegaan op de vraag of de conventionele schuldvergelijking tegenwerpelijk is in 
geval van samenloop van schuldeiers van een natuurlijk persoon niet-handelaar, nu het Grondwettelijk Hof in 
arrest 167/2008 d.d. 27 november 2008 art. 14 WFZ beperkt heeft tot insolventieprocedures van rechtspersonen 
en van natuurlijke personen die handelaar zijn. 
568 Voor een toepassing van de laatste bepaling bij collectieve schuldenregeling, zie bv. Hof Bergen 11 
september 2006, JT 2006, 747. 
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b) Gevolg van het doorlopen 
 
Voor zover de uitvoering van lopende overeenkomsten een daad van beschikking inhoudt die 
niet reeds voor de samenloop is gesteld én tegenwerpelijk gemaakt aan de schuldeisers, zal er 
een rechterlijke toestemming nodig zijn (zie hoger) 569.  
 
Wordt een overeenkomst voortgezet binnen de grenzen van een rechterlijke toestemming, dan 
zijn de nieuwe verplichtingen die daaruit ontstaan boedelschulden, zoniet zijn kunnen zij niet 
op de boedel verhaald worden en blijven zij buiten de collectieve schuldenregeling. In het 
laatste geval zal de wederpartij er natuurlijk alle belang bij hebben om de overeenkomst stop 
te zetten (en dit in beginsel ook mogen, zie a) ). 
 
3° Opschorting van de loop der interest 
 
Bij collectieve schuldenregeling geldt dat de loop der interest is geschorst (art. 1675/7 § 1 
GerW). Die schorsing blijft duren tot er ofwel een verwerping is van elke 
aanzuiveringsregeling, ofwel tot het einde van de aanzuiveringsregeling tenzij deze laatste 
anders bepaalt.   
 
Wat de verhouding met de andere schuldeisers (de boedel) betreft is dit conform de algemene 
regel bij samenloop (fixatie): de na het ontstaan der samenloop vervallen interest kan niet 
worden verhaald op de boedel (in de gerechtelijk-akkoordprocedure wordt daar wel van 
afgeweken, bij collectieve schuldenregeling niet). Hier reikt het evenwel verder: de loop der 
interest is ook geschorst jegens de schuldenaar zelf, en dit behoudens herroeping. De 
rechtspraak lijkt zelfs te stellen dat de interest die tijdens de periode van schorsing zou 
vervallen zijn, helemaal niet ontstaat als schuld (en dus ook geen achtergestelde schuld is)570; 
het lijkt correcter te stellen dat die interest een niet-opeisbare schuld is (ook in verhouding tot 
de schuldenaar zelf). 
 
Op de opbrengst van het onderpand van een vordering die door een zakelijk recht is 
verzekerd, kan de interest die mee verzekerd is, normaal worden verhaald (bv. ook in geval 
van faillissement, zie art. 23 FaillW). Ondanks een belangrijke stroming in de andere zin571, 
besliste het Hof van cassatie evenwel (arresten van 23 april 2004 en 15 oktober 2004) dat in 
afwijking van het gemeen recht bij een collectieve schuldenregeling de interest die na de 

                                                
569 Voorbeeld van een reeds overeengekomen onroerende verkoop die verder uitgevoerd wordt met rechterlijke 
toestemming, zie Beslagrechter Verviers 30 juni 1999, JLMB 1348 noot G. DE LEVAL. 
570  Zo bv. Beslagr. Gent 5 februari 2002, T.Not. 2003, 98. Anders Beslagr. Leuven 4 november 2004, P&B 
2005, 115. 
571 In die zin onder meer DIRIX & DE WILDE, in Collectieve schuldenregeling in de praktijk, p. 48 nr. 56 en 
73); E DIRIX, "Onderhandse verkoop van onroerend goed bij collectieve schuldenregeling", T.Not. 2001, 317 v.; 
E. DIRIX, “Overzicht”, TPR 2002, p. 1313 nr. 179; M. MANNES & M. VAN DEN ABBEELE, "Règlement 
collectif de dettes, créance hypothécaire et sort des intérêts", Jaarboek kredietrecht 2002, 380 v.; Hof Brussel 9 
januari 2001, RW 2001-2002, 565 = Jaarboek kredietrecht 561, in hervorming van Rb. Brussel 27 juni 2000, RW 
2001-2002, 205; Beslagr. Nijvel 10 oktober 2000, JLMB 2001, 160; Beslagr. Nijvel 21 mei 2002, Jaarboek 
kredietrecht 2002, 376; Hof Gent 21 mei 2002, T. Not. 2003, 104 (gecasseerd 15 oktober 2004); Beslagr. 
Antwerpen 2 juni 2003, NJW 2003, 893; Hof Antwerpen 27 mei 2003, Jaarboek kredietrecht en collectieve 
schuldenregeling 2003, 398.  
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totstandkoming van de samenloop ontstaat ook bij hypothecaire schuldvorderingen niet van 
die voorrang geniet572. Met andere woorden: ook de interest op hypothecaire en bijzonder 
bevoorrechte schuldvorderingen wordt door de samenloop geschorst in de verhouding tot de 
andere schuldeisers. Het is zoals gezegd wel mogelijk dat de later intredende 
aanzuiveringsregeling een andere regeling voorziet, waarbij toch interest wordt betaald op 
bepaalde schulden573.  
 
De opschorting van de loop der interest is een regel waarvan de grondwettigheid twijfelachtig 
is, met name wanneer het om "primaire” interest gaat. Die vormt immers de huurprijs voor het 
gebruik van geld, en het valt niet in te zien waarom de schuldvordering van de schuldeiser die 
aan de schuldenaar een woning verhuurt wel een boedelschuld zou zijn en de huurprijs van 
het geld van de hypothecaire lening waarmee de schuldenaar zijn woning afbetaalt, gewoon 
zou wegvallen als schuld. Het is deze scheeftrekking die de rechter er soms toe aanzet om aan 
te sturen op een aanzuiveringsregeling waarbij toch ook het interestgedeelte van de 
hypothecaire schuldaflossing wordt betaald574. 
 
4° Lot van de tijdsbepaling 
 
Bij overeenkomsten die doorlopen blijven ook de termijnen gewoon doorlopen en vervalt de 
tijdsbepeling niet. Ook gewone eenmalige schulden die nog niet opeisbaar zijn, worden in 
beginsel niet vervroegd opeisbaar. Bij een schuld die bestaat uit nog te vervallen kapitaal en 
loepnde interest zou de opschorting van de interest volgens de normale rechtsregels ook de 
opeisbaarheid van het kapitaal (verval van tijdsbepaling) moeten meebrengen, die daarvan 
immers het correlaat is.  

                                                
572 Cass. 23 april 2004 (2 arresten), nrs. C.03.0140.F en C.03.0017.F, Credibe t. Morreale e.a. en Credibe t. 
Roscheck-Loyen e.a., JLMB 2004, 1046 = Jaarboek kredietrecht 2003, 289, zo beslist op grond van de letter van 
art. 1675/7 GerW en een stellingname in de parlementaire voorbereiding (zie Stukken Kamer 1997-98, nr. 
1073/11, p. 46); de voorziening werd verworpen tegen Hof Luik 15 oktober 2002, JLMB 2003, 288. De 
nederlandstalige kamer is gevolgd in het arrest Cass. 15 oktober 2004, C.02.0442.N, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20041015-3 = RW 2004-2005, 704 = T.Not. 
2005, 21 v. noot S. MOSSELMANS, "Hypothecair gewaarborgde interest in geval van verkoop uit de hand van 
een onroerend goed bij collectieve schuldenregeling". 
Eerder in die zin Ch. BIQUET-MATHIEU, “Le sort des dettes en principal et intérêts”, in Formation 
permanente CUP-U.Lg. XXXV, 1999, p. (122) 131-132 nr. 18; B. DE GROOTE, Nieuwe wetgeving. De 
collectieve schuldenregeling, Kluwer Antwerpen 1999, p. 52; I. MASSIN, "Réalisation d'un immeuble 
hypothéqué dans le cadre d'un règlement collectif de dettes: du sort des intérêts postérieurs à la décision 
d'admissibilité, n. onder Besl. Luik 22 november 2001 en Hof Luik 15 oktober 2002, Jaarboek kredietrecht 
2002, 340 v.; Beslagr. Brussel 27 juni 2000, RW 2001-2002, 205; Beslagr. Hoei 23 oktober 2000, JLMB 2001, 
1499; Beslagr. Luik 22 november 2001, Jaarboek kredietrecht 2002, 333; Beslagr. Gent 5 februari 2002, T.Not. 
2003, 98 (hervormd in beroep, waarvan het arrest dan evenwel werd gecasseerd); Beslagr. Antwerpen 17 juni 
2002, Jaarboek kredietrecht 2002, 390; Hof Luik 15 oktober 2002, Jaarboek kredietrecht 2002, 333 = JLMB 
2003, 288; Beslagr. Bergen 17 oktober 2002, JLMB 2003, 276; Beslagr. Luik 12 juni 2003, Jaarboek 
kredietrecht 2003, 569; Beslagr. Luik 19 juni 2003, Jaarboek kredietrecht 2003, 301; Beslagr. Leuven 4 
november 2004, P&B 2005, 115. 
573 Rb. Brussel 7 september 2006, RW 2006-2007, 929; Ch. BIQUET-MATHIEU, “Le sort des dettes en 
principal et intérêts”, in Formation permanente CUP-U.Lg. XXXV, 1999, p. (122); K. BROECKX & B. DE 
GROOTE, "Collectieve schuldenregeling in de praktijk", in DIRIX & TAELMAN, Beslag- en executierecht. 
Naar een collectief beslagrecht, 179-180 nr. 50-51; Stukken Kamer 2005, nr. 51-1309/16, p. 28 v. 
574 Bv. Rb. Brussel 7 september 2006, RW 2006-2007, 929. 
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5° Stuiting van de verjaring 
  
Ook stuit de aangifte van schuldvorderingen in de collectieve regeling (zie hieronder) de 
verjaring, en is deze vanaf de beschikking van toelaatbaarheid ook geschorst tot aan de 
verwerping, het einde of de herroeping van de aanzuiveringsregeling (argument ex art. 1675/7 
§2 juncto 2251 BW), nl. als keerzijde van de opschorting van alle middelen van 
tenuitvoerlegging575. 
 
6° Gevolgen voor de rechten van de schuldeisers ten aanzien van persoonlijke zekerheden 
 
Krachtens art. 1675/7 § 2 III en IV zoals aangevuld door de WCSR-II, wordt vanaf de beschikking van 
toelaatbaarheid, de tenuitvoerlegging ten laste van personen die zich zeker hebben gesteld voor de schuldenaar 
opgeschort. Anders dan in art. 24 bis Faill.W. wordt dit niet uitdrukkelijk beperkt tot natuurlijke personen die 
zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld. Nochtans kan de bevrijding in het kader van de procedure 
collectieve schuldenregeling enkel ten goede komen: 
- aan natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld, 
- en in geval van minnelijke aanzuiveringsregeling met kwijtschelding, aan de borgen wat betreft de 
kwijtgescholden schulden (art. 1287 BW). 
Ten aanzien van andere persoonlijke zekerheden dan borgtocht, gesteld door een rechtspersoon of niet kosteloos 
gesteld, heeft de opschorting geen zin.  
 
Aangezien deze bepaling geen betrekking heeft op het vermogen van de schuldenaar zelf, wordt dit verderop 
besproken in het handboek over Persoonlijke Zekerheden , samen met de mogelijkheid van definitieve bevrijding 
van die persoonlijke zekerheden. 
 
7° Gevolgen voor nieuwe schulden 
 
Ook in de voorlopige faze zullen er noodzakelijk reeds nieuwe schulden ontstaan.  
 
Sommige daarvan zullen boedelschulden vormen en daardoor voorrang krijgen op alle andere: 
- op de eerste plaats de kosten voor de collectieve schuldenregeling zelf (inbegrepen de 
vergoeding van  de schuldebemiddelaar); 
- ook de schulden door het levensonderhoud van de schuldenaar (zie verder) en de “courante 
transacties van aard om de schuldenaar in zijn familiaal en professioneel leven te bestendigen 
en het vertrouwen om met de schuldenaar te contracteren te bevestigen”576. Het doel van de 
samenloop is immers niet vereffening, maar voortzetting met sanering, en het is in dat licht 
dat moet worden geoordeeld welke schulden boedelschulden zijn. De schuldenaar krijgt een 
maandelijks leefgeld waarmee hij deze courante transacties / boedelschulden moet betalen. 
Dit wordt nader geregeld in art. 1675/9 § 4 (ingevoegd door de WCSR-II); 

                                                
575 E. DIRIX & A. DE WILDE, in, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, randnr. 49; Rb. Brussel 26 juni 
2001, RW 2002-2003, 1392. 
576 DIRIX & DE WILDE,  in Collectieve schuldenregeling in de praktijk, nr. 39. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

727 

- ook de nieuwe onderhoudsschulden van de schuldenaar jegens alimentatiegerechtigden (niet 
de achterstallen)577; 
- de schulden die ontstaan door daden van normaal vermogensbeheer; 
- de schulden die ontstaan door de voortzetting van lopende overeenkomsten, zij het dat 
daarvoor toestemming van de rechter nodig is indien het geen daad is van normaal 
vermogensbeheer. 
 
Een concrete vraag die meermaals rijst is of de afbetaling van de hypothecaire schuld578, waarvan de hypotheek 
de woning van de schuldenaar bezwaart, kan worden toegestaan als boedelschuld. Dit moet in concreto worden 
beoordeeld: vaak zal het zinvoller zijn die schuld af te betalen eerder dan te verhuizen en huur te moeten betalen, 
waarbij die huurtermijnen ook een boedelschuld vormen (in beginsel ingecalculeerd bij de vaststelling van het 
leefgeld). Zinvol blijft het echter wel enkel indien het onroerend goed niet zal moeten worden geliquideerd in het 
kader van de aanzuiveringsregeling; blijkt dat dit toch moet gebeuren, dan kan de voortzetting niet meer worden 
verantwoord. De rechter kan de hypothecaire schuldeiser immers niet verplichten tot een zelfs gedeeltelijke 
kwijtschelding van de kapitaalschuld indien het onroerend goed niet wordt geliquideerd. Aangezien de 
executierechten van de hypotheekhouder opgeschort zijn, en de na de beschikking van toelaatbaarheid vervallen 
interest niet hypothecair bevoorrecht is, moet wel nagegaan worden of er voldoende kans is op behoud van het 
onroerend goed in de definitieve faze opdat de verdere afbetaling van de hypothecaire schuld kan worden 
verantwoord.  
 
Andere schulden zullen geen boedelschulden vormen; zijn zijn onbevoegd door de 
schuldenaar aangegaan, dan delen ze  niet in de aanzuiveringsregeling. In andere gevallen - 
bv. schulden die krachtens de wet ontstaan (bv. belastingschulden e.d.), dienen ze in de 
aanzuiveringsregeling te worden opgenomen (is die er reeds, dan zal ze eventueel moeten 
worden herzien, zie verder). 

f. Organisatie van de samenloop en van de schuldbemiddeling 
 
Het is een grote actieve samenloop. De schuldenlast wordt aldus in kaart gebracht, evenals het 
vermogen van de schuldenaar. 
 
1° Inventarisatie, aantreden van de schuldeisers 
 
a) Inventarisatie actief 
 
De schuldbemiddelaar moet op de eerste plaats duidelijkheid verkrijgen over de samenstelling 
van het actief; de schuldenaar is tot medewerking verplicht. 
 

                                                
577 Als boedelschuld beschouwd in Hof Gent 19 februari 2008, NjW 2009, 35. 
578 En de aanverwante schulden, zoals met name de schuldsaldoverzekerings- en de brandverzekeringspremies. 
Zie voor rechtspraak waarin deze net als de hypothecaire aflossingen het bevoorrecht statuut van boedelschulden 
kregen Beslagr. Antwerpen 17 juni 2002, Jaarboek kredietrecht 2002, 392; Beslagr. Luik 28 augustsu 2003, 
Jaarboek kredietrecht 2003, 402 en de bespreking door B. DE GROOTE, Actuele vraagstukken betreffende de 
collectieve schuldenregeling, voetnoot 84. Vgl. eerder  B. DE GROOTE, "Interest op hypothecaire 
schuldvorderingen, boedelschulden en leefgeld, voorlopige aanzuiveringsregeling en termijn om ene minnelijke 
aanzuiveringsregeling te bereiken", Jaarboek kredietrecht 2002, 398 v. 
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De rechter kan daartoe, al dan niet op vraag van de schuldbemiddelaar, de schuldenaar of een derde gelasten om 
aan de schuldbemiddelaar al de nuttige inlichtingen te verstrekken over verrichtingen uitgevoerd door de 
schuldenaar en over de samenstelling en de vindplaats  van diens vermogen (art. 1675/8 I GerW). De regels 
inzake vordering tot overlegging van stukken (art. 877 v. GerW) zijn van toepassing. De derde, andere dan een 
advocaat, kan zich niet op een beroepsgeheim of zwijgplicht beroepen (art. 1675/8 II GerW; de tekst van de wet 
voorziet de uitzondering voor advocaten niet, maar bij arrest van 3 mei 2000579 heeft het Arbitragehof artikel 
1675/8 II vernietigd, in zoverre het van toepassing is op de advocaten; de WCSR-II van 13 december 2005 
bepaalt dat de rechter het beroepsgeheim terzijde kan stellen indien dit nodig is om informatie over de 
vermogenstoestand in te winnen - ook bij advocaten; deze bepaling werd opnieuw vernietigd voor zover van 
toepassing op advocaten580). 
 
De schuldbemiddelaar zal in ieder geval het centraal beslagregister raadplegen) (art. 1675/10 § 1 GerW). 
 
b) Samenstelling passief – aangifte door de schuldeisers 
 
In beginsel spoort de schuldbemiddelaar alle schuldeisers op. Voor zover de reeds bestaande 
schuldeisers bekend zijn, wordt hen van de beschikking kennis gegeven door de griffier.  
 
De schuldeisers dienen aangifte te doen van hun schuldvordering binnen de maand nadat hen 
van de beschikking van toelaatbaarheid kennis is gegeven (art. 1675/9 § 2 GerW). Sinds de 
WCSR-II zijn de gevolgen van verzuim nader geregeld: de schuldeiser krijgt een 
respijttermijn van 15 dagen nadat hij aangetekend is aangeschreven door de 
schuldbemiddelaar. Sanctie is het verlies van de schuldvordering (hij wordt "geacht afstand te 
doen" en verliest daardoor het recht zich te verhalen, art. 1675/9 § 3 GerW), behoudens indien 
de aanzuiveringsregeling wordt afgewezen of herroepen. 
 
Volgens de rechtspraak onder de oude regeling moest de schuldbemiddelaar met door aangemaande schuldeisers 
laattijdig aangegeven schuldvorderingen geen rekening houden in zijn ontwerp van minnelijke 
aanzuiveringsregeling, ook al is die termijn niet op straffe van verval voorgeschreven, omdat dit de taak van de 
schuldbemiddelaar nodeloos bemoeilijkt en dus belangenschade veroorzaakt581. Hij kon er rekening mee 
houden voor zover zij het ontwerpen van een regeling niet in het gedrang brengen582. Hij hoefde evenmin 
rekening te houden met een aangifte die onvoldoende elementen bevat om de actuele schuldvordering van de 
schuldeiser te bepalen583. 
 
Schuldeisers die niet aangemaand werden kunnen in beginsel nog hun aangfite doen zolang de collectieve 
schuldenregeling loopt; een aangifte te goeder trouw nadat er reeds een schuldenregeling is (uitvoeirngsfaze) kan 
een grond zijn tot herziening van die regeling584. 

                                                
579 Arbitragehof nr. 46/2000 van 3 mei 2000, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2000/2000-046n.pdf = 
RW 2000-2001, 506 n. E. DIRIX. 
580 Arbitragehof nr. 129/2006 van 28 juli 2006, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2006/2006-129n.pdf 
= RW 2006-2007, 1312. 
581 Hof Antwerpen 18 juni 2003, NJW 2004, 86. Vgl. Rb. Brussel 7 mei 2002, RW 2003-2004, 227. 
582 Hof Bergen 24 maart 2005, P&B 2005, 244. 
583 Cass. 5 september 2008, nr. C.06.0673.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20080905-2. 
584 Zie bv. Hof Gent 22 april 2008, NjW 2009, 5067 noot AV. 
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2° Beheer en aanwending van activa 
 
Er wordt een regeling getroffen voor het levensonderhoud van de betrokkene, door een 
bepaald maandelijks bedrag van de inkomsten ter beschikking te stellen als "leefgeld", terwijl 
het meerdere (als dat er is) wordt ingehouden voor de aanzuiveringsregeling (zie fase 2). 
 
Tijdens de voorlopige fase kan de schuldenaar met machtiging van rechtbank activa te gelde 
maken (voor de rechtspleging vgl. de bespreking bij de aanzuiveringfase); de opbrengst zal 
moeten geïnd worden door de schuldbemiddelaar en dient te worden verdeeld volgens de 
regels van het vereffeningsbewind (vgl. hieronder)585. Het gaat wel om een minnelijke 
verkoop zodat enkel die regels worden toegepast die verenigbaar zijn met de kwalificatie als 
minnelijke verkoop586. 
 
Verder bepaalt art. 1675/10 § 4 (sinds de WCSR-II) dat "de schuldbemiddelaar toeziet op de 
prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een 
menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen". Deze bepaling doelt in het bijzonder op 
de betaling van de huishuur; de verhuurder kan immers wel niet executeren op de goederen 
van de huurder bij wanbetaling, maar wel nog steeds de overeenkomst ontbinden. De 
verhuurder zal omwille van de sameenloop in beginsel de huur moeten opvragen bij de 
schuldbemiddelaar587 (al kan hij nog altijd een vonnis bekomen tegen de huurder zelf588). 
 
Men moet deze regeling samen zien met die van het levensonderhoud; het is een verruiming 
van het begrip levensonderhoud. 
 
3° Opstelling aanzuiveringsplan en nastreven van een akkoord met de schuldeisers 
 
De schuldbemiddelaar bemiddelt om zo mogelijk een minnelijke aanzuiveringregeling op te 
stellen, gegrond op een akkoord met de schuldeisers. Hij stelt daartoe een ontwerp op (art. 
1675/10 § 2 GerW) en brengt het ter kennis van de schuldenaar en zijn schuldeisers. Dat 
ontwerp moet ook aangeven hoe de vergoeding van de schuldbemiddelaar zelf zal betaald 
worden door de schuldenaar589. 
 
Hoewel het om een grote samenloop gaat, wordt toch niet met alle schuldeiser in dezelfde 
mate rekening gehouden: “Alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, 
zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld, kunnen in het ontwerp van minnelijke 

                                                
585 Vgl. Beslagr. Brussel 10 maart 2000, RW 2000-2001, 630 noot DIRK MICHIELS, "Praktijkoplossingen 
inzake verkoop van onroerend goed bij collectieve schuldenregeling". 
586 Vgl. Burg. Gent 7 maart 2007, RW 2007-208, 620: de regel van art. 1597 GerW volgens dewelke de 
"buitengewone kosten van vervolging" bij voorrecht op de prijs worden betaald, is niet van toepassing. 
587 Bv., zij het in casu nadat de aanzuiveringsregeling in werking was, Vred. Grimbergen 12 september 2007, 
AR nr. 07/643, Providentia t. P.V., RW 2008-2009, 426. 
588 Rb. Brussel 1 December 2007, RW 2008-2009, hervorming op dit punt van het pas genoemde vonnis Vred. 
Grimbergen 12 september 2007. 
589 Art. 1675/19 § 2 VII GerW zoals ingevoegd door de Wet diverse bepalingen-I van 27 december 2006. 
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aanzuiveringsregeling worden opgenomen ten belope van de aldus verantwoorde bedragen” 
(art. 1675/10 § 3 GerW). 
 
Elke schuldeiser van zo'n schuldvordering heeft wel in beginsel een vetorecht (zie wel de 
bespreking verder van de vraag of de rechter zo'n veto naast zich neer kan leggen). 
 
Sinds de WCSR-II bepaalt § 3 bis van art. 1675/10 GerW uitdrukkelijk dat alle schuldeisers 
kunnen overgaan tot toestemming in een regeling die een gehele of gedeeltelijke 
kwijtschelding inhoudt, dus ook de fiscus en de instellingen van de sociale zekerheid590, zij 
het dat nadere regels moeten aangeven welke persoon precies die bevoegdheid heeft voor 
fiscale of socialezekerheidsschulden (zie met name art. 31bis ABSZ-Wet, inwerkingtreding 
opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2010 bij wet van 6 mei 2009). Voor penale boeten gaat het 
om de overheid die belast is met de strafuitvoering591. 
 
Opgemerkt kan worden dat ingevolge de ontwikkeling in de rechtspraak, volgens dewelke 
meer bepaald de algemene voorrechten niet spelen in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling 
bij de verdeling van nieuwe inkomsten (zie verder), de niet-bevoorrechte schuldeisers niet 
geneigd zijn om akkoord te gaan met een minnelijke regeling waarin die voorrechten wel 
worden gehonoreerd, tenzij wanneer het voorstel een voldoende lange termijn beslaat om toch 
een redelijk deel van de schulden betaald te zien592. Minnelijke regelingen gaan dan ook vaak 
de richting uitgaan van wat in gerechtelijke regelingen geldt: eerbiediging van alle 
zekerheidsrechten bij tegeldemaking van de bestaande goederen, terzijdestellen van minstens 
de algemene voorrechten bij de verdeling van nieuwe inkomsten. 
 
Indien de schuldeiser evenwel beschikt over niet-abstracte persoonlijke zekerheden, die 
bovendien solvabel zijn - een solvabele borg of hoofdelijke medeschuldenaar -, dan heeft hij 
een goede reden om een minnelijke regeling te weigeren, een instemming zou ook een 
kwijtschelding inhouden jegens die borg in toepassing van art. 1287 BW c.q. hoofdelijke 
medeschuldenaar (de laatste althans minstens voor het aandeel van de eerste) (toepassing van 
art. 1285 BW). De toepasselijkheid van die bepalingen wordt afgeleid uit (art. 1675/7 § 2 III 
GerW dat de opschorting van persoonlijke zekerheden voorschrijft zolang een minnelijke 
aanzuiveringsregeling nog tot de mogelijkheden behoort593. Staan de schulden uit 
persoonlijke zekerheden buiten verhouding met inkomsten en vermogen van de borg, dan 
maakt deze wel een goede kans op bevrijding (zie de bespreking in het handboek Persoonlijke 

                                                
590 Anders dan de rest van de WCSR-II is deze bepaling maar in werking getreden op 1 januari 2007. Wel gaf 
de programmawet 2004 de fiscus al de mogelijkheid tot "onbeperkt uitstel", d.i. de facto kwijtschelding van 
belastingschulden, ook buiten de collectieve schuldenregeling om. Door de programmawet van 27 april 2007 
wed deze bepaling echter buiten toepassing gesteld in geval van samenloop (nieuwe tekst van § 4 van art. 
413bis). 
591 De strafuitvoeringsrechtbank en tot aan de inwerkingstelling daarvan het Openbaar Ministerie. 
592 Zie de commentaar van I. VERVOORT, “Collectieve schuldenregeling. Uitoefening van het algemeen 
voorrecht door de fiscus”, NJW 2003, (114) 119. Zie D. PATART, “Portée et effets du concours en cas de 
règlement collectif de dettes”, RGEN 2000 nr. 25.067; J. CAEYMAEX, JLMB 2002, 50 v. 
593 Voor de wijziging van deze bepaling door de WCSR-II werd door sommige auteurs terecht verdedigd dat art. 
1287 BW niet speelde en dat de toepassing ervan de kansen op een minnelijke regeling verminderde - zo bv. E. 
DIRIX & A. DE WILDE in Dirix & Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk, nr. 90. 
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zekerheden), maar in het andere geval heeft de schuldeiser er dus belang bij om niet in te 
stemmen met een minnelijke kwijtschelding. 

4. De aanzuiveringsfaze 
 
Aan de voorlopige fase komt een einde door: 
- ofwel de homologatie van een met de schuldeisers bereikt akkoord (minnelijke 
aanzuiveringsregeling); 
- ofwel het proces-verbaal van niet-akkoord (art. 1675/11 § 1), gevolgd door: 
-- ofwel het opleggen door de rechter van een aanzuiveringsregeling (gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling) of zelfs een totale kwijtschelding van schulden. 
-- ofwel de verwerping van een collectieve schuldenregeling zowel als kwijtschelding 
(verwerping, zie verder). 

a. Minnelijke aanzuiveringsregeling - gevolgen van het gehomologeerd akkoord 
 
Is er een akkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers, dan wordt dit door de rechter 
geacteerd (een soort akkoordvonnis, zie art. 1675/10 § 5 II GerW) en dient dit te worden 
uitgevoerd (“minnelijke aanzuiveringregeling”).  
 
Het akkoord bepaalt of er een gedeeltelijke kwijtschelding is, of er activa worden 
uitgewonnen, of schuldeisers met zakelijke zekerheden hun voorrang behouden, e.d.m. Het is 
ook uit die overeenkomst dat moet worden afgeleid welke beschikkings- en 
inningsbevoegdheden de schuldenaar c.q. de schuldbemiddelaar hebben tijdens de 
uitvoeringsfase594. Daaruit moet men ook kunnen afleiden welke nieuwe schulden kunnen 
worden aangegaan en wat het lot is van de nieuwe schulden; de schuldbemiddelaar moet er 
zoals gezegd immers voor zorgen dat er een voorkeursbehandeling geldt voor de schulden die 
het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang 
brengen; in beginsel wordt daaraan wel voldaan door aan de schuldenaar een leefgeld toe te 
kennen voor de betaling van die nieuwe schulden (vgl. hoger in de opschortingfase). 
 
De gevolgen van de beschikking van toelaatbaarheid worden dus geconverteerd in de 
gevolgen van het akkoord. 
 
Juridisch gaat het om een overeenkomst, en niet om een vonnis, en de normale regels inzake 
geldigheid en uitvoering van overeenkomsten gelden595. Wel is de schuldbemiddelaar belast 
met de opvolging en controle. Ook geeft het akkoordvonnis aan de overeenkomst uitvoerbare 
kracht, en kan het de schikkingen bevatten waarvoor anders een notariële authentieke akte 
vereist is (bv. toestemming van de hypothecaire schuldeiser tot doorhaling na verkoop). 
 
Voor de inwerkingtreding van de WCSR-II gold dat elke verkoop van activa in het kader van 
de minnelijke regeling, precies omdat het daar om een overeenkomst gaat, geschiedde volgens 

                                                
594 Vlg. Beslagrechter Brussel 22 december 2000, RW 2001-2002, 747, zou de verkoopprijs moeten worden 
geïnd door de schuldebemiddelaar 
595 C. ENGELS, RW 2001-2002, (577) 579. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

732 

de regels van en met de gevolgen van een minnelijke verkoop (en niet van een gedwongen 
verkoop)596. Het door de WCSR-II ingevoegde art. 1675/14bis GerW over de modaliteiten 
van de tegeldemaking (zie verder hieronder) geldt nu echter ook voor een verkoop op grond 
van een minnelijke aanzuiveringsregeling, en bepaalt ook hier (§ 2) de zuiverende werking 
met overwijzing op de prijs. 

b. Beslissing bij gebreke aan akkoord. 
 
1° Rechtspleging 
 
Komt er geen akkoord binnen de 6 maanden597, dan worden de partijen opgeroepen voor de 
bevoegde rechter. 
 
De rechter kan dan een “gerechtelijke aanzuiveringregeling” opleggen598 of zelfs een totale 
kwijtschelding opleggen (zie verder hieronder voor de andere uitwerking van wat dit kan 
inhouden). 
 
Daarbij rijst de vraag wat de rechter kan doen indien een minnelijk voorstel door bijna alle schuldeisers is 
goedgekeurd, maar niet door alle. De wetgever geeft immers duidelijk de voorkeur aan een minnelijke regeling 
boven een door de rechter opgestelde599. 
 
Op de eerste plaats kan hij niet het niet door allen goedgekeurd ontwerp van minnelijke regeling zonder meer als 
gerechtelijke regeling opleggen, zonder de schuldenaar de kans te geven de maatregelen te vragen van art. 
1675/12 GerW600 (d.i. herschikking zonder kwijtschelding in hoofdsom). 
 
Wel is bij verzet van minstens één schuldenaar het normale gevolg dat de rechter dan dient over te gaan tot een 
gerechtelijke aanzuiveringsregeling601, zij het dat die schuldeiser gebeurlijk schadevergoeding verschuldigd kan 
zijn indien zijn verzet foutief is602. Sommige rechtspraak heeft evenwel alternatieve redeneringen ontwikkeld 
op basis waarvan het verworpen minnelijk voorstel toch werd gehomologeerd: 
- in sommige gevallen werd geoordeeld dat het verzet van  één schuldeiser misbruik van recht vormde, omdat die 
schuldeiser geen belang had bij zijn verzet, bv. wanneer diens schuld van die aard is dat hem bij een 

                                                
596 C. ENGELS, RW 2001-2002, (577) 581. Anders Beslagrechter Brussel 22 december 2000, RW 2001-2002, 
747, die reeds aanvaardde dat de verkoop krachtens een minnelijke aanzuiveringsregeling zuiverende werking 
heeft met overwijzing ervan op de prijs. 
597 Voor de WCSR-II was dat 4 maanden. 
598 Soms wordt ook een voorlopige aanzuiveringsregeling opgelegd, in afwachting van verdere ontwikkelingen 
waarna eerst een definitieve regeling zou worden beslist, bv. Rb. Antwerpen 30 december 1999, RW 2000-2001, 
1108. 
599 Zie over deze problematiek onder meer B. DE GROOTE, "Het keurslijf van de gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling na betwistbaar verzet tegen het minnelijk ontwerp: denksporen", commentaar bij Beslagr. 
Aarlen 26 oktober 1999, in Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 1999, 417 v.; B. DE 
GROOTE, in Beslag en collectieve schuldenregeling,  (21) 29 v. 
600 Cass. 5 februari 2004, NJW 2004, 554. 
601 In die zin ENGELS, RW 2001-2002, 580. 
602 Zo zie F. DEVOS & W. MELOT DE SCHRIJVER, “Schadevergoeding ingeval van ongegronde obstructie 
door (een) schuldeiser(s) van een minnelijke aanzuiveringsregeling”, noot onder Beslagrechter Gent 16 
november 1999, TGR 2000, 79. Toepassing bv. tegen het Waals gewest “dat systematisch weigert mee te 
werken” in besl. Luik 18 april 2008, JLMB 2008, 1292. 
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gerechtelijke aanzuiveringsregeling in ieder geval niets meer zou toekomen (met name een schuld die enkel nog 
uit interest en kosten bestaat en waarvan de hoofdsom al is aangezuiverd)603. De sanctie van zo'n 
rechtsmisbruik zou er dan in bestaan te handelen alsof die schuldeiser heeft ingestemd en dus de door de 
schuldbemiddelaar voorgestelde aanzuiveringsregeling te homologeren604.  
- Wat meer bepaald het verzet van de fiscus of inningsinstellingen van de sociale zekerheid betreft (die 
systematisch verzet aantekenden), oordeelde sommige rechtspraak dit eveneens abusief wanneer het geen 
concreet bezwaar inhield tegen het plan, maar enkel gebaseerd is op het argument dat de ambtenaar niet bevoegd 
is in te stemmen met kwijtschelding605. Andere rechtspraak oordeelde dat de weigering weliswaar geen fout 
uitmaakte, omdat de individuele ontvanger inderdaad die bevoegdheid niet heeft, maar dat de rechter er 
desondanks overheen kan stappen606, en dat uit het ontbreken van enig inhoudelijk bezwaar tegen de minnelijke 
regeling volgt dat er geen gerechtelijke regeling mag worden opgelegd en dus de minnelijke regeling moet 
worden gehomologeerd607. 
 
Voor het opleggen van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of totale kwijtschelding is 
geen instemming nodig van een meerderheid van schuldeisers (zoals wel nodig is bij het 
gerechtelijk akkoord)608. 
 
De rechter is ook niet verplicht een aanzuiveringsregeling op te leggen of kwijtschelding toe 
te staan, met name niet wanneer blijkt dat de schuldenaar niet bereid is de gevraagde 
inspanningen te leveren (om inkomsten te verhogen of uitgaven te verminderen) of 
begeleidingsmaatregelen uit te voeren609. Ook de gronden die na toekenning van een regeling 
                                                
603 Beslagrechter Antwerpen 3 juni 2003, P&B 2003, 303. Hoewel principieel aanvaardbaar, is de toepassing 
hiervan in de meeste gevallen betwistbaar, omdat de resterende schuld normaal gezien wel een hoofdsom is: 
betalingen moeten eerst worden toegerekend op de interesten en kosten en pas in laatste instantie op de 
hoofdsom (art. 1254 BW). 
604 Zo Rb. Brussel 16 mei 2000, RW 2000-2001, 1316; Beslagr. Gent 8 oktober 2002, RW 2003-2004, 1309 = 
NJW 2003, 566; Beslagr. Gent 8 oktober 2002, RW 2002-2003, 391 = NJW 2003, 495; Rb. Gent 23 september 
2003, RW 2004-2005, 313. In deze weigerde de fiscus c.q. de ontvanger der penale boeten in te stemmen enkel 
en alleen omdat de wet haar de mogelijkheid tot instemming met een minnelijke regeling principieel niet zou 
geven (en kwijtschelding van fiscale schulden dus enkel gerechtelijk zou kunnen worden opgelegd). De rechter 
besliste dat de wetgevering inzake collectieve schuldenregeling op zichzelf een wettelijke grondslag vormt voor 
zo’n instemming door de fiscus, en deze dus wel kon instemmen. Anders Beslagr. Brussel 13 juni 2003, 
Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2003, 367, die rechtsmisbruik aannam, maar als sanctie 
een gerechtelijke regeling oplegde. 
605 Bv. Beslagr. Aarlen 1 juli 2003, Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2003, 541; Beslagr. 
Brugge en Beslagr. Luik, beiden aangehaald door B. DE GROOTE, in Beslag en collectieve schuldenregeling,  
(21) 33 v. c.q. 41 v. Vgl. ook Beslagr. Hasselt 24 september 2003, Jaarboek kredietrecht en collectieve 
schuldenregeling 2003, 425; Beslagr. Luik 3 juni 2003, Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 
2003, 358. 
606 Hof Bergen 24 maart 2005, P&B 2005, 244; in casu verwerping van het bezwaar van de fiscus, die zich op 
art. 172 GW (legaliteit van de belasting) beriep om elke regeling te verwerpen. 
607 Beslagr. Gent 16 maart 2004, rolnr. 99/2903/B, aangehaald door B. DE GROOTE, in Beslag en collectieve 
schuldenregeling,  (21) 35 v.   
In andere zin (m.i. terecht) Hof Luik 5 december 2006, JLMB 2008, 50. 
608 Naar Duits recht daarentegen vereist het opleggen van een aanzuiveringsplan de instemming van een 
meerderheid van schuldeisers die ook meer dan de helft van de schuldvorderingen vertegenwoordigen; bij 
gebreke daaraan dient de faillissementsprocedure te worden gevolgd (zij het met de nuances die gelden voor het 
faillissement van consumenten). Het is wel zo dat ook in het tweede geval een kwijtschelding van de 
restschulden mogelijk is onder nadere vereisten (die strenger zijn dan naar Belgisch recht). 
609 Vb. van weigering in Beslagr. Gent 16 oktober 2001, RW 2002-2003, 1269. Vgl. ook de afwijzing wegens 
onvoldoende medewerking in de zaak die heeft geleid tot Cass. 9 september 2005, nr. C.04.0288F, H.B.  
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tot herroeping ervan kunnen leiden (art. 1675/15 § 1 GerW, zie verder) zijn gronden voor een 
verwerping in deze fase. 
 
2° Gevolgen van een verwerping 
 
In het geval van verwerping is de procedure voorbij, en houden de gevolgen van de 
beschikking van toelaatbaarheid op.  

c. Gerechtelijke aanzuiveringsregeling (m.i.v. kwijtschelding met begeleidingsmaatregelen) 
 
1° Algemene regels betreffende de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 
 
a) Gevolgen van het opleggen van een regeling 
 
Ook hier komen we in de aanzuiveringfase; de gevolgen van de beschikking van 
toelaatbaarheid lopen in beginsel verder, onder voorbehoud van de bepalingen  van de 
aanzuiveringsregeling, tot de verwerping, het einde of de herroeping van de 
aanzuiveringsregeling (art. 1675/7 § 4 GerW). 
 
Wel eindigt dan de automatische opschorting van executierechten jegens de persoonlijke zekerheden, behoudens 
wanneer deze laatsten intussen een verzoek om bevrijding hebben ingediend, zolang daarover niet is beslist (zie 
het handboek Persoonlijke zekerheden); bij kwijtschelding van de hoofdschuldenaar geniet de borg daarvan 
automatisch. 
 
b) Behandeling van de schuldvorderingen 
 
De rechter zal daarbij ook bepalen in welke mate rekening moet worden gehouden met 
betwiste schuldvorderingen (voor welk bedrag) (het dividend van die schuldeisers wordt wel 
niet uitbetaald, maar geconsigneerd tot de betwisting is beslecht) (art. 1675/11 § 3 GerW). 
 
Sinds de WCSR-II bepalen art. 1675/12 § 5 en 1675/13 § 6 dat de rechter moet toezien op de 
prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een 
menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen. 
 
De aanzuiveringsregeling bepaalt ook hoe de schuldbemiddelaar zal worden betaald610. In 
geval van totale kwijtschelding komen die kosten ten laste van het Fonds ter bestrijding van 
de overmatige schuldenlast", bij gedeeltelijke kwijtschelding in kapitaal kan de rechter ze 
eveneens geheel of gedeeltelijk ten laste leggen van dat Fonds611. 
                                                
610 Art. 1675/19 § 2 VII GerW, zoals ingevoegd door de Wet diverse bepalingen-I van 27 december 2006. 
611 Art. 1675/19 § 2 III tot VI GerW, zoals ingevoegd door de Wet diverse bepalingen-I van 27 december 2006, 
voorheen art. 1675/19 IV GerW (ingevoegd bij WCSR-II). Zie verder art. 20 § 2 en 3 van de WCSR-I (gewijzigd 
2005 door de WCSR-II) en het daardoor gewijzigde nr. 32.8 van de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 
december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen. Art. 20 § 4 voegt eraan toe: “Indien de middelen 
van het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast ontoereikend zijn om integraal het betalen toe te 
laten van het onbetaald gebleven saldo, meegedeeld door de schuldbemiddelaars, wordt overgegaan tot de pro 
rata-betaling”. Dat Fonds wordt gespijsd door bijdragen van kredietverstrekkers in verhouding tot de verstrekte 
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c) Inhoud van de regeling: looptijd 
 
De gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan opgelegd worden voor een termijn van in beginsel 
maximum 5 jaar612.  
 
Deze termijn kan slechts worden verlengd indien de schuldenaar zelf er uitdrukkelijk om 
verzoekt om op die manier de tegeldemaking van bepaalde activa te vermijden, en daarmee de 
menselijke waardigheid wordt verzekerd (nieuwe zin in art. 1675/12 § 2 I ingevoegd door 
WSCR-II)613. Beoogd wordt bv. de situatie waarin door een iets langere 
aanzuiveringsregeling de woning of een ander belangrijk actief kan worden behouden. 
 
Volgens art. 1675/12 § 2 GerW kan verder de  terugbetalingstermijn van de 
kredietovereenkomsten worden verlengd, tot hoogstens de duurtijd van de 
aanzuiveringsregeling, vermeerderd met de helft van de resterende looptijd van de 
kredietovereenkomst; deze bepaling betreft wel de aanzuiveringsregeling zonder 
tegeldemaking van alle activa (zie hieronder); een verlenging moet precies maken dat door de 
nakoming van die kredietovereenkomsten bepaalde activa voor de schuldenaar behouden 
blijven. 
 
d) Voortzetting van de bewindvoering; levensonderhoud schuldenaar 
 
Ook hier is de schuldbemiddelaar belast met de opvolging en controle. De schuldenaar 
ontvangt nog steeds een leefgeld van de schuldbemiddelaar (zie verder) en is beperkt in zijn 
bevoegdheid. De aanzuiveringsregeling zal bepalen wat met dat leefgeld moet worden betaald 
en wat door de schuldbemiddelaar moet worden betaald - bv. de huur (normaal de 
schuldbemiddelaar614. 
 
Om schulden aan te gaan die een normaal vermogensbeheer overstijgen moet hij de 
toestemming krijgen van de rechter; zoniet mogen deze niet betaald worden met de 
opbrengsten en inkomsten tijdens de aanzuiveringsregeling en vallen ze na afloop ervan 
evenmin onder de kwijtschelding (de schuldenaar wordt immers niet handelingsonbekwaam, 
alleen grotendeels beschikkingsonbevoegd over zijn vermogen). De beslagrechter  zal slechts 
de noodzakelijke uitgaven goedkeuren en geen toestemming geven voor risicovolle 
transacties615.  

                                                                                                                                                   
kredieten. 
612 in Duitsland bedraagt de termijn 6 jaar in die zin dat de inkomsten van de eerste 6 jaar moeten worden 
bestemd voor de aanzuivering van schulden vooraleer een kwijtschelding van de restschulden mogelijk is. 
613 Voor de WCSR-II 2005 werd de termijn soms verlengd met een beroep op art. 51 GerW (hoewel die 
bepaling daar allicht niet voor bedoeld was); bv. Hof Antwerpen 25 april 2001, RW 2001-2002, 683. Cass. 20 
februari 2003 nr. C.02.0418.F, JLMB 2003, 485, besliste wel dat dit slechts tijdens de regeling kon en niet op 
voorhand. 
614 Bv., zij het in casu nadat de aanzuiveringsregeling in werking was, Vred. Grimbergen 12 september 2007, 
AR nr. 07/643, Providentia t. P.V., RW 2008-2009, 426. Dit vonnis werd hervormd door Rb. Brussel 1 
December 2007, RW 2008-2009, waar het (ten onrechte) besliste dat om die reden geen veroordeling van de 
huurder zelf mogelijk zou zijn. 
615 Zo zal de rechter de schuldenaar er weliswaar toe aanzetten werk te zoeken, maar normaal géén toelating 
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2° Aanzuiveringsregeling zonder vermindering van de schuld in hoofdsom 
 
De regeling kan de volgende maatregelen bevatten:  
  1° uitstel of herschikking van betaling  van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten;  
  2° vermindering van de conventionele rentevoet  tot de wettelijke rentevoet;  
  3° gehele of gedeeltelijke  kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en 
kosten. 
 
(NB. de gevolgen van de zakelijke zekerheden en de uitwerking van de overdrachten van schuldvordering zijn 
sedert de WCSR-II reeds opgeschort bij het ontstaan van de samenloop). 
 
Zolang er geen schuldvermindering in hoofdsom wordt toegekend, is er geen reden om over te 
gaan tot tegeldemaking van de goederen van de schuldeiser. De rechter kan wel beslissen dat 
vooralsnog een aanzuiveringsregeling geldt zonder vermindering in hoofdsom en zonder 
tegeldemaking, onder voorbehoud van herziening op een later tijdstip616. 
 
3° Aanzuiveringsregeling met vermindering van de schuld in hoofdsom; totale kwijtschelding 
 
a) Voorwaarden algemeen; uitgesloten schulden; vereiste tegeldemaking 
 
Indien de genoemde maatregelen (art. 1675/12 § 1) niet volstaan om  de doelstelling van een 
collectieve schuldenregeling (zie art. 1675/3 III) te bereiken, kan de rechter, op vraag van de 
schuldenaar,  besluiten tot elke andere gedeeltelijke kwijtschelding van schulden, zelfs van 
kapitaal, mits alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt. 
In die zin gaat het dus om de kwijtschelding van de "restschulden" na vereffening (zij het niet 
noodzakelijk van alle restschulden). Sinds 1 januari 2006 kan het ook om een totale 
kwijtschelding gaan; in dat geval verschilt het systeem wel enigszins van de normale regeling. 
 
i) Schulden waarbij kwijtschelding mogelijk is 
 
De gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan dus onder bepaalde voorwaarden een (gehele of 
gedeeltelijke - zie verder) kwijtschelding van de hoofdsommen inhouden (dit om een 
realistische afbetaling mogelijk te maken). Bij bepaalde soorten schulden is kwijtschelding 
uitgesloten (art. 1675/13 § 3 en 4 GerW): 
  - de onderhoudsgelden die niet vervallen zijn op de dag van de uitspraak houdende 
vaststelling van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling;  
  - de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een 
lichamelijke schade veroorzaakt door een misdrijf dat door de strafrechter is vastgesteld; het 
Grondwettelijk Hof achtte deze bepaling niet ongrondwettig, omdat bij andere schulden 
bestaande uit een schadevergoeding wegens een onrechtmatige daad, de rechter volgens het 

                                                                                                                                                   
geven tot het opstarten van handelsactiviteiten. Vgl. B. DE GROOTE, in Beslag en collectieve schuldenregeling, 
p. (21) 24 v. 
616 Zie bv. Hof Brussel 22 maart 2002, P&B 2002, 176. 
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Grondwettelijk Hof ook niet verplicht is kwijtschelding toe te staan617;  
  -  de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement onder 
de nieuwe FaillW (1997) (wat onverschoonbaarheid impliceert)618, of na het sluiten van een 
faillissement onder de oude FaillW (1851) ingeval van eenvoudige of bedrieglijke 
bankbreuk619. 
 
Alle andere schulden kunnen dus gerechtelijk worden kwijtgescholden: 
- ook belastingen620, sociale zekerheidsschulden621, e.d.  
- meestal wordt gesteld dat zelfs strafrechtelijke boeten kunnen worden kwijtgescholden622; 
hoe dan ook kunnen de oorzaken van die schuld wel meespelen om te beoordelen of de 
schuldenaar wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling dan wel zijn onvermogen 
kennelijk zelf heeft veroorzaakt (zie hoger); in vele gevallen zal het aangewezen zijn om in 
samenspraak met de strafuitvoeringsoverheid alternatieve straffen te voorzien als 
begeleidingsmaatregel en voorwaarde voor kwijtschelding623. 
 
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof (vroeger Arbitragehof) volgt wel dat de rechter 
helemaal niet verplicht is alle restschulden gelijkelijk kwijt te schelden, en de kwijtschelding 
van bepaalde schulden kan weigeren. 
 

                                                
617 Arrest 175/2006 van 22 november 2006, rolnr. 3858, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2006/2006-
175n.pdf. 
618 Deze bepaling werd niet strijdig geacht met de Grondwet door het Arbitragehof in arrest nr. 83/2004 van 12 
mei 2004, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-083n.pdf; het Arbitragehof kwam tot hetzelfde 
besluit voor het geval van schulden uit een faillissement afgesloten onder de Faillissementswet van 1997 voor de 
wijziging bij Wet van 4 september 2002 (d.i. de versoepeling van de verschoonbaarverklaring) (arrest 139/2004 
van 22 juli 2004, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2004/2004-139n.pdf). 
619 Oorspronkelijk (1998) waren ook buiten het geval van bankbreuk schulden uit minder dan 10 jaar geleden 
afgesloten faillissementen niet kwijtscheldbaar (er was dus een wachttermijn van 10 jaar, en deze overgangsregel 
zou zijn effect dus verloren hebben op 31 december 2007), doch deze bepaling werd ongrondwettig geacht door 
het Arbitragehof (arrest 23/2001 van 1 maart 2001, http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2001/2001-
023n.pdf = RW 2002-2003, 1315 noot S. BRIJS), zij het op basis van een verkeerde lezing van de wettekst (!) 
(zie BRIJS, randnr. 6 en v.) en opgeheven bij Wet van 19 april 2002. 
620 Hof Antwerpen 31 januari 2001, RW 2001-2002, 1180; Hof Antwerpen 13 februari 2001, RW 2001-2002, 
1475. 
621 Hof Antwerpen 31 januari 2001, RW 2001-2002, 1180; Hof Brussel 18 december 2002, NJW 2003, 1194 = 
RW 2004-2005, 66. 
622 Zie Hof Antwerpen 3 april 2001, RW 2001-2002, 1395 = AJT 2002-2002, 388; met argumentatie Beslagr. 
Gent 8 oktober 2002, RW 2003-2004, 391 = NJW 2003, 495; A. DE WILDE, “”Fresh start” en geldboeten”, RW 
2000-2001, 68 v. (met rechtsvergelijkende gegevens over Nederland en Frankrijk); B. DE GROOTE, "Het 
pijnlijke spanningsveld  tussen de toelaatbaarheidsvereisten en de kwijtscheldbaarheid van schulden in de 
collectieve schuldenregeling", n. onder Beslagr. Hasselt, 8 december 2000, AJT 2001-2002, 1025 v. = Jaarboek 
kredietrecht 2001, 327. 
Anders evenwel Hof Antwerpen 6 maart 2001, RW 2001-2002, 73; Beslagr. Gent 30 januari 2001, RW 2001-
2002, 1327; Beslagr. Hasselt 24 september 2003, Jaarboek kredietrecht en collectieve schuldenregeling 2003, 
425. 
Zie ook de discussie tussen A. DE WILDE & P. HELSEN, "Kan de gerechtelijke collectieve schuldenregeling 
leiden tot de kwijtschelding van strafrechtelijke geldboeten?", 36. Jura Falc. 1999-2000 = 
http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/36n4/woordweder.htm. De tegenstanders beroepen zich op art. 110 GW. 
623 A. VAREMAN, "De collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbank", RW 2005-2006, (1281) 1286 
nr. 39. 
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In de praktijk wordt in een zeer groot aantal gevallen de (rest)schuld gedeeltelijk 
kwijtgescholden. Het komt er meestal op neer dat de goederen uitgewonnen worden en de 
betrokkene voor een periode van (hoogstens) 5 jaar op een minimuminkomen (leefgeld) wordt 
gezet, waarna de dan nog resterende schulden kwijtgescholden zijn624.  
 
Sinds de WCSR-II kan het ook om een totale kwijtschelding gaan, wanneer geen enkele 
aanzuiveringsregeling in de eigenlijke betekenis van het woord mogelijk is, omdat de 
verzoeker zelfs daarvoor over onvoldoende middelen beschikt. Deze beslissing kan wel 
gepaard gaan met andere begeleidingsmaatregelen (ook hier voor een maximumduur van 5 
jaar) (nieuw art. 1675/13bis GerW). 
 
ii) Vereiste voorafgaandelijke tegeldemaking van activa 
 
Opdat er een kwijtschelding van kapitaal kan plaatsvinden moeten de voor beslag vatbare 
goederen worden te gelde gemaakt, althans voor zover de opbrengst hoger kan liggen dan de 
kosten. Regelmatig wordt er zelfs kapitaal kwijtgescholden zonder uitwinning van de 
beslagbare goederen, omdat de uitwinning ervan netto niets zou opleveren625.  
 
De tegeldemaking van bepaalde activa is in sommige gevallen ook weinig zinvol, omdat de 
opbrengst teniet zou worden gedaan door de schulden die door het verdwijnen van het goed 
ontstaan: dit is meer bepaald het geval wanneer de opbrengst van de woning waarvan de 
schuldenaar eigenaar is, niet hoger ligt dan de huur die voor de huisvesting van het gezin zou 
moeten worden voorzien. Aangezien die huur een boedelschuld zou zijn (zie verder 
hieronder), is er de neiging om bij niet-uitwinning van de woning een gelijkaardige bedrag 
aan hypothecaire afbetaling ervan eveneens als boedelschuld te beschouwen. Een correcte 
belangenafweging kan er met name in bestaan dat het onroerend goed verkocht worden met 
voorbehoud van vruchtgebruik voor de schuldenaar. Vergelijkbaar werd in de zaak waarin de 
cassatievoorziening werd verworpen op 29 februari 2008 beslist dat de landbouwgronden, 
waarvan de exploitatie het gezinsinkomen leverde, slechts in blote eigendom werden 
verzilverd om door het behoud van het (vrucht)gebruik het levensonderhoud van de 
schuldenaars te waarborgen626. 
 
Zo ook werd in een ander geval de auto van de schuldenaar niet verkocht, om de schuldenaar, 
aldus de mogelijkheid te geven zijn werk verder uit te oefenen en inkomsten te genereren (in 
deze zaak werd bovendien beslist dat de onbetaalde verkoper van de auto betaald werd - om 

                                                
624 In Frankrijk is de normale termijn 10 jaar, in Duitsland 6 jaar (§ 286 v. InsO), in het VK daarentegen slechts 
1 jaar. 
625 Bv. Beslagr. Gent 2 november 1999, DCCR 2000, 161; Beslagr. Bergen 18 november 1999, JLMB 2000, 
736; Rb. Antwerpen 24 januari 2000, RW 2000-2001, 1137; Beslagr.  Brussel 27 juni 2000, RW 2000-2001, 
1566; Beslagr. Gent 5 juni 2001, AJT 2002-2002, 949 n. K. PITEUS; Beslagr. Gent 16 oktober 2001, RW 2002-
2003, 1269; Beslagr. Bergen 17 oktober 2002, JLMB 2003, 276; Hof Brussel 18 december 2002, NJW 2003, 
1194. Zie ook Beslagr. Brussel 13 juni 2003, Jaarboek kredietrecht 2003, 367; Beslagr. Bergen 26 juni 2003, 
Jaarboek kredietrecht 2003, 496. 
626  Cass. 29 februari 2008, C.06.0142F, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-
20080229-1, P&B 2008, 273 = RW 2008-2009, 1556 = Jaarverslag cassatie 2008, 48. 
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aldus de auto in de boedel te behouden, wat zinvol is indien de waarde van de auto hoger is 
dan de uitstaande koopprijs)627.  
 
Voor de tegeldemaking dienen de regels voor gedwongen uitvoering te worden gevolgd628 

(met dien verstande dat er natuurlijk niet eerst beslag te worden gelegd, aangezien de 
beschikking van toelaatbaarheid reeds een beslag inhoudt); de verkoop heeft zuiverende 
werking met overwijzing van de rechten op de prijs. 
 
iii)  Gevolgen bij gedeeltelijke kwijtschelding 
 
De kwijtschelding van de restschulden treedt pas in op het einde van de termijn van de 
aanzuiveringsregeling, en dit enkel als de regeling niet wordt herroepen, de schuldenaar de 
door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling heeft nageleefd, en behoudens terugkeer van 
de schuldenaar tot beter fortuin vóór het einde van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling (art. 
1675/13 § 1 laatste lid). 
 
iv) Voorwaarden voor en gevolgen van gehele kwijtschelding (art. 1675/13bis 
GerW) 
 
Wanneer de schuldbemiddelaar tot het besluit komt dat zelfs een gedeeltelijke aanzuivering 
van de bestaande schulden (andere dus dan  de boedelschulden) niet mogelijk blijkt (met 
name wanneer er geen activa zijn waarvan de tegeldemaking een positief saldo kan opleveren 
en ook het inkomen te laag is), kan hij sedert 1 januari 2006 (inwerkingtreding WCSR-II) ook 
de totale kwijtschelding voorstellen. De rechter kan deze totale kwijtschelding toestaan; deze 
kan alle schulden betreffen behalve diegene die niet kwijtscheldbaar zijn (zoals hoger 
besproken). 
 
Deze totale kwijtschelding veronderstelt eveneens een tegeldemaking van de beslagbare 
goederen. Indien er dergelijke activa zal, zal er meestal wel een aanzuiveringsregeling 
mogelijk zijn, tenzij de opbrengst ervan volledig zou moeten worden aangewend voor de 
zakelijke zekerheden die erop rusten. 
 
De rechter kan begeleidingsmaatregelen opleggen (bv. werk zoeken, opleiding volgen, 
uitgavenpatroon aanpassen) voor een duur van hoogstens 5 jaar; het is overigens in de meeste 
gevallen moeilijk te rechtvaardigen dat dit niet zou gebeuren.  
 
Strikt genomen gaat het niet om een aanzuiveringsregeling, aangezien niets wordt 
aangezuiverd, maar dus hooguit om een begeleidingsregeling. Problematisch hierbij is dat er 
niets geregeld is voor het toezicht op de begeleidende maatregelen; uit de wet lijkt voort te 
vloeien dat het mandaat van de schuldbemiddelaar vervalt (en dus ook zijn bevoegdheid om 
de inkomsten van de schuldenaar te innen). 
 

                                                
627 Rb. Leuven 26 oktober 1999, RW 2001-2002, 32. 
628 Nu art. 1675/14bis § 1 GerW; in dezelfde zin voorafgaand aan de WCSR-II: C. ENGELS, RW 2001-2002, 
(577) 583, met uitwerking van een reeks bijzondere vragen. 
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De kwijtschelding van de restschulden treedt dadelijk in, behoudens terugkeer van de 
schuldenaar tot beter fortuin binnen de 5 jaar in geval van totale kwijtschelding (art. 
1675/13bis GerW § 4). 
 
b) Verdeling van de opbrengst van verzilverde activa - toepasselijkheid van voorrechten en 
andere zekerheden 
 
Art. 1675/13 § 1, eerste streepje bepaalt dat alle goederen die voor beslag in aanmerking 
komen, te gelde worden gemaakt op  initiatief van de schuldbemiddelaar en dat "De verdeling 
heeft plaats met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers onverminderd de wettige  
redenen van voorrang”. Hieruit volgt dat bij de verdeling van die opbrengst alle zekerheden 
moeten worden eerbiedigd, met inbegrip van bv. de algemene voorrechten629, 
eigendomsvoorbehoud, enz. Omgekeerd blijft een achtergestelde lening eveneens 
achtergesteld630. 
 
Voor de zekerheidsrechten met afscheidingsrecht, blijft dit bestaan. Het nieuwe art. 
1675/14bis (WCSR-II 2005) bepaalt uitdrukkelijk dat de instrumenterende ambtenaar - d.i. de 
notaris of gerechtsdeurwaarder - in beginsel zelf de rangregeling opmaakt en de hypothecaire 
en bijzonder bevoorrechte schuldeisers rechtstreeks uitbetaalt, en enkel het saldo overmaakt 
aan de schuldbemiddelaar. 
 
Evenwel kan, volgens de hoger besproken cassatie-arresten van 23 april 2004, de na de 
samenloop vervallen interest, ook bij schuldvorderingen verzekerd met een zakelijk recht 
(hypotheek, pand) – en al wordt ze in beginsel door die zekerheid mee verzekerd -, niet 
verhaald worden op de activa, ook niet op het onderpand van die zekerheid. Voor het overige 
blijven de afzonderingsrechten gelden. De schulden van de algemene boedel kunnen 
overeenkomstig de algemene regel, niet bij voorrang verhaald worden op het onderpand van 
de hypotheken of bijzondere voorrechten. 
 
c) Rangregeling in de algemene boedel; boedelschulden, prioritaire schulden  
 
Op de algemene boedel geldt, in overeenstemming met de besproken algemene regels inzake 
samenloop, de voorrang van de boedelschulden, waaronder de kosten van de bewindvoering 
zelf. Voor zover dit niet kan worden verzekerd door middel van de nieuwe inkomsten van de 
schuldenaar (zie verder), geldt ook het levensonderhoud van de schuldenaar en zijn gezin als 
een soort boedelschuld. Zoals gezegd bepaalt art. 1675/12 § 5 immers dat de rechter moet 
toezien op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin 
om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen. 
 
De aanzuiveringsregeling moet ook bepalen wat er gebeurt met nieuwe schulden. Het gaat bij 
nader toezien voornamelijk om de volgende soorten schulden: 
- de boedelschulden in de klassieke betekenis, die zoals steeds voorrang krijgen (waaronder 
de kosten van de bewindvoering); 

                                                
629 Cass. 4 november 2005, RW 2007-2008, 950. 
630  Hof Gent 10 januari 2006, RW 2006-2007, 373. 
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- nieuwe onderhoudsschulden, die eveneens hun voorrang behouden op de nieuwe activa; 
- de kosten voor levensonderhoud van de schuldenaar en zijn gezin (wat nodig is om met zijn 
gezin een menswaardig leven te kunnen leiden). Men kan dit als een soort boedelschulden in 
een ruimere zin beschouwen (aangezien het hier niet om de vereffening van de boedel gaat, 
maar om een schuldsanering met het oog op een menswaardige voortzetting van het leven) 
Uitgangspunt van de wet (art. 1675/12 § 4) is dat het niet beslagbaar gedeelte van de nieuwe 
inkomsten hiervoor dient; mits bijzondere motivering kan in het kader van een gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling ook een deel van het niet beslagbare inkomen door de rechter worden 
bestemd worden bestemd voor de aanzuivering (maar niet het wettelijke bepaalde 
bestaansminimum of leefloon)631. 
 
Ook worden bepaalde schuldeisers toch bevoordeeld bij verdeling van de opbrengst van de 
activa of van nieuwe inkomsten, opdat zij niet zouden overgaan tot de uitoefening van rechten 
die de zaak nog erger zouden maken. Een voorbeeld is de aanzuivering van achterstallige 
huurschulden om uitzetting te voorkomen. Men kan dit ook zien als een soort boedelschuld in 
de collectieve schuldenregeling. Sinds de WCSR-II bepaalt art. 1675/13 § 6 GerW dat de 
rechter moet toezien op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker 
en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen, wat aan deze 
rechtspraak een wettelijke grondslag heeft gegeven. M.i. kan men ook dit best zien als een 
uitbreiding van het begrip levensonderhoud als boedelschuld. 
 
Gaat het niet om een boedelschuld, dan kan de schuld een nieuw feit uitmaken, dat een 
aanpassing van de reeds besliste regelingen (zie verder) kan verantwoorden632. 
 
Na de betaling van de boedelschulden wordt het resterend actief verdeeld volgens de gewone 
regels van rangregeling (dus met behoud van de rang tussen algemene voorrechten, 
chirografaiore schulden, achtergestelde schulden). Die gelden althans voor de activa die te 
gelde worden gemaakt. Bij nieuwe activa ligt het iets ingewikkelder. 
 
d) Aanwending van nieuwe activa, in het bijzonder inkomsten 
 
Art. 1675/13 § 1, tweede streepje bepaalt dat “na de tegeldemaking van de voor beslag 
vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit 
van een aanzuiveringsregeling met inachtname van  de gelijkheid van de schuldeisers, behalve 
wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in  artikel 1412 I”; art. 1675/12 §1 
bepaalt dat de rechter bij het opleggen van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling “de 
gelijkheid onder schuldeisers” moet eerbiedigen. Dit heeft aanleiding gegeven tot 
betwistingen over de vraag of de voorrang krachtens voorrechten of andere zekerheden ook in 
dat geval speelt. Het gaat hier eigenlijk over de bestemming van toekomstige activa, 
voornamelijk nieuwe inkomsten van de schuldenaar. 
 

                                                
631 Art. 1675/12 § 4 GerW juncto art. 14 van de Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 
integratie. 
632 Zie bv. w.b. de na de samenloop opeisbaar geworden belastingschulden uit voor de samenloop verworven 
inkomsten, Rb. Antwerpen 2 juni 2003, NJW 2003, 893. 
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Langs de ene kant is er de leer dat bij de aanzuiveringsregeling voor de na realisatie nog 
resterende schulden (waarover art. 1675/13 § 1, streepje 2, handelt) de schuldeisers strikt 
evenredig moeten worden behandeld en geen zekerheden of voorrechten kunnen inroepen633. 
De andere stelling luidt dat integendeel de geldende zekerheidsrechten op die nieuwe activa 
hun voorrang behouden634.  
 
Intussen zijn in de rechtspraak enkele zaken uitgeklaard. 
 
i) Boedelschulden, leefgeld en onderhoudsschulden, prioritaire schulden 
 
Op de eerste plaats blijft de voorrang bestaan voor boedelschulden, waaronder ook het 
levensonderhoud van de schuldenaar zelf en zijn gezin, en (nieuwe) onderhoudsschulden635, 
alsmede de reeds genoemde prioritaire schulden. 
 
ii) Algemene voorrechten 
 
Algemene voorrechten daarentegen dienen niet te worden geëerbiedigd in de regeling 
betreffende nieuwe inkomsten. 
 
In twee arresten uit 2001 besliste het Hof van cassatie dat geen rekening moet worden 
gehouden met het algemeen voorrecht van de fiscus ex art. 422 WIB636, en dit ongeacht of de 
                                                
633 Rb. Turnhout 14 augustus 2000, RW 2000-2001, 1393; Rb. Brussel 27 juni 2000, RW 2000-2001, 1566; Hof 
Gent 12 september 2000, RW 2000-2001, 1422; Rb. Gent 30 januari 2001, RW 2001-2002, 1327; Hof Brussel 16 
juni 2001, RW 2002-2003, 1427; verdere referenties in vn. 28 van ENGELS, RW 2001-2002, 581; I. 
VERVOORT, NJW 2003, 114 v.  
Een (m.i. niet relevant) argument dat hiervoor wordt aangevoerd is bv. dat het bij de aanwending van nieuwe 
inkomsten niet gaat om een gedwongen tenuitvoerlegging; zo: DE WILDE en V. SAGAERT, in RW 2000-2001, 
914 in fine; G. DE LEVAL, La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collective de dettes et à la possibilité 
de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, Coll. Scientifique Luik 1998, p. 57, en E. VAN DEN HAUTE, 
Le règlement collective de dettes et la possibilité de vente de gré à gré. Examen de la la loi du 5 juillet 1998, 
Kluwer Diegem, p. 56 nr. 75. De redenering is onjuist: zodra de schuldbemiddelaar de inkomsten geheel of ten 
dele int, gaat het om een realisatie van (nieuwe) activa van de schuldenaar. 
634 O.a. E. DIRIX & A. DE WILDE, in Collectieve schuldenregeling in de praktijk, p. 62 nr. 80. 
635 Als boedelschuld beschouwd in Hof Gent 19 februari 2008, NjW 2009, 35. 
636 Cass. 31 mei 2001, RW 2001-2002, 596 noot A. DE WILDE “Het gelijkheidsbeginsel en de voorrechten in 
de collectieve schuldenregeling” = Arr. nr. 327 = Pas. nr. 327 concl. A.g. De Riemaecker = JLMB 2002, 50 
kritische noot J. CAEYMAEX = T.Not. 2002, 735 = R.Not.B. 2001, 640 = JT 2001, 568 = DCCR 2002, 41 noot 
F. DE PATOUL, in bevestiging van Hof Luik 29 maart 2000, JLMB 2001, 147 noot G. DE LEVAL; Cass. 22 
juni 2001, Arr. nr. 394 = RW 2001-2002, 599, in bevestiging Hof Gent 12 september 2000. Besproken door I. 
VERVOORT, “Collectieve schuldenregeling. Uitoefening van het algemeen voorrecht door de fiscus”, NJW 
2003, 114 v. Zie hierover verder M. FORGES, “Les causes légitimes de préférence et le plan de règlement 
collectif de dettes”, JT 2002, 65-66; K. PITEUS, “Voorrechten en collectieve schuldenregeling: een tweespalt?”, 
AJT 2001-2002, 954-955. 
Impliciet reeds in nr. Cass. 19 oktober 2001, C.01.0057F, JLMB 2002, 55 = Rev.not.b. 2002, 35.  
Na het arrest gevolgd door bv. Hof Antwerpen 26 juni 2002, NJW 2003, 133; onuitgegeven rechtspraak geciteerd 
door DE WILDE en V. SAGAERT, in RW 2000-2001, 914 nr. 1.  
Voordien in andere zin over het voorrecht van de fiscus Rb. Tongeren 23 december 1999, RW 2000-2001, 275; 
Rb. Leuven 9 november 1999, RW 2000-2001, 274; Rb. Turnhout 25 november 1999, RW 2000-2001, 1026; Rb. 
Turnhout 9 december 1999, RW 2000-2001, 275; Rb. Leuven 7 september 1999, RW 2000-2001, 1025 = T.Not. 
2000, 386 noot D. PATART “Behoud van de voorrechten in het kader van de wet van 5 juli 1998 betreffende de 
collectieve schuldenregeling”; Rb. Leuven 18 januari 2000, RW 2000-2001, 1027. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2010 

 
 
 

743 

gerechtelijke aanzuiveringsregeling voorziet in een kwijtschelding van schulden in hoofdsom 
of niet. Opgemerkt moet worden dat deze arresten hun oordeel uitdrukkelijk beperken tot de 
algemene voorrechten en zich niet uitspreken over de zekerheden op specifieke goederen 
(bijzondere voorrechten) – wat in de commentaren op deze arresten wel eens wordt overzien. 
Waar het eerste arrest (31 mei 2001) nog stelt dat de rechter de algemene voorrechten terzijde 
“kan” laten, volgt uit het tweede (Cass. 22 juni 2001) veeleer dat hij de algemene voorrechten 
terzijde moet laten637. Eerdere rechtspraak kwam soms reeds tot hetzelfde besluit op grond 
van het argument dat ook van bevoorrechte schuldvorderingen een gedeeltelijke 
kwijtschelding mogelijk is, zodat door middel van een dergelijke kwijtschelding de voorrang 
minstens de facto terzijde kan worden gesteld638. 
 
Wat het algemeen voorrecht voor sociale zekerheidsschulden betreft, geldt in beginsel 
hetzelfde, evenwel met een nuance: de eigenlijke bijdragen voor de sociale zekerheid, vereist 
opdat de schuldenaar zijn sociaal statuut zou kunnen behouden, zouden bevoorrecht zijn 
precies om geen afbreuk te doen aan de sociale zekerheid van de schuldenaar en zijn gezin639. 
 
iii) Andere zekerheden 
 
Veel andere zekerheden zullen er op die nieuwe activa meestal niet zijn; het moet al gaan om 
zekerheden die voor de samenloop gevestigd waren (fixatiebeginsel), wat vereist dat het gaat 
om activa die toen reeds bestonden (en niet eerst ontstaan zijn na de samenloop), maar 
desondanks niet voor beslag in aanmerking kwamen, of om zekerheden die van rechtswege 
aan bepaalde activa kleven (ab initio), of die gevestigd waren op activa vooraleer de 
schuldenaar die heeft verkregen. 
 
Uit art. 1675/14bis kan men wel afleiden dat hypotheken en bijzondere voorrechten wel 
behouden blijven op activa die te gelde worden gemaakt. Men kan dit niet beperken tot te 
gelde gemaakt activa die reeds van bij het begin aanwezig waren; het moet ook gelden 
wanneer de schuldenaar later activa verkrijgt (bv. door erfenis). Ook de uitoefening van 
zekerheden op financiële activa krachtens de WFZ blijft mogelijk. 
 
Indien men tegeldemaking ruim zou interpreteren, m.i.v. de inning van schuldvorderingen, 
zou Art 1675/13 § 1, tweede streepje (behoud van zekerheden) steeds van toepassing zijn en 
art. 1675/12 § 1 (gelijkheid onder schuldeisers) nooit spelen. Wellicht moet het onderscheid 
dan ook zo worden begrepen dat de regel van de evenredige verdeling zonder voorrang voor 
zakelijke zekerheden enkel geldt voor nieuwe activa die niet te gelde worden gemaakt in 
eigenlijke zin, maar geïnd, dus om schuldvorderingen. Het zal dan ook uitsluitend gaan om 
zekerheden die reeds voor de samenloop gevestigd waren op nog niet voor beslag vatbare 
schuldvorderingen, gezien het volgende.  

                                                
637 Anders nog Hof Antwerpen 25 april 2001, RW 2001-2002, 683, volgens wie de rechter de keuze heeft. 
638 Een voorbeeld in Rb. Leuven 26 oktober 1999, RW 2001-2002, 32, waarin het voorrecht van de fiscus in 
beginsel werd erkend, maar van de fiscale schuld een even hoog percentage werd kwijtgescholden als van andere 
schulden, zodat er de facto geen voorrang is. 
639 In die zin Rb. Gent 8 mei 2000, RW 2000-2001, 913 noot A. DE WILDE en V. SAGAERT, “Collectieve 
saneringsprocedures en zakelijke zekerheidsrechten”, vonnis dat voor het overige de evenredige verdeling van de 
beschikbare inkomsten oplegt, zonder voorrang voor zakelijke zekerheden. 
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Overlopen we de belangrijkste mogelijke zekerheden op nieuwe activa (een grondiger 
bespreking van die zekerheden volgt in het deel over zekerheden op schuldvorderingen), dan 
komen we tot de volgende vaststellingen. 

- Mechanismen voor de voorrang van onderhoudsschulden op de nieuwe inkomsten 
blijven gelden (zie hierboven); 

- Ook van de rechtstreekse vorderingen kan men alvast aannemen dat ze blijven gelden, 
ondanks de letter van art. 1675/12 en 1675/13; zo de rechtstreekse vergoeding tegen 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schuldenaar, die voorrang geeft op de 
verzekeringsvergoeding640, of de rechtstreekse vordering van de verhuurder op de 
inkomsten van de schuldenaar uit onderverhuring (althans voor zover deze inkomsten 
uit onderverhuring nog strekken tot zekerheid van achterstallige huur; de lopende huur 
van de schuldenaar is immers een boedelschuld, althans een schuld die met het 
leefgeld wordt betaald). 

- Ook verrekening (schuldvergelijking) door een schuldeiser van zijn schuldvordering 
met een nieuwe tegenvordering van de schuldenaar, die "connex" (samenhangend) is 
met de eerste (zie verder Deel VI.) moet in beginsel mogelijk blijven. 

- De discussie blijft dus omzeggens enkel nog relevant ingeval vorderingen van de 
schuldenaar die reeds bestonden voor de samenloop, maar nog niet beslagbaar waren, 
voordien in pand werden gegeven (of “overgedragen” in de vorm van loonoverdracht), 
wat veronderstelt dat het om andere vorderingen gaat dan het niet beslagbaar deel van 
het inkomen641. Uit de letter van de wetteksten kan men afleiden dat de zakelijke 
zekerheden op schuldvorderingen wel blijven bestaan in geval van "tegeldemaking" 
van die schuldvorderingen door verkoop. Is er geen tegeldemaking van die activa, 
maar wel van het vermogen, dan blijft de wettekst onduidelijk (art. 1675/7 bepaalt dat 
de gevolgen van de zakelijke zekerheden opgeschort blijven "behalve in geval van 
tegeldemaking van het vermogen", maar niet bepaalt of in geval van tegeldemaking de 
zakelijke zekerheden op nieuwe activa kunnen worden uitgeoefend). 

d. Herziening en herroeping 
 
1° Overlijden 
 
Door het overlijden van de schuldenaar stopt de procedure ex nunc. Op dat ogenblik gaat het 
om een vraag van vereffening van de nalatenschap (eventueel voorafgegaan door vereffening 
van de hugwmeenschap). 
 
2° Herziening 
 

                                                
640 Aangezien de schuldenaar geen handelaar mag zijn, zal de rechtstreekse vordering van de onderaannemer 
normaal niet van toepassing zijn. 
641 Om huurvorderingen zal het al evenmin gaan, aangezien de eigendommen van de schuldenaar te gelde 
worden gemaakt. 
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Herziening van de minnelijke regeling zowel als de gerechtelijke regeling is mogelijk als er 
zich nieuwe feiten voordoen642. 
 
Het kan gaan om nieuwe inkomsten643, de vermindering van het aanwendbaar bedrag door de toename van 
boedelschulden, of de vermeerdering van het relevante passief door nieuwe schulden die geen boedelschulden 
zijn en ook niet buiten de aanzuiveringsregeling blijven en ook geen boedelschulden zijn (i.h.b. krachtens de wet 
ontstane bijkomende verbintenissen644). Het kan ook gaan om het overlijden van een medeschuldnaar, preciezer 
gezegd de echtgenoot die eveneens deelheeft aan de schuldenregeling; indien ingevolge dat overlijden 
delangstelevende niet in staat is het plan na te leven, dringt een herziening zich op645. 
 

3° Herroeping 
 
De aanzuiveringsregeling is volgens art. 1675/12 § 3 GerW afhankelijk van: 
- de vervulling door de schuldenaar van passende handelingen om de betaling van de schuld te 
vergemakkelijken of te waarborgen; 
- het  zich onthouden door de schuldenaar van daden die zijn onvermogen zouden doen 
toenemen. 
 
Herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid (en daarmee de samenloop en opschorting 
van individuele executie) is mogelijk in een aantal gevallen, op verzoek van de 
schuldbemiddelaar of een belanghebbende schuldeiser (dus niet ambtshalve646). 
 
De  herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke 
aanzuiveringsregeling kan volgens art. 1675/15 § 1 worden uitgesproken wanneer de 
schuldenaar :  
  1° hetzij onjuiste stukken heeft  afgegeven met de bedoeling aanspraak te maken op de 
procedure van gezamenlijke schuldenregeling of deze  te behouden;  
  2° hetzij zijn verplichtingen niet nakomt, zonder dat zich nieuwe feiten voordoen die de 
aanpassing of herziening van de regeling rechtvaardigen647;  
  3° hetzij onrechtmatig zijn  lasten heeft verhoogd of zijn baten heeft verminderd;  
  4° hetzij zijn onvermogen heeft bewerkt648;  
                                                
642 A contrario uit art. 1675/15 § 1, 2° GerW. 
643 Hof Gent 10 oktober 2000, RW 2001-2002, 61 (pensioenstijging; in casu geen herziening omdat 
daartegenover stijgende medische kost stond); Beslagr. Marche-en-Famenne 24 juli 2003, Jaarboek kredietrecht 
en collectieve schuldenregeling 2003, 542; B. DE GROOTE, in Beslag en collectieve schuldenregeling, (21) 57 
v. 
644 Bv. belastingsaldi die uit een belastingaanslag voortvloeien (en de ingehouden bedrijfsvoorheffing of 
voorafbetaling te boven gaan): Cass. 19 oktober 2001, nr. C.01.0057F, JLMB 2002, 55 = Rev.not.b. 2002, 35. 
645  Bv. Arbeidshof Luik 30 januari 2009, JLMB 2009, 1212 n. D. PATART "La remise totale de detts du 
conjoint survivant assujetti avec le défunt à un plan de règlement amiable". 
646 Hof Antwerpen 2 maart 2004, P&B 2004, 120; Cass. 2 oktober 2008 nr. C.07.0462.F,  
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20081002-4 = JLMB 2009, 534: de herroeping 
kan enkel door schuldbemiddelaar of een belanghebbende schuldeiser worden gevorderd. De rechter kan dit niet 
ambtshalve aanbrengen of de schuldbemiddelaar niet opdragen om herroeping te vorderen. 
647 Art. 1675/15 § 1, 2° GerW, zoals gewijzigd door WCSR-II 2005. 
648 Hof Antwerpen 30 april 2003, RW 2004-2005, in casu door voor de aanvraag activa te verkopen zonder het 
geld aan te wenden voor de betaling van schulden, en van die verkoop geen melding te maken in het verzoek; 
Rb. Hasselt 13 november 2007, RW 2007-2008, 1294 (o.a. zwart werken en tegelijk werkloosheidsuitkeringen 
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  5°  hetzij bewust valse verklaringen heeft afgelegd.  
De rechtspraak interpreteert dit zo dat onder “niet nakomen van verplichtingen” ook vallen 
- het geval waarin de schuldenaar doelbewust activa laat verloren gaan649; 
- manifest gebrek aan medewerking aan de goede afloop van de regeling650. 
 
De herroeping kan dus zowel gebeuren op gronden die reeds aanwezig waren bij de 
toekenning van de regeling (of zelfs bij de toelating tot de voorlopige fase), dan wel op 
gronden die zich later voordeden. Betwist is of een herroeping retroactief werkt651. Ze maakt 
wel dat de in het vooruitzicht gestelde kwijtschelding van de restschulden niet kan intreden, 
en dat de samenloop vervalt, zodat de schuldeisers terug individueel kunnen executeren652. 
Herroeping van een beslissing tot totale kwijtschelding (welke in beginsel dadelijk ingaat) 
doet die kwijtschelding vervallen. 
 
Ook tot 5 jaar na het einde van de aanzuiveringsregeling kan herroeping nog gevorderd 
worden door een schuldeiser in geval van een bedrieglijke handeling in zijn nadeel gesteld 
door de schuldenaar (art. 1675/15 § 2 GerW). Wordt de vordering toegekend, dan is hij door 
de kwijtschelding van de restschulden niet meer gebonden. 
 
De persoon waarvan de minnelijke of gerechtelijke  aanzuiveringsregeling werd herroepen bij 
toepassing van artikel 1675/15 § 1 I 1° en 3° tot  5° GerW, kan gedurende een periode van 
vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het vonnis van herroeping geen  verzoekschrift tot het 
verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen (art. 1675/2 III GerW).  
 
Sommige rechtspraak verwerpt de herroeping, waarvoor er gronden zijn, wanneer er al een minnelijke 
aanzuiveringsregeling werd overeengekomen en een herroeping de schuldeisers geen enkel voordeel kan 
verschaffen, maar enkel zou benadelen653. 

                                                                                                                                                   
innen). 
649 Hof Antwerpen 24 oktober 2000, RW 2001-2002, 98. In Hof Brussel 13 juli 2000, RW 2000-2001, 1315 
werd  herroeping verworpen, omdat het enige verwijt was dat de schuldenaar een geïnde som zelf had besteed 
voor bepaalde vervallen schulden, maar in casu te goeder trouw werd geacht. 
650 Rb. Brussel 28 maart 2002, RW 2002-2003, 1512. 
651 Neen volgens Rb. Brussel 27 juni 2000, RW 2001-2002, 205, maar ja volgens Hof Brussel 9 januari 2001, 
RW 2001-2002, 565, dat genoemd vonnis hervormt. Het ging in deze zaak wel om een herroeping tijdens de 
eerste faze, dus nog voor er een aanzuiveringsregeling was. 
652 Voor de vraag wat er moet gebeuren met de gelden waarover de schuldbemiddelaar op het oegnblik van de 
herroeping beschikt, zie Hof Luik 7 januari 2003, JLMB 2003, 486 n. G. DE LEVAL; E. DIRIX, TPR 2002, 
1323. 
653 Bv. Hof Brussel 3 september 2002, RW 2004-2005, 390. 
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AFDELING D.  Gerechtelijk bewind ? 
 
Onduidelijk in ons recht is in welke mate de regels inzake samenloop ook gelden voor situaties van voorlopig 
bewind over een vermogen, in het bijzonder een voorlopig bewind voorafgaand aan faillissement (in afwachting 
van een beslissing daarover). Dit laatste kwam hoger reeds kort ter sprake. 
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HOOFDSTUK V.   Opeenvolging van situaties van samenloop :  
 

1. Belangrijkste gevallen 
 
In bepaalde gevallen vindt er een opeenvolging van verschillende vormen van samenloop 
plaats654. De belangrijkste voorbeelden zijn: 
- bij rechtspersonen: na beslag kan een procedure van gerechtelijke reorganisatie, een 
ontbinding/vereffening of een faillissement volgen; na ontbinding/vereffening of een 
procedure van gerechtelijke reorganisatiekan faillissement volgen; na een procedure van 
gerechtelijke reorganisatie kan een vereffening volgen; 
- bij natuurlijke personen handelaars: na beslag kan een procedure van gerechtelijke 
reorganisatie of een faillissement volgen; na een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan 
nog faillissement volgen; na het overlijden van de handelaar en beneficiaire aanvaarding kan 
nog faillissement volgen; 
- bij natuurlijke personen niet-handelaars: na beslag kan een collectieve schuldenregeling 
volgen. 
- na overlijden van een persoon kan er beslag gelegd zijn en nadien een curator worden 
aangesteld wegens het onbeheerd zijn van de nalatenschap. 
 
Telkens rijst de vraag wat de gevolgen zijn van de nieuwe samenloop, gegeven het feit dat er 
reeds voordien een samenloop of geheel of ten dele dezelfde activa heeft plaatsgevonden, 
voor dezelfde schuld(vordering)en of een deel ervan. 

2. Gevolgen voor het actief: wordt het aandeel in het netto-actief opnieuw gefixeerd ? 

a. Reeds definitief toebedeelde activa 
 
De goederen die reeds definitief zijn toebedeeld in het kader van de vorige samenloop of 
procedure blijven toegewezen, zij het onder voorbehoud van de aanvechtingsmogelijkheden 
in geval van opvolgend faillissement krachtens art. 17 v. Faill.W655.  
 
Wanneer is er sprake van een definitieve toebedeling ? Dit is op de eerste plaats het geval 
wanneer het aandeel in de opbrengst reeds daadwerkelijk is uitbetaald door bv. de notaris of 
gerechtsdeurwaarder. Doch in het kader van de verschillende vormen van uitvoerend beslag is 
de toebedeling reeds eerder definitief: 
- bij roerend beslag (waaronder ook derdenbeslag) maakt de gerechtsdeurwaarder een ontwerp 
van verdeling op dat hij aan de opkomende schuldeisers bezorgt. Ten laatste op het ogenblik 
waarop de termijn voor tegenspraak tegen dat ontwerp is verstreken, is de toebedeling 

                                                
654 Zie hierover o.m. DIRIX & DE CORTE (2006) nr. 86-88 p. 73-76. 
655 De verdeling van de verkoopprijs na verkoop van activa door de schuldenaar is een betaling in geld en valt 
dus niet onder art. 17 II FaillW; wel kan het zijn dat een dergelijke uitbetaling aanvechtbaar is onder art. 18 
FaillW; voor een toepassing zie Hof Gent 3 november 2003, TBH 2004, 398. Zie nog Cass. 3 september 1982, 
Arr. 1982-83, nr. 3; Cass. 25 mei 1978, Arr. 1978, 1130. 
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definitief656; een faillissement tussen dat tijdstip en dat van de uitbetaling verandert daar niets 
meer aan; hetzelfde geldt voor de aanstelling van een bewindvoerder over de onbeheerde 
nalatenschap van de schuldenaar657 en andere vormen van samenloop; 
- bij onroerend beslag maakt de notaris een ontwerp van rangregeling op; ook hier is de 
toebedeling definitief ten laatste op het ogenblik waarop de termijn voor tegenspraak tegen 
dat ontwerp is verstreken volgens art. 1644 GerW658. 
 
Ook een reeds voor de nieuwe samenloop ingetreden schuldvergelijking is definitief voor de 
aldus tenietgegane tegenvordering. 
 
Is de vordering van de later gefailleerde reeds voor het faillissement door de storting van 
gelden op een gemeenschappelijke rekening of kwaliteitsrekening een voorwaardelijk recht 
geworden (zie de bespreking verder Deel VI), dan doet de samenloop daaraan geen afbreuk: 
het geld wordt maar aan de boedel uitbetaald voor zover het krachtens de eerdere 
overeenkomst aan de gefailleerde toekomt en niet aan een andere betrokken partij659. 
 
Het is dan ook ten onrechte dat het Hof van cassatie, franstalige eerste kamer, in een arrest 
van 23 april 2010660 anders oordeelde; het arrest heeft het ten onrechte over de "in beslag 
genomen gelden", die nog niet uitbetaald zouden zijn, terwijl het na de inning van de in beslag 
genomen schuldvorderingen door de gerechtsdeurwaarder niet meer om gelden gaat, maar om 
een door de gerechtsdeurwaarder qualitate qua aangehouden rekeningtegoed, en de gelden ten 
eerste nooit aan de beslagen schuldenaar hebben toebehoord (maar wel aan de derde-
beslagene) en ten tweede eigendom zijn van de rekeningvoerende financiële instelling. 

b. Behoud van het afscheidingsrecht 
 
In beginsel behouden de schuldeisers met een afscheidingsrecht in de eerste samenloop dit 
ook in de volgende, behoudens de opschorting daarvan in geval van faillissement (zie hoger 

                                                
656  Zie Hof Antwerpen 5 november 1996, RW 1997-98, 22; Hof Antwerpen 14 maart 2002, RW 2003-2004, 
796; APR Beslag, 95 nr. 132; Hof Gent 2 juni 2009, RW 2009-2010, 1647 (beroep tegen een beschikking over de 
tegenspraak door een andere partij dan diegene die tegenspraak had gevoerd kan er niet toe leiden dat een na de 
termijn voor tegenspraak ingediende schuldvordering nog in aanmerking wordt genomen); E. DIRIX, 
"Grensconflicten tussen beslag en faillissement", RW 2004-2005, (1265) 1266; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 
2004, nr. 42; F. TOP, .... 
657 Voor een toepassing, zie Cass. 2 juni 1994, Arr. en Pas. 1994 I nr. 282 met concl. a.g. LIEKENDAEL = RW 
1994-95, p. 783 = T. Not. 1995, 283 n. F. BOUCKAERT = JT 1995, 48. 
658  Zie Hof Gent 2 januari 1996, RW 1996-97, 441 noot; E. DIRIX, "Grensconflicten tussen beslag en 
faillissement", RW 2004-2005, (1265) 1266 . 
659 Hof Gent 20 december 2004, waartegen de voorziening in cassatie werd verworpen bij arrest Cass. 2 februari 
2007, AR nr. C.05.0367.N, KBC bank t. K. Creyf q.q. faill. Datafer, D'Hoore, RW 2006-2007, 1679 n. V. 
SAGAERT "Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement". De curator kreeg in deze 
zaak slechts dat deel van het minnelijk gekantonenerde bedrag dat volgens de rechterlijke beslisisng op basis van 
de overeenkomst tussen de pandhouder op handelszaak en de commissaris inzake opschorting  aan de 
boeldeschuldeisers toekwam en niet het deel dat volgens de rangregeling aan de pandhoduende schuldeiser 
toekwam.. 
660  Zo, ten onrechte, Cass. 23 april 2010, nr. C.08.0604.F., 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20100423-2, verwerping voorziening tegen Hof 
Luik 26 juni 2008, JLMB 219. Terecht anders dus onder meer Hof Gent 2 juni 2009, RW 2009-2010, 1647. 
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de bespreking van de gevolgen van het faillissement voor de separatisten)661. Dat geldt dus 
nite voor bv. schuldeisers met een algemeen voorrecht. 

c. Nog niet definitief toebedeelde activa 
 
De goederen en hun opbrengst die nog niet definitief zijn toebedeeld, komen onder het nieuwe 
regime. De gevolgen van het beslag houden op met ingang van de nieuwe samenloop (art. 25 
I FaillW; geen echte retro-activiteit, maar ook geen eerbiedigende werking van de gevolgen 
die het beslag anders verder zou hebben gehad). In de mate waarin het nieuwe regime 
separatistenposities (afscheidingsrecht) toelaat, blijft dat dus behouden. 
 
Zijn de inbeslaggenomen goederen reeds verkocht, moet de gerechtsdeurwaarder of notaris 
evenwel het aandeel daarvan voor de schuldeisers met een afscheidingsrecht (separatisten) 
rechtstreeks aan hen uitbetalen, en het saldo overmaken aan de nieuwe 
vereffeningsbewindvoerder (curator e.d.)662. Schuldeisers met enkel een afzonderingsrecht 
maar geen afscheidingsrecht (zoals een bijzonder voorrecht) behouden in beginsel dat 
afzonderingsrecht, ook indien het goed waarop zij dat recht hadden intussen verkocht is, 
aangezien hun voorrang wordt overgezet op de opbrengst (zakelijke subrogatie)663. 
Schuldeisers met enkel een algemeen voorrecht hebben geen afzonderingsrecht; een 
uitzondering hierop geldt voor de fiscus en de inningsinstellingen van de sociale zekerheid in 
geval van (para)fiscale notificatie664, maar niet bij derdenbeslag door de fiscus665. 
 
Het aandeel van de andere schuldeisers op de netto-opbrengst ervan zal opnieuw moeten 
worden bepaald in die nieuwe samenloop, op de boedel zal hij in die nieuwe samenloop wordt 
samengesteld. Deze zal niet meer de definitief toebedeelde goederen bevatten, maar wel de 
intussen verkregen activa; bij algemene samenloop na een partiële zal de nieuwe boedel ook 
de beslagbare activa die voordien niet in beslag waren genomen bevatten. 
 
De reeds gelegde beslagen behouden echter hun bewarende werking (uitdrukkelijk zo bij 
collectieve schuldenregeling volgens art. 1675/7 § 2 GerW en tijdens de observatieperiode 
gerechtelijk akkoord volgens art. 22 WGA, met dat voorbehoud dat de rechtbank van  

                                                
661 Zie bv. Hof Gent 17 februari 2003, RW 2004-2005, 749. 
662 In die zin, a contrario, Hof Luik 29 november 2001, TBH 2002, 394 noot C. STAUDT = JLMB 2002, 238. 
Zie nog Rb. Luik 20 december 1989, JLMB 1991, 87; Hof Bergen 6 mei 1992, JLMB 1992, 889; kh. Charleroi 
13 oktober 1993, JLMB 1995, 1631; Arr. Brugge 11 april 1997, TWVR 1999, 33; kh. Gent 15 oktober 1998, TBH 
1999, 639 = TGR 1998, 215; Besl. Brussel 2 juni 2000, JLMB 2001, 181; kh. Luik 21 mei 2001, JLMB 2001, 
1761; S. BRIJS, RW 2005-2006, (543) 544. 
663 Vgl. voor het beginsel Cass. 18 december 1970, Arr. 1971, 401 = RW 1970-71, 1756 = Pas. I 377 = JT 1971, 
381 = RNotB 1971, 346.  
Hof Brussel 24 januari 1964, RW 1963-64, 1511 oordeelt - m.i. de lege lata ten onrechte - dat zij de 
boedelschulden van het faillissement moeten laten voorgaan. 
664 Dit lijkt althans te volgen uit de nieuwe tekst van de desbetreffende wetsbepalingen ingevolge de 
wetswijzigingen van 2007 en 2008 die bepalen dat de notaris afgifte moet doen behoudens rangregeling. Voor 
die wijziging gold in ieder geval dat de fiscus geen rechtstreekse betaling kon vorderen in geval van faillissement 
e.d.:  DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 41; Cass. 4 mei 2000, Arr. 842 nr. 270 = Pas. 2000 I nr. 270 = RW 
1000-2001, 1134 = T.Not. 2001, 321 n. K. VERBEYLEN & G. DEBOODT, Rec.Cass. 2001, 196 n. F. 
BOUCKAERT. 
665 Hof Luik 19 februari 2007, JLMB 2008, 54. 
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koophandel naar gelang van de omstandigheden daarvan opheffing kan verlenen). Daarom 
moet een beschikking over de in beslag genomen goederen, die niet tegenwerpelijk was aan 
de beslaglegger, ook niet tegenwerpelijk zijn aan de schuldeisers in samenloop, ook al dateert 
de beschikking van voor die grote samenloop666. 
 
Ook bepaalde stappen in de executieprocedure kunnen hun uitwerking behouden, met name 
bepaalde stappen van het uitvoerend beslag in een opvolgende collectieve procedure. Indien 
de  dag van de gedwongen verkoop van de in beslag genomen roerende of onroerende 
goederen reeds vóór de faillietverklaring of de beschikking van toelaatbaarheid van een 
collectieve schuldenregeling was bepaald en door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt 
deze verkoop voor rekening  van de boedel (art. 25 FaillW en 1675/7 § 2 II GerW). 
 
Ook een verworven niet-tegenstelbaarheid van bepaalde handelingen aan de boedel in de 
eerste samenloop, blijft gelden in de tweede samenloop. In die zin is er een continuïteit tussen 
het collectief pandrecht van de schuldeisers in de eerste samenloop en die in de tweede (bv. 
een hypothecaire inschrijving genomen na de eerste samenloop maar voor de tweede, is 
evenmin geldig in de tweede samenloop667). 
 
Handelingen gesteld op grond van de oude samenloop doch na het intreden van de 
opvolgende samenloop, zullen niet tegenwerpelijk zijn aan de nieuwe boedel. Indien bv. de 
gerechtsdeurwaarder die belast was met een uitvoerend beslag desondanks na de 
faillietverklaring nog gelden uitbetaalt aan schuldeisers, zullen deze moeten worden 
terugbetaald aan de boedel668. 

3. Gevolgen voor het passief; lot van de schulden in en van de eerste boedel 
 
De rechten van de schuldeisers op het netto-actief worden dus opnieuw gefixeerd, rekening 
houdende met a) het deel dat intussen reeds zou betaald zijn en b) de schuldvorderingen die 
nog niet opkwamen in de eerste samenloop, maar wel in de tweede. Zie bv. art. 44 I WGA: 
“Indien de schuldenaar failliet wordt verklaard in  de loop van de akkoordprocedure, komen 
de schuldeisers die in de opschorting betrokken zijn hierin op voor het deel dat zij nog niet 
ontvangen hebben, en komen, onverminderd de rechten bedoeld in het volgende lid, in 
samenloop met de nieuwe schuldeisers”.  
 
Daarnaast rijst de belangrijke vraag wat er gebeurt met de boedelschulden van de eerste 
samenloop669. 

                                                
666 Anders evenwel Hof Bergen 8 april 2002, TBH 2004, 334 noot. C. CAUFFMAN, "Enige bedenkingen bij de 
bankgarantie op eerste verzoek". 
667 A. DE WILDE, "Opeenvolgende situaties van samenloop en artikel 44 II WGA”, TBH 2003, 345. 
668 Bv. Hof Antwerpen 14 maart 2002, P&B 2002, 324. De schuldeiser diende wel enkel het nettobedrag terug 
te betalen, en niet ook de door de gerechtsdeurwaarder ingehouden kosten van beslaglegging. 
669 Zie G. VAN HAEGENBORGH, "Beslag ten laste van een vennootschap in vereffening", noot onder Cass. 
23 januari 1992, RW 1992-93, 1088 v.; E. DIRIX, "Boedelschulden en opeenvolging van situaties van 
samenloop", RW 1996-1997, 713. 
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a. Grote samenloop na beslag 
 
Wanneer een kleine samenloop gevolgd wordt door een grote, bv. een beslag gevolgd door 
een faillissement, wordt het beslag in beginsel opgeheven. Behoudens wettelijke afwijkingen 
zijn de boedelschulden van de eerste boedel geen boedelschulden van de opvolgende boedel. 
M.a.w. de kosten van het beslag zijn géén boedelschulden in het opvolgende faillissement 
(d.w.z. geen boedelschulden van de algemene boedel) of gerechtelijk reorganisatie of 
collectieve schuldenregeling.  
 
Wel kunnen zij eventueel bevoorrecht zijn op roerende goederen krachtens het bijzonder 
voorrecht voor kosten tot behoud van het goed; zoals verder besproken omvat dit immers 
zowel een materieel als een juridisch behoud van de zaak. Zo kunnen de kosten van de 
eigenlijke beslaglegging bevoorrecht zijn op de daardoor behouden goederen670, de kosten 
van de reeds afgehandelde verkoop op de daardoor bekomen opbrengst671, de kosten voor de 
inning van schuldvorderingen op de  daardoor geïnde opbrengst e.d.m. (zie de bespreking van 
het genoemde voorrecht). 
 
Ook kan het zijn dat de beslaglegger over een aantal remedies beschikt, die niet overgaan op 
de collectiviteit van schuldeisers. Zo bv. kan de schuldeiser die derdenbeslag heeft gelegd op 
een vordering, die ten onrechte door de derde-beslagene in weerwil van het beslag werd 
betaald aan zijn schuldeiser (schuldenaar van de beslaglegger), betaling vorderen van de derde 
ondanks de opheffing van het beslag door een faillissement van zijn schuldenaar. Dit 
verhaalsrecht tegen de derde-beslagene valt niet in de boedel, maar is een eigen recht van de 
beslaglegger672. 

b. Faillissement na vereffening  
 
Wanneer een vereffening van een rechtspersoon gevolgd wordt door een faillissement, zijn de 
kosten van vereffening in beginsel ook géén boedelschulden in het opvolgend 
faillissement673, met dezelfde uitzonderingen (namelijk dat ze bevoorrecht zijn op die 
roerende goederen die door die vereffening voor de schuldeiser behouden zijn gebleven). 

c. Faillissement of vereffening na procedure van gerechtelijke reorganisatie 
 

                                                
670 Bv. Hof Luik 29 november 2001, TBH 2002, 394. 
671 Bv. Hof Luik 29 november 2001, TBH 2002, 394, met inbegrip van de kosten van de gerechtsdeurwaarder 
voor het ontwerp van evenredige verdeling. 
672 G. VAN HAEGENBORGH "De taak van de beslagrechter bij het toepassen van de sanctie opgelegd door 
art. 1540 I GerW", RW 2000-2001, (162) 164 nr. 9 met verwijzing naar HR 10 april 1964, NJ 1965 nr. 32; 
ASSER-HARTKAMP, Verbintenissenrecht I, (1992) nr. 202. 
673 Hof Gent 21 februari 2001, TBH 2002, 319 noot P.C.; Hof Antwerpen 20 december 2001, RW 2003-2004, 
349; Hof Antwerpen 22 april 1996, RW 1996-97, 712 noot E. DIRIX "Boedelschulden en opeenvolging van 
situaties van samenloop"; Hof Gent 15 juni 2009, NjW 2009, 907 noot MT (verwerping van de analogie met de 
continuïteit na gerechtelijk-akkoord-procedure); Rb. Brussel 21 januari 1965, RPS 1965, 146 = JT 1965, 333 = 
RCJB 1969, nr. 67 p. 429; DE PAGE, Traité VII nr; 53; VAN RYN, Principes II nr. 1063; Rb. Luik 22 juni 
1995, JLMB 1996, 883; Zie evenwel kh. Luik 11 december 1979, JL 1980, 71 (wel boedelschuld in opvolgend 
faillissement).  
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Zie de bespreking hoger bij de bespreking van de boedelschulden. 
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HOOFDSTUK VI.    VERMOGENSVEREFFENING ZONDER 
SAMENLOOP  
 
De regels inzake samenloop en vereffeningbewind gelden in beginsel niet wanneer een 
vermogen van een natuurlijke persoon of een gemeenschappelijk vermogen 
(huwgemeenschap, maatschap, feitelijke vereniging, gemeenschappelijke nalatenschap) wordt 
vereffend en verdeeld buiten de besproken situaties om. 
 
Indien het om een “gebonden vermogen" gaat (een niet ontbonden huwgemeenschap, 
maatschap of feitelijke vereniging), moet eerst worden overgegaan tot ontbinding (een 
opengevallen nalatenschap is door het openvallen ontbonden). Faillietverklaring of kennelijk 
onvermogen van een van de vennoten (andere dan stille vennoten in de stille maatschap) 
ontbindt de maatschap.  
 
Vereffening van een afgescheiden vermogen kan worden uitgelokt door de privé-schuldeisers 
van de mede-eigenaars (die zich enkel op het netto-aandeel kunnen verhalen). Zij kunnen 
verder 1° tussenkomen in de verdeling en  2° zijdelings rechten van hun schuldenaar tegen de 
andere deelgenoten uitoefenen. Ze hebben geen recht om boedelscheiding te vorderen, wel 
om bv. de zuivere aanvaarding aan te vechten als paulianeus. 
 
Schuldeisers die zich op de activa van het te vereffenen vermogen kunnen verhalen, kunnen 
eventueel samenloop uitlokken; zij kunnen 1° tussenkomen in de verdeling en 2° zich 
verzetten tegen een toebedeling van de activa zonder dat er een voorafgaande vereffening 
plaatsvindt, met name door de boedelscheiding te vorderen. 
 
Zolang de vereffening-verdeling in der minne gebeurt, kan zij door de partijen (mede-
eigenaars) zelf worden uitgevoerd (en is er slechts een notaris nodig om de akten te verlijden 
die aan overschrijving zijn onderworpen, d.i. hoofdzakelijk bij onroerend goed). Bij 
betwisting daarentegen zal er een boedelnotaris worden aangesteld door de rechtbank.  
 
NB. Indien de verdeling betrekking heeft op een onverdeeld onroerend goed waarbij het aandeel van een van de 
mede-eigenaars in (uitvoerend) beslag is genomen (zie art. 1561 GerW), dan vindt er voor het aandeel van de 
beslagen mede-eigenaar in de prijs van de verkoop van het goed wel een overwijzing  plaats van de prijs aan de 
schuldeisers die in dat beslag kunnen opnemen en moet er ook een rangregeling worden opgemaakt. Voor dat 
aandeel ontstaat er - mits er zich meer dan een schuldeiser aanmeldt - dus wel een samenloop zoals bij 
uitvoerend beslag in het algemeen (en moet een rangregeling worden opgemaakt overeenkomstig art. 1639 v. 
GerW)674. 
 

                                                
674 Cass. 13 juni 2005, nr. C.02.0478.N, Kuppens t. Cuyvers en federale verzekeringen, RW 2005-2006, 901 n. 
R. JANSEN "Beslag op een onverdeeld onroerend goed en samenloop" =  P&B 2006, 154. In casu was het goed 
in onverdeeldheid, en maakte het geen deel uit van een (al dan niet ontbonden) huwgemeenschap (het 
huwelijksstelsel was er een van scheiding van goederen). 
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