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A. WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 31 JANUARI 2009 BETREFFENDE DE CONTINUÏTEIT VAN DE
ONDERNEMINGEN

Oude tekst

Nieuwe tekst
Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid
als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als
bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Hoofdstuk II. Wetboek van economisch recht
Art. 2. In boek I, titel 2, van het Wetboek van
economisch recht, wordt een hoofdstuk 14
ingevoegd, luidende:
“Hoofdstuk 14. Definities eigen aan boek XX
Art. 2. Voor de toepassing van deze wet verstaat
men onder :

Art. I.22. Voor de toepassing van boek XX gelden
de volgende definities:

a)
" beheerscomité " : het beheerscomité
bedoeld in artikel 15 van de wet van 10 augustus
2005 tot oprichting van het informatiesysteem
Phenix;
b)
" toezichtscomité " : het toezichtscomité
bedoeld in artikel 22 van de wet van 10 augustus
2005 tot oprichting van het informatiesysteem
Phenix;

1° “insolventieprocedure”: een procedure van
gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk
akkoord of door een collectief akkoord of door
overdracht onder gerechtelijk gezag of van
faillissement;
2° “hoofdinsolventieprocedure”: hoofdprocedure
zoals bepaald in artikel 3 van de Verordening (EU)
2015/848 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 mei 2015 betreffende
insolventieprocedures;
3° “beslissing tot opening van een
insolventieprocedure”: de beslissing van een
rechterlijke instantie tot opening van een
insolventieprocedure of tot bevestiging van de
opening van een dergelijke procedure;

p) " de rechtbank " : de bevoegde rechtbank van
koophandel.

4° “insolventierechtbank”: de rechtbank van
koophandel bevoegd om een insolventieprocedure
te openen, of die ze geopend heeft ;
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5° “tijdstip waarop de procedure is geopend”: het
tijdstip waarop de beslissing tot opening van een
insolventieprocedure rechtsgevolgen heeft,
onafhankelijk van de vraag of de beslissing nog
voor rechtsmiddelen vatbaar is;
6° “register”: het Centraal Register Solvabiliteit is
de geïnformatiseerde gegevensbank waar de
dossiers betreffende de minnelijke akkoorden, de
procedures van gerechtelijke reorganisatie of
faillissement worden opgeslagen en bewaard;
7° “insolventiefunctionaris”: elke persoon of
instantie waarvan de taak, mede op tussentijdse
basis, erin bestaat, een of meer van de volgende
taken te vervullen:
i) de in het kader van een insolventieprocedure
ingediende vorderingen te verifiëren en te
aanvaarden;
ii) het collectieve belang van de schuldeisers te
behartigen;
iii) het geheel of een deel van de goederen
waarover de schuldenaar het beheer en de
beschikking werd ontzegd, te beheren;
iv) de onder iii) bedoelde goederen te vereffenen
en in voorkomend geval de opbrengst te verdelen
onder de schuldeisers; of
v) toe te zien op het beheer van de onderneming
van de schuldenaar.
7°/1 “onderneming”: een onderneming in de zin
van artikel I.1, eerste lid, 1°, van dit boek
8° “schuldenaar”: een onderneming met
uitzondering van iedere publiekrechtelijke
rechtspersoon;
9° “schuldenaar die zijn goederen in bezit houdt”:
een schuldenaar ten aanzien van wie een
insolventieprocedure is geopend, waarbij niet
noodzakelijkerwijs een insolventiefunctionaris
wordt aangewezen of waarbij de rechten en
plichten aangaande het beheer van de goederen
van de schuldenaar niet volledig aan een
insolventiefunctionaris worden overgedragen, en
waarbij de schuldenaar derhalve volledig of
tenminste gedeeltelijk de zeggenschap over zijn
goederen of zijn activiteiten behoudt;
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c) " schuldvorderingen in de opschorting " : de
schuldvorderingen ontstaan voor het vonnis dat
de procedure van gerechtelijke reorganisatie
opent of die uit het verzoekschrift of [1
gerechtelijke ]1 beslissingen genomen in het
kader van de procedure volgen;
e) " gewone schuldvorderingen in de
opschorting " : de schuldvorderingen in de
opschorting andere dan de buitengewone
schuldvorderingen in de opschorting;
g) " gewone schuldeiser in de opschorting " : de
persoon die titularis is van een gewone
schuldvordering in de opschorting;
d) " buitengewone schuldvorderingen in de
opschorting " : de schuldvorderingen in de
opschorting die gewaarborgd zijn door een
bijzonder voorrecht of een hypotheek en de
schuldvorderingen van de schuldeiserseigenaars;

h) " buitengewone schuldeiser in de opschorting
" : de persoon die titularis is van een
buitengewone schuldvordering in de
opschorting;
f) " schuldeiser-eigenaar " : de persoon in wiens
hoofde tegelijkertijd de hoedanigheden verenigd
zijn van titularis van een schuldvordering in de
opschorting en van eigenaar van een lichamelijk
roerend goed dat niet in zijn bezit is en dat als
waarborg geldt;

10° “beoefenaar van een vrij beroep”: de
onderneming in de zin van artikel I.1.14° van dit
boek;
11° “schuldvorderingen in de opschorting”: de
schuldvorderingen ontstaan voor het vonnis dat de
procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of
die uit het verzoekschrift of gerechtelijke beslissing
genomen in het dader van de procedure volgen;
12° “gewone schuldvorderingen in de opschorting”:
de schuldvorderingen in de opschorting andere dan
de buitengewone schuldvorderingen in de
opschorting;
13° “gewone schuldeiser in de opschorting”: de
persoon die titularis is van een gewone
schuldvordering in de opschorting;
14° “buitengewone schuldvorderingen in de
opschorting”: de schuldvorderingen in de
opschorting die gewaarborgd zijn op het ogenblik
van de opening van de procedure van gerechtelijke
reorganisatie, door een zakelijke zekerheid, en de
schuldvorderingen van de schuldeisers-eigenaars;
de schuldvordering is slechts buitengewoon ten
belope van het bedrag waarvoor, op de dag van de
opening van gerechtelijke reorganisatie, een
inschrijving of registratie is genomen, of wanneer
geen inschrijving of registratie is genomen, ten
belope van de realisatiewaarde in going concern
van het goed of indien het onderpand betrekking
heeft op specifieke verpande schuldvorderingen,
de boekhoudkundige waarde; de hiervoor
omschreven beperking is slechts van toepassing
met het oog op de uitwerking en stemming van het
reorganisatieplan, zoals bedoeld in de artikelen
XX.72 tot XX.83;
15° “buitengewone schuldeiser in de opschorting”:
de persoon die titularis is van een buitengewone
schuldvordering in de opschorting;

16° “schuldeiser-eigenaar”: de schuldeiser die tot
zekerheid van zijn schuldvordering eigenaar is van
goederen in handen van de schuldenaar, op de dag
van de opening van een insolventieprocedure;

17° “centrum van de voornaamste belangen”: de
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i) " hoofdinrichting " : het centrum van de
voornaamste belangen van de natuurlijke
persoon;

plaats waar de schuldenaar gewoonlijk het beheer
over zijn belangen voert en die als zodanig voor
derden herkenbaar is;

j) " kennisgeving " : de toezending van een akte
van rechtspleging in origineel of in afschrift;

18° “vestiging”: elke plaats van handeling waar een
schuldenaar met behulp van mensen en goederen
een economische activiteit die niet van tijdelijke
aard is, uitoefent of heeft uitgeoefend in de
periode van drie maanden voorafgaand aan het
aanvragen van de hoofdinsolventieprocedure;

k) " openen van de procedure " : het vonnis dat
de reorganisatieprocedure open verklaart;
19° “maatschappelijke zetel”: de statutaire zetel;
m) " zetel van de vennootschap " : de statutaire
zetel bedoeld in artikel 3.1 van de verordening
(EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000
betreffende insolventieprocedures;
n) " betekening " : de afgifte van een akte,
materieel of elektronisch;
o) " opschorting " : een door de rechtbank aan
de schuldenaar toegekend moratorium om een
van de doelstellingen van artikel 16 te
realiseren;

20° “opschorting”: het door de rechtbank aan de
schuldenaar toegekend moratorium teneinde een
gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk
akkoord of door een collectief akkoord of door
overdracht onder gerechtelijk gezag te realiseren;
21° “reorganisatieplan”: het door de schuldenaar in
de loop van de opschorting opgesteld plan,
bedoeld in de artikelen XX.70 en volgende;

l) " reorganisatieplan " : het door de schuldenaar
in de loop van de opschorting opgesteld plan,
bedoeld in artikel 47;

22° “restschulden”: de schulden die onbetaald zijn
gebleven bij het einde van de
insolventieprocedure;
23° “Insolventieverordening”: de Verordening (EU)
2015/848 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 mei 2015 betreffende
insolventieprocedures;
24° “moedervennootschap”: een vennootschap die
rechtstreeks of onrechtstreeks controle uitoefent
over een of meer vennootschappen; een
vennootschap die geconsolideerde financiële
overzichten opstelt overeenkomstig Richtlijn
2013/34/EU van het Europees Parlement en de
Raad wordt geacht een moedervennootschap te
zijn;
25° “vennootschapsgroep”: een
moedervennootschap en al haar
dochtervennootschappen;
26° “verbonden ondernemingen” : ondernemingen
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waartussen een relatie van verbondenheid bestaat
in de zin van artikel 11, 1°, van het Wetboek van
vennootschappen;
27° “elektronische ondertekening”: een
gekwalificeerde elektronische handtekening of een
gekwalificeerd elektronisch zegel, bedoeld in
respectievelijk artikel 3.12. en 3.27. van
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees
Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende
elektronische identificatie en vertrouwensdiensten
voor elektronische transacties in de interne markt
en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, of door
een andere elektronische handtekening die voldoet
aan de criteria die de Koning kan bepalen ten einde
de identiteit van de partijen en hun instemming
met de inhoud van de akte te verzekeren.
28° “minister”: de minister bevoegd voor justitie;
(Wet 15.04.2018 – art. 48)
Art. 2/1. Onverminderd de aard van de
schuldvorderingen die voortvloeien uit
overeenkomsten met opeenvolgende prestaties
en onverminderd het effect op de
schuldvordering, van een betaling die is gebeurd
na de opening van de procedure, wordt de aard
van de schuldvordering bepaald op het ogenblik
van het openen van de procedure.
Art. 3. In hetzelfde Wetboek wordt een boek XX
ingevoegd dat luidt als volgt

“Insolventie van ondernemingen”:
Titel 1. Algemene beginselen
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied
Art. 3. Deze wet is toepasselijk op de volgende
schuldenaren : de kooplieden bedoeld in artikel
1 van het Wetboek van koophandel, de
landbouwers, de landbouwvennootschap
bedoeld in artikel 2, § 3, van het Wetboek van
vennootschappen en de burgerlijke
vennootschappen met handelsvorm bedoeld in
artikel 3, § 4, van hetzelfde wetboek.

Art. XX.1.
§1. De bepalingen van dit boek gelden
onverminderd het bijzondere recht dat de
gereglementeerde vrije beroepen of de
ministeriële ambtenaren en notarissen betreft, met
inbegrip van de toegang tot het beroep, de
beperkingen aan het beheer en de overgang van
het vermogen en de eerbiediging van het
beroepsgeheim.
De bepalingen van dit Wetboek mogen niet
derwijze worden uitgelegd dat zij een beperking
zouden inhouden van de plicht tot het bewaren
van het beroepsgeheim of de vrije keuze van de
patiënt of cliënt van de beoefenaar van een vrij
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beroep.
De Koning bepaalt de nadere toepassingsregels van
dit boek voor de vrije beroepen en hun
verenigingen.
§2. De bepalingen van de titels 2, 3, 4 en 5 van dit
boek zijn niet van toepassing op de
kredietinstellingen, de
verzekeringsondernemingen, de
beleggingsondernemingen, de
beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging, de verrekenings- en
vereffeningsinstellingen en gelijkgestelde
instellingen, de herverzekeringsondernemingen, de
financiële holdings en de gemengde financiële
holdings.
§3. In geval van twijfel betreffende de
verenigbaarheid van een bepaling van dit boek
met een verplichting volgend uit het wettelijk
statuut van de ondernemingen bedoeld in
paragraaf 2, kunnen de rechtbank, de gedelegeerd
rechter, de rechter-commissaris, hetzij op eigen
initiatief, hetzij op verzoek van elke partij in de
insolventieprocedure, het advies vragen van de
Ordes of Instituten waarvan de beroepsbeoefenaar
deel uitmaakt. Dit advies wordt gegeven worden
binnen een termijn van acht kalenderdagen vanaf
de ontvangst van het verzoek tot advies.
(Wet 15.04.2018 – art. 215)

Art. 4. Deze wet is niet toepasselijk op de
burgerlijke vennootschappen met handelsvorm
die de hoedanigheid hebben van een lid van een
vrij beroep zoals omschreven in artikel 2, 1°, van
de wet van 2 augustus 2002 betreffende de
misleidende en vergelijkende reclame, de
onrechtmatige bedingen en de op afstand
gesloten overeenkomsten inzake de vrije
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beroepen, of waaronder de beoefenaars van een
vrij beroep hun activiteit uitoefenen.
Deze wet is evenmin toepasselijk op de
kredietinstellingen, de
verzekeringsondernemingen, de
beleggingsondernemingen, de
beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging, de verrekenings- en
vereffeningsinstellingen en de daarmee
gelijkgestelde instellingen, de
herverzekeringsondernemingen, de financiële
holdings en de gemengde financiële holdings.

Hoofdstuk 2. Proceduregels
Art. 37 Faill.W. Tegen de vonnissen in
faillissementszaken, die niet het vonnis van
faillietverklaring en het vonnis tot vaststelling
van de datum van staking van betaling zijn, staat
beroep open overeenkomstig het Gerechtelijk
Wetboek. Die vonnissen zijn uitvoerbaar bij
voorraad.
Geen verzet of hoger beroep staat open tegen :
1. de vonnissen waarbij rechterscommissarissen of curators worden benoemd of
vervangen;
2. de vonnissen waarbij een uitspraak wordt
gedaan over de betwistingen inzake de afgifte,
aan de gefailleerde natuurlijke persoon en aan
zijn gezin, van het huisraad en de voorwerpen
nodig voor eigen gebruik, evenals inzake de
toekenning van levensonderhoud aan de
gefailleerde natuurlijke persoon en aan zijn
gezin;
3. de vonnissen waarbij de verkoop van
goederen en koopwaren die tot het faillissement
behoren, wordt toegestaan of waarbij
overeenkomstig artikel 25 uitstel of afstel wordt
verleend voor de verkoop van in beslag
genomen voorwerpen;
4. de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan
op het beroep tegen de beschikkingen die de
rechter-commissaris heeft gegeven bij de
vervulling van zijn opdracht.

Art. XX.2. Geen verzet of hoger beroep staat open
tegen:
1. de beslissingen van de kamers voor
ondernemingen in moeilijkheden bedoeld in artikel
XX.29;
2. de beslissingen waarbij een gedelegeerd rechter,
een rechter-commissaris of een
insolventiefunctionaris wordt benoemd of
vervangen;
3. de beslissingen van de rechter-commissaris
waarbij overeenkomstig artikel XX.122 uitstel of
afstel wordt verleend voor de verkoop van in
beslag genomen voorwerpen;
4. de beslissingen van de rechter-commissaris
waarbij de verkoop van goederen en koopwaren
die tot het faillissement behoren, wordt
toegestaan;
5. de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan
over de betwistingen inzake de afgifte, aan de
gefailleerde natuurlijke persoon en aan zijn gezin,
van het huisraad en de voorwerpen nodig voor
eigen gebruik, evenals inzake de toekenning van
levensonderhoud aan de gefailleerde natuurlijke
persoon en aan zijn gezin;
6. de vonnissen waarbij uitspraak wordt gedaan
over het beroep tegen de beschikkingen die de
rechter-commissaris of gedelegeerd rechter heeft
gegeven bij de vervulling van zijn opdracht.

Art. 5. Alle beslissingen van de rechtbank
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bedoeld in deze wet zijn uitvoerbaar bij
voorraad.
Behoudens andersluidende bepalingen kunnen
tegen de beslissingen van de rechtbank
rechtsmiddelen worden aangewend volgens de
in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
regels en termijnen.
Bepaalt deze wet dat beslissingen bij uittreksel
worden bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad, dan beginnen de termijnen te lopen
vanaf de dag van de bekendmaking.

Art. XX.3. Onverminderd de gevolgen die het
Gerechtelijk Wetboek hecht aan betekeningen,
beginnen de termijnen te lopen, telkens dit boek
bepaalt dat gegevens of stukken geplaatst worden
in het register, vanaf de dag volgend op deze van
de plaatsing.

De artikelen 50, tweede lid, 55 en 56 van het
Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing op
de vorderingen en betekeningen bedoeld in deze
wet.

De artikelen 50, tweede lid, 55 en 56 van het
Gerechtelijk Wetboek zijn niet van toepassing op
de vorderingen en betekeningen bedoeld in dit
boek.

Elke belanghebbende kan alleen bij een
verzoekschrift dat, op straffe van nietigheid de
middelen en de conclusies bevat vrijwillig
tussenkomen in de bij deze wet bepaalde
procedures. Een gedwongen tussenkomst kan
alleen gebeuren bij dagvaarding of vrijwillige
verschijning overeenkomstig artikel 706 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Bij ontstentenis van een dergelijke tussenkomst
verwerft degene die, op zijn initiatief of op dat
van de rechtbank, is gehoord of een geschrift
neerlegt om zijn opmerkingen te laten gelden,
iets te vorderen of middelen naar voor te
brengen, door dit feit geen hoedanigheid van
partij.

Art. XX.4. Bij ontstentenis van een tussenkomst als
bedoeld in artikel 813 van het Gerechtelijk
Wetboek verwerft degene die, op zijn initiatief of
op dat van de rechtbank, is gehoord of een
geschrift neerlegt om zijn opmerkingen te laten
gelden, iets te vorderen of middelen naar voor te
brengen, door dit feit alleen geen hoedanigheid
van partij.
Elke vordering inzake faillissement wordt steeds
mede gericht tegen de curator.

In afwijking op de artikelen 1025, 1026, 1027
en 1029 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen
de in deze wet bedoelde verzoekschriften
worden ondertekend door de schuldenaar alleen
of door zijn advocaat en worden de beslissingen
van de rechtbank uitgesproken in openbare
zitting.

Art. XX.5. In afwijking van de artikelen 1027 en
1029 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de in
titel V van dit boek bedoelde eenzijdige
verzoekschriften worden ondertekend door de
schuldenaar alleen of door zijn advocaat en worden
de daarop betrekking hebbende beslissingen van
de rechtbank uitgesproken in openbare
terechtzitting.

Art. 21. Wanneer er gewichtige, bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens
bestaan dat de verzoeker of een derde een stuk
onder zich heeft dat het bewijs inhoudt dat
voldaan is aan de voorwaarden voor de opening
van een procedure van gerechtelijke

Art. XX.6. Wanneer er gewichtige, bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan
dat de verzoeker of een derde een stuk onder zich
heeft dat het bewijs van het bestaan inhoudt
inzake een staking van betaling, de voorwaarden
van de vaststelling van de datum van staking van
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reorganisatie of voor het verkrijgen van andere
beslissingen die tijdens de procedure kunnen
worden genomen of worden genomen met
toepassing van artikel 59, § 2, kan de rechtbank
of de gedelegeerd rechter op vordering van
iedere belanghebbende bevelen dat het stuk of
een eensluidend afschrift ervan bij het dossier
van de reorganisatie wordt gevoegd.
De rechtbank of de gedelegeerd rechter beslist
overeenkomstig de nadere regels bepaald in de
artikelen 878 tot 881 van het Gerechtelijk
Wetboek.

betaling, de opening van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie of een ter zake doend
stuk aangaande andere beslissingen die tijdens de
insolventieprocedure kunnen worden genomen en
onverminderd de toepassing door de rechtbank
van artikel 877 van het Gerechtelijk Wetboek, kan
de gedelegeerd rechter of de rechter-commissaris
op vordering van iedere belanghebbende bevelen,
overeenkomstig de artikelen 877 en volgende van
het Gerechtelijk Wetboek, dat het stuk of een
afschrift ervan bij een insolventiedossiers wordt
gevoegd.
Art. XX.7. De rechtbank onderzoekt ambtshalve
alle omstandigheden die relevant zijn voor de
insolventieprocedure en beveelt ambtshalve elke
nuttige onderzoeksmaatregel. Zij kan in dit verband
getuigen horen en deskundigen aanstellen. In het
kader van deze onderzoeksmaatregelen houdt de
rechtbank rekening met de bijzondere regels die de
ondernemingen bedoeld in artikel I.1.14°,
beheersen en past, zo hiertoe aanleiding is, artikel
XX.1, §3,toe.
De rechter kan ambtshalve in de rechtsplegingen in
dit boek bedoeld de rechtsdag bepalen en is
daartoe niet gebonden door akkoorden die de
partijen hebben gesloten.
Tegen deze maatregel staat geen rechtsmiddel
open.
(Wet 15.04.2018 – art. 216)
Art. XX.8. Natuurlijke personen die niet bijgestaan
worden door een raadsman of rechtspersonen met
een maatschappelijke zetel in het buitenland
kunnen steeds papieren akten neerleggen op de
griffie, of, in geval van een faillissement, bij de
curator.
De neerlegging op de griffie, of, in geval van een
faillissement, bij de curator, in papieren vorm blijft
mogelijk wanneer het register tijdelijk buiten
werking.
Het omzetten van op materiële drager opgemaakte
of neergelegde stukken naar een elektronisch
dossier wordt verricht door opname in het
elektronisch dossier via elektronische lezing en
bevestiging van de conformiteit met het
elektronisch gelezen document door de griffier of
in voorkomend geval door de curator.

11

De griffier levert, zo nodig, een papieren afschrift
van de elektronische gegevens af.
Art. 6. De kennisgevingen die de griffier doet
krachtens deze wet geschieden bij gerechtsbrief.
Wanneer deze wet een bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad voorschrijft, geldt deze als
kennisgeving.

Art. XX.9. Onverminderd de bepalingen van artikel
32ter van het Gerechtelijk Wetboek, vindt elke
kennisgeving of mededeling of neerlegging bepaald
in dit boek aan, bij of door een
insolventiefunctionaris, een gedelegeerd rechter of
rechter-commissaris plaats via het register.
Wanneer dit boek een mededeling of kennisgeving
voorschrijft of oplegt, geldt de plaatsing van het
bericht in het register als mededeling of
kennisgeving, mits hiervan een elektronische
melding gebeurt aan de betrokkene.
De datum van neerlegging, kennisgeving of
mededeling wordt vastgesteld door het register.
Het register levert een ontvangstbericht of
verzendbericht af voor elke neerlegging,
kennisgeving of mededeling. In de gevallen bedoeld
in artikel XX.8, tweede lid, is de datum van
ontvangst de datum waarop de akte bij de
bestemmeling toekomt. De eindbestemmeling
levert een ontvangstbericht af.

Art. 6/1. § 1. De Koning kan, na het advies te
hebben ingewonnen van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de
voorwaarden bepalen waaraan de aangiften,
mededelingen en kennisgevingen die volgens
deze wet elektronisch mogen gedaan worden,
moeten voldoen om te waarborgen dat zij
daadwerkelijk uitgaan van degene die ze doet of
dat de geadresseerde ze daadwerkelijk
ontvangen heeft.
§ 2. Zonder wie dan ook te verplichten een
rechtshandeling te stellen via elektronische weg
als geen wettelijke bepaling erin voorziet, kan de
Koning eveneens, binnen achttien maanden na
de inwerkingtreding van dit artikel, elke
wettelijke bepaling aanpassen die een rem zou
vormen voor de elektronische afhandeling van
de procedures van gerechtelijke reorganisatie.
De koninklijke besluiten genomen krachtens
het eerste lid zijn opgeheven wanneer ze niet bij
wet bekrachtigd zijn binnen vijftien maanden na
de bekendmaking ervan in het Belgisch
Staatsblad.
Art. 7. Behalve wanneer een wijziging of een
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uitzondering voortvloeit uit een uitdrukkelijke
tekst van deze wet, heeft deze niet tot strekking
oudere wetten te wijzigen of hierop
uitzonderingen aan te brengen.
Art. XX.10. Onverminderd elke kennisgeving of
betekening die elders is gedaan, gebeuren de
bekendmakingen bevolen krachtens dit boek in het
Belgisch Staatsblad.
Art. XX.11. Waar dit boek voorschrijft dat
handelingen schriftelijk geschieden, wordt hieraan
voldaan indien het stuk is neergelegd door een
elektronisch geauthentiseerd persoon via het
register en neergelegd met een elektronische
handtekening.
Art. XX.12. § 1. De insolventierechtbank gelegen in
het rechtsgebied waarin op de dag dat de
rechtbank wordt gevat, het centrum van de
voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen
is, is uitsluitend bevoegd een insolventieprocedure
te openen.
Bij vennootschappen en rechtspersonen wordt,
zolang het tegendeel niet is bewezen, het centrum
van de voornaamste belangen vermoed de plaats
van de maatschappelijke zetel te zijn. Dit
vermoeden geldt alleen indien de maatschappelijke
zetel in de drie maanden voorafgaand aan het
aanvragen van de insolventieprocedure niet naar
een ander rechtsgebied is overgebracht.
In het geval van een natuurlijke persoon die een
vrij beroep of andere activiteit als zelfstandige
uitoefent, wordt, zolang het tegendeel niet is
bewezen, het centrum van de voornaamste
belangen vermoed de plaats van diens
hoofdvestiging te zijn, of, indien het de titularis van
een vrij beroep betreft onderworpen aan een
inschrijving, de plaats waar zijn hoofdinschrijving is.
Dit vermoeden geldt alleen indien de
hoofdvestiging in de drie maanden voorafgaand
aan het aanvragen van de insolventieprocedure
niet naar een ander rechtsgebied is overgebracht.
§ 2. Elke afdeling van de rechtbank is bevoegd om
kennis te nemen van een insolventieprocedure,
onverminderd de mogelijkheid geboden aan de
rechtbank om bij haar reglement de bevoegdheid
van de afdelingen af te bakenen met de toepassing
van artikel 186 van het Gerechtelijk Wetboek.
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§ 3. De afdeling waarbij de zaak eerst aanhangig
wordt gemaakt, heeft voorrang op die waarvoor zij
later wordt aangebracht.
§ 4. Paragraaf 1 is van toepassing op de procedure
bedoeld in artikel XX.32. De rechtbank die de
beslissing tot ontneming van het beheer heeft
genomen, is uitsluitend bevoegd om het
faillissement van de schuldenaar uit te spreken
gedurende de termijn bepaald in artikel XX.32, § 5,
vierde lid.
Art. XX.13. De rechtbank bevoegd om kennis te
nemen van een insolventieprocedure betreffende
een onderneming is bevoegd om kennis te nemen
van insolventieprocedures betreffende een met
deze onderneming verbonden onderneming. Zij
kan een gemeenschappelijke
insolventiefunctionaris aanstellen voor alle
procedures.
Art. XX.14. De rechtbank bevoegd om kennis te
nemen van een insolventieprocedure betreffende
een onderneming bepaald in artikel l.1, eerste lid,
1°, C), of een rechtspersoon waarvan de vennoten
onbeperkt aansprakelijk zijn, is bevoegd om kennis
te nemen van insolventieprocedures betreffende
de vennoten van deze onderneming. Zij kan een
gemeenschappelijke insolventiefunctionaris
aanstellen voor alle procedures.
Het openen van een insolventieprocedure ten
aanzien van een onderneming waarvan de
vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, houdt niet
noodzakelijk de opening van eenzelfde
insolventieprocedure ten aanzien van de onbeperkt
aansprakelijke vennoten in.
(Wet 15.04.2018 – art. 217)
Hoofdstuk 3. – Register
5/1. Fail.W. Het Centraal Register Solvabiliteit,
hierna “register” genoemd, is de
geïnformatiseerde gegevensbank waar het
faillissementsdossier wordt opgenomen en
bewaard.
Het register bevat alle gegevens en stukken
betreffende faillissementsprocedure.
Het register geldt als authentieke bron voor alle
akten en gegevens die erin zijn opgenomen.

Art.XX.15. Het register bevat alle gegevens en
stukken waarvan de opgave wordt bepaald in dit
boek.

5/2. § 1. Fail.W. De Orde van Vlaamse Balies en

Art. XX.16. § 1. De Orde van Vlaamse Balies en de

Het register geldt als authentieke bron voor alle
akten en gegevens die erin zijn opgenomen.

14

de Ordre des Barreaux francophones et
germanophone, respectievelijk bedoeld in artikel
488 van het Gerechtelijk Wetboek, hierna “de
beheerder” genoemd, staan gezamenlijk in voor
de inrichting en het beheer van het register.
De beheerder wordt met betrekking tot het
register beschouwd als de verantwoordelijke
voor de verwerking in de zin van artikel 1, § 4,
van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichten van de verwerking van
persoonsgegevens.
De bewaartermijn van de in artikel 5/1
bedoelde gegevens bedraagt 30 jaar, te rekenen
vanaf het vonnis van sluiting van het
faillissement. Na afloop van de termijn worden
de gegevens naar het Rijksarchief overgebracht.
§ 2. De beheerder stelt een aangestelde voor
de gegevensbescherming aan.
Deze is meer bepaald belast met :
1. het verstrekken van deskundige adviezen
inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, de beveiliging van
persoonsgegevens en informatie en inzake hun
verwerking;
2. het informeren en adviseren van de
beheerder die de persoonsgegevens behandelt
over zijn verplichtingen krachtens deze wet en
het algemeen kader van de bescherming van de
gegevens en de persoonlijke levenssfeer;
3. het opstellen, het toepassen, het bijwerken en
het controleren van een beleid inzake de
beveiliging en de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
4. het functioneren als contactpunt voor de
Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
5. de uitvoering van de andere opdrachten
inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de beveiliging die door de Koning
worden bepaald, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer.
Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt
de aangestelde voor de gegevensbescherming
volledig onafhankelijk en brengt rechtstreeks
verslag uit aan de beheerder.
De Koning bepaalt, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de beheerder, de nadere regels
volgens dewelke de aangestelde voor de
gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert.
5/3. § 1. In de vervulling van hun wettelijke

Ordre des Barreaux francophones et
germanophone respectievelijk bedoeld in artikel
488 van het Gerechtelijk Wetboek, hierna “de
beheerder” genoemd, staan samen in voor de
inrichting en het beheer van het register.
§ 2. De bewaartermijn van de in artikel XX.15
bedoelde gegevens bedraagt 30 jaar te rekenen
vanaf de rechterlijke beslissing die de procedure
beëindigt. Wanneer deze termijn afloopt worden
de gegevens aan het Rijksarchief bezorgd.
§ 3. De Koning bepaalt, na het advies te hebben
ingewonnen van de beheerder en de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer:
1° de vorm en de nadere regels van de opname van
gegevens in het register;
2° de nadere regels inzake de toegang tot het
register;
3° de nadere regels voor de inrichting en werking
van het register, en de gegevens van het register.
Met betrekking tot de schuldenaar, de
schuldeisers, de insolventiefunctionarissen, de
gedelegeerd rechters en de rechterscommissarissen worden de volgende categorieën
van persoonsgegevens in het register verwerkt:
1° identificatiegegevens, zijnde de gegevens die het
mogelijk maken om de schuldenaar, de
schuldeisers, de insolventiefunctionarissen, de
gedelegeerd rechters en de rechterscommissarissen op unieke wijze te identificeren,
onder meer:
- naam, voornamen of de benaming van de
schuldenaar;
- nationaliteit;
- beroep;
- het Rijksregisternummer en het
identificatienummer van de Kruispuntbank van
ondernemingen;
- het adres van inschrijving in het
bevolkingsregister of de maatschappelijke zetel;
2° gerechtelijke gegevens, zijnde de gegevens in
verband met het dossier van gerechtelijke
reorganisatie of het faillissementsdossier, onder
meer:
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opdracht hebben de magistraten, de griffiers,
het openbaar ministerie, de parketsecretarissen,
de curators, de rechter-commissarissen, alsook
de gefailleerden, de schuldeisers, de derden die
beroepsmatig rechtsbijstand verlenen, en de
beheerder toegang tot de voor hen relevante, in
artikel 5/1 bedoelde gegevens. De Koning
bepaalt, na advies van de Commissie voor de
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de
nadere regels van toegang tot het register.
De Koning kan, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, andere categorieën van personen
de toestemming geven om die gegevens te
raadplegen onder de voorwaarden die Hij
bepaalt.
§ 2. Het is de beheerder verboden om de in
artikel 5/1, tweede lid, bedoelde gegevens te
verstrekken aan andere dan de in paragraaf 1
bedoelde personen.
Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt
aan de verzameling, de verwerking of de
mededeling van de in artikel 5/1, tweede lid,
bedoelde gegevens of kennis heeft van die
gegevens, moet het vertrouwelijke karakter
ervan in acht nemen.
§ 3. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen
van toepassing.
5/4. De beheerder staat in voor de controle op
de werking en het gebruik van het register.
Overeenkomstig de artikelen 9 tot 12 van de
wet van 8 december 1992 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, stelt de
beheerder, op de door de Koning, na advies van
de Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, bepaalde wijze, iedere
belanghebbende partij in kennis van:
1° de in artikel 5/1, tweede lid, bedoelde
gegevens die haar betreffen;
2° de categorieën van personen die toegang
hebben tot de in de bepaling onder 1° bedoelde
gegevens;
3° de bewaartermijn van de in de bepaling onder
1° bedoelde gegevens;
4° de in artikel 5/2 §1, tweede lid, bedoelde
verantwoordelijke voor de verwerking;
5° de wijze waarop zij inzage kan verkrijgen van
de in de bepaling onder 1° bedoelde gegevens.
5/5. De Koning bepaalt, na het advies te hebben
ingewonnen van de beheerder en de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer:

- de rechtbank waarbij de procedure hangende is.

Art.XX.17. § 1. De beheerder wordt met betrekking
tot het register, bedoeld in artikel XX.15,
beschouwd als verantwoordelijke voor de
verwerking in de zin van artikel 1, § 4, van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens.
§ 2. De beheerder stelt een aangestelde voor de
gegevensbescherming aan.
Deze is meer bepaald belast met:
1° het verstrekken van deskundige adviezen inzake
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
de beveiliging van persoonsgegevens en informatie
en inzake hun verwerking;
2° het informeren en adviseren van de beheerder
die de persoonsgegevens behandelt over zijn
verplichtingen binnen het kader van dit boek en
binnen het algemeen kader van de bescherming
van de gegevens en de persoonlijke levenssfeer;
3° het opstellen, het toepassen, het bijwerken en
het controleren van een beleid inzake de
beveiliging en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer;
4° het functioneren als het contactpunt voor de
Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer;
5° het adviseren van de beheerder over de gepaste
wijze waarop het beroepsgeheim van de
beoefenaars van vrije beroepen betrokken in een
insolventieprocedure kan worden beschermd;
6° de uitvoering van de andere opdrachten inzake
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
de beveiliging die door de Koning worden bepaald,
na advies van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
Bij het uitoefenen van zijn opdrachten handelt de
aangestelde voor de gegevensbescherming volledig
onafhankelijk en brengt rechtstreeks verslag uit
aan de beheerder.
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1° de vorm en de nadere regels van de opname
van gegevens in het register;
2° de nadere regels inzake de toegang tot het
register;
3° de nadere regels voor de inrichting en
werking van het register, en de gegevens van het
register.
Met betrekking tot de gefailleerde, de
schuldeisers, de curators en de rechtercommissarissen worden de volgende
categorieën van persoonsgegevens in het
register verwerkt:
1° de identificatiegegevens, zijnde de gegevens
die het mogelijk maken om de gefailleerde, de
schuldeisers, de curators en de rechtercommissarissen op unieke wijze te identificeren,
onder meer:
- de naam en voornamen van de
natuurlijke persoon, of de naam van de
rechtspersoon;
- de nationaliteit;
- het beroep;
- de unieke identificatienummers, met
name het identificatienummer van het
Rijksregister van natuurlijke personen,
en het identificatienummer van de
Kruispuntbank van ondernemingen;
- het adres van inschrijving in het
bevolkingsregister, en het adres van de
maatschappelijke zetel;
2° gerechtelijke gegevens, zijnde de gegevens in
verband met het faillissementsdossier, onder
meer:
- de rechtbank waarbij de procedure
hangende is;
- het bedrag van de aangegeven
schuldvordering;
- de naam en hoedanigheid van de partij
in de procedure.
5/6. § 1. Teneinde de kosten te dekken die
veroorzaakt worden door de inrichting en het
beheer van het register geven het neerleggen
van schuldvorderingen door de schuldeisers, de
inzage van het faillissementsdossier via het
register
en
het
beheer
van
het
faillissementsdossier middels het register
aanleiding tot de inning van een retributie
waarvan de Koning het bedrag, de voorwaarden
en de nadere regels van inning bepaalt.
§ 2. De retributies worden aan de beheerder
betaald en door hem geïnd.
§ 3. Het bedrag van de retributies bedoeld in
paragraaf 1 varieert naargelang de hoedanigheid

De Koning bepaalt, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en de beheerder, de nadere regels
volgens dewelke de aangestelde voor de
gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert.
§ 3. De beheerder staat in voor de controle op de
werking en het gebruik van het register.
Overeenkomstig de artikelen 9 tot 12 van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, stelt de
beheerder, op de door de Koning, na advies van de
Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer, bepaalde wijze, iedere
belanghebbende partij in kennis van:
1° de in artikel XX.15, tweede lid, bedoelde
gegevens die hem betreffen;
2° de categorieën van personen die toegang
hebben tot de onder 1° bedoelde gegevens;
3° de bewaartermijn van de onder 1° bedoelde
gegevens;
4° de in § 2 van dit artikel bedoelde
verantwoordelijke voor de verwerking;
5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de
onder 1° bedoelde gegevens.

Art.XX.18. § 1. In de vervulling van hun wettelijke
opdracht hebben de magistraten met inbegrip van
de leden van het openbaar ministerie, de griffiers,
de parketsecretarissen, de rechterscommissarissen en de gedelegeerd rechters, de
insolventiefunctionarissen, de schuldenaren en
gefailleerden bedoeld in dit boek, alsook de
schuldeisers en derden die beroepsmatig
rechtbijstand verlenen, in beginsel toegang tot de
voor hen relevante in artikel XX.15 bedoelde
gegevens, onverminderd de regels die voortvloeien
uit de bescherming van het beroeps-en
zakengeheim en van het geheim van de
beraadslaging.
De Koning bepaalt, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, de nadere regels van toegang tot het
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van de partij die gebruik maakt van het register,
de wijze van neerlegging en de hoedanigheid
van het actief van de boedel.
Dit bedrag wordt op 1 januari van ieder jaar aan
de hand van de volgende formule van
rechtswege aangepast aan de evolutie van het
indexcijfer van de consumptieprijzen : het
nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag
vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en
gedeeld door het beginindexcijfer.
Het beginindexcijfer is dat van de maand
december van het jaar gedurende hetwelk het
bedrag van de retributie is vastgesteld. Het
nieuwe indexcijfer is dat van de maand
december van het jaar voorafgaand aan de
eerste januari van het jaar gedurende hetwelk
de aanpassing plaatsvindt.
Het resultaat wordt op een eenheid naar boven
afgerond.
§4. De overheidsinstellingen die in het kader
van hun opdracht gebruikmaken van het
register, zijn niet gehouden tot de betaling van
de retributies bedoeld in dit artikel.

register, mede in acht genomen de bijzondere aard
van bepaalde gegevens die beschermd moeten
worden op grond van het beroepsgeheim of het
zakengeheim.
Elke belanghebbende derde kan, geheel of
gedeeltelijk, toegang vragen tot het dossier aan de
rechter-commissaris of de gedelegeerd rechter. De
voorzitter van de rechtbank, de voorzitter van de
kamer, de rechter-commissaris of gedelegeerd
rechter kunnen ook beslissen, geval per geval, dat
bepaalde gegevens wegens hun vertrouwelijke
aard, slechts beperkt toegankelijk zijn. Zij delen hun
beslissing mede aan de beheerder van het register.
De Koning kan, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de levenssfeer, andere
categorieën van personen de toestemming geven
om die gegevens te raadplegen onder de
voorwaarden die hij bepaalt.
§ 2. Het is de beheerder verboden om de in artikel
XX.15, bedoelde gegevens te verstrekken aan
andere dan de in paragraaf 1 bedoelde personen.
§ 3. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt
aan de verzameling, de verwerking of de
mededeling van de in artikel XX.15 bedoelde
gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet
het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen.
Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van
toepassing.
Art. XX.19. § 1. De registratie, de raadpleging, de
wijziging, de hernieuwing, de verwijdering van
gegevens in het register en het beheer van het
insolventiedossier kunnen, teneinde de kosten te
dekken die veroorzaakt worden door het beheer
van het register, aanleiding geven tot de inning van
een retributie.
Het bedrag van de retributies bedoeld in het eerste
lid kan variëren naar gelang de partij die gebruik
maakt van het register en naargelang de wijze van
registratie.
§ 2. Het bedrag, de voorwaarden en de nadere
regels van inning worden door de Koning nader
bepaald na ter zake het advies van de Orde van
Vlaamse balies, de Ordres de Barreaux
francophones et germanophone te hebben
ingewonnen.
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De Koning bepaalt de gevallen van vrijstelling van
retributie wanneer zulks vereist is om te voldoen
aan de bepalingen van het recht van de Europese
Unie of om tegemoet te komen aan de
maatschappelijke noden van de betrokkenen.
De retributies zijn betaalbaar aan en worden geïnd
door de beheerder.
De overheidsinstellingen die in het kader van hun
opdracht gebruik maken van het register, zijn niet
verplicht de retributies bedoeld in dit artikel te
betalen.
§ 3. Het bedrag van de retributie bedoeld in
paragraaf 2 wordt op 1 januari van ieder jaar aan
de hand van de volgende formule van rechtswege
aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van
de consumptieprijzen: het nieuwe bedrag is gelijk
aan het basisbedrag vermenigvuldigd met het
nieuwe indexcijfer en gedeeld door het
beginindexcijfer.
Het beginindexcijfer is dat van de maand december
van het jaar gedurende hetwelk het bedrag van de
retributie is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is
dat van de maand december van het jaar
voorafgaand aan de eerste januari van het jaar
gedurende hetwelk de aanpassing plaatsvindt.
Het resultaat wordt op een eenheid naar boven
afgerond.

Hoofdstuk 4. Insolventiefunctionarissen
Art. 71 WCO. § 1. De gerechtsmandatarissen,
aangewezen krachtens deze wet, worden
gekozen op grond van hun kwaliteiten en
volgens de noodwendigheden van de zaak.
Ze dienen waarborgen te bieden van
bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.
Ze kunnen aangewezen worden onder de
personen die gemachtigd zijn door de
overheidsinstellingen of private instellingen die
door de bevoegde overheid zijn aangewezen of
erkend om ondernemingen in moeilijkheden te
begeleiden.
§ 2. De kosten en erelonen van de
gerechtsmandatarissen worden bepaald door de
rechtbank.

Art. XX.20. § 1. Onverminderd de bepalingen van
artikelen XX.122, worden de
insolventiefunctionarissen, aangewezen krachtens
deze wet, gekozen op grond van hun kwaliteiten en
volgens de noodwendigheden van de zaak.
Ze dienen waarborgen te bieden van
bekwaamheid, ervaring, onafhankelijkheid en
onpartijdigheid.
Hun beroepsaansprakelijkheid moet verzekerd zijn,
behalve wanneer zij organen zijn van een overheid
of van een overheidsinstelling.
De Ordes, de Instituten van beoefenaars van vrije
beroepen of andere beroepsverenigingen stellen
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De Koning bepaalt de regels en barema's die
van toepassing zijn op de met toepassing van de
artikelen 27, 28 en 60 aangewezen
gerechtsmandatarissen. Hij kan deze bepalen
voor de met toepassing van artikel 28
aangewezen voorlopige bestuurders.
§ 3. Op vordering van elke belanghebbende, op
verzoekschrift van de gerechtsmandataris of
ambtshalve kan de rechtbank op elk ogenblik en
voor zover dit noodzakelijk blijkt, overgaan tot
de vervanging van een gerechtsmandataris, er
het aantal van vergroten of van verminderen.
Elke vordering van derden wordt voor de
rechtbank gericht, volgens de vormen van het
kort geding, tegen de mandataris of
mandatarissen en tegen de schuldenaar.
De gerechtsmandataris en de schuldenaar
worden gehoord in raadkamer. De beslissing
wordt uitgesproken in openbare zitting.
Art. 8 Faill.W. Wanneer er gewichtige, bepaalde
en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen
bestaan dat de voorwaarden voor een
faillissement vervuld zijn (...) kan de voorzitter
van de
rechtbank van koophandel de koopman of de
handelsvennootschap geheel of ten dele het
beheer van het geheel of een gedeelte van zijn
goederen ontnemen.
De voorzitter beslist, ofwel op eenzijdig
verzoekschrift van iedere belanghebbende,
ofwel ambtshalve.
De voorzitter wijst een of meer voorlopige
bewindvoerders aan vertrouwd met het bestuur
van een onderneming en met boekhouden en
bepaalt nauwkeurig hun bevoegdheid. De
aangifte van het faillissement van de koopman
of de handelsvennootschap of zijn
vertegenwoordiging in de
faillissementsprocedure behoren niet tot die
bevoegdheid.

De aangewezen voorlopige bewindvoerder
moet garanties van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid bieden. De betrokkene moet
gebonden zijn door een deontologische code en
zijn professionele aansprakelijkheid moet
verzekerd zijn.

een lijst op van de personen die door de rechtbank
als insolventiefunctionaris kunnen worden
aangeduid, onverminderd de bepaling van
paragraaf 2. Deze lijsten worden jaarlijks bijgewerkt
en bekendgemaakt in het register.
§ 2. De curatoren worden aangewezen op de wijze
bepaald in artikel XX.122.
§ 3. De kosten en erelonen van de curatoren
worden vastgesteld verhouding tot het belang en
de complexiteit van hun opdracht, in de vorm van
een proportionele vergoeding op de gerealiseerde
activa en desgevallend rekening houdend met de
tijd nodig voor de vervulling van hun prestaties.
De kosten en erelonen van de andere
insolventiefunctionarissen worden vastgesteld in
verhouding tot het belang en de complexiteit van
hun opdracht en op grond van de tijd nodig voor de
vervulling van hun prestaties en desgevallend
rekening houdend met de waarde van de activa.
De Koning bepaalt de regels en barema’s
betreffende de vaststelling van de erelonen van de
curatoren en stelt de grondslag vast waarop de
insolventiefunctionarissen worden vergoed.
§ 4. De Koning kan tevens bepalen welke kosten
afzonderlijk worden vergoed en op welke wijze ze
worden begroot.
Bij elk verzoek tot toekenning van een ereloon
wordt een gedetailleerd overzicht van de te
vergoeden prestaties gevoegd.
Bij elk verzoek tot toekenning van de
kostenvergoeding, worden de stukken die deze
kosten verantwoorden gevoegd.
Voor de faillissementen waarvan de activa niet
voldoende zijn om de beheers- en
vereffeningskosten van de boedel te dekken, wordt
een forfaitaire vergoeding van de curator bepaald
waarvan het jaarlijks geïndexeerd bedrag door de
Koning wordt bepaald.
§ 5. Op verzoek van de curatoren en op
eensluidend advies van de rechter-commissaris kan
de rechtbank de curator toestaan om
onkostenvergoedingen en een provisioneel ereloon
in te houden waarvan zij het bedrag bepaalt.
Behoudens bijzondere omstandigheden mag het
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De beschikking tot ontneming van het beheer
blijft slechts gevolg hebben indien binnen vijftien
dagen na de uitspraak een vordering tot
faillietverklaring wordt ingesteld, of wel door de
eisende partij, of wel door de voorlopige
bewindvoerders ingeval de voorzitter van
ambtswege heeft beschikt.

geheel van de provisionele kosten en het
provisioneel ereloon niet hoger zijn dan drie
vierden van de sommen vastgesteld volgens de
door de Koning bepaalde vergoedingsregels. In
geen geval kan het provisioneel ereloon worden
toegekend wanneer de curatoren de in het artikel
XX.130 bedoelde verslagen niet in het register
neerleggen.

De beslissing vervalt van rechtswege indien het
faillissement niet wordt uitgesproken binnen
vier maanden na indiening van de vordering tot
faillietverklaring. Deze termijn wordt opgeschort
voor de duur van het uitstel aan de schuldenaar
toegekend of vereist na een heropening van de
debatten. Onverminderd de toepassing van
artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot
oprichting van een Kruispuntbank van
ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen, wordt de beslissing niet
bekendgemaakt.
De voorzitter kan te allen tijde, op
verzoekschrift of, in geval van dringende
noodzakelijkheid op zelfs mondeling verzoek van
de voorlopige bewindvoerders, hun
bevoegdheden wijzigen. De krachtens dit artikel
genomen beslissingen zijn uitvoerbaar bij
voorraad. De rechtsmiddelen voorgeschreven in
de artikelen 1031 tot 1034 van het Gerechtelijk
Wetboek kunnen tegen die beslissingen worden
aangewend.

De rechtbank kan op verzoek van de andere
insolventiefunctionarissen onkosten- vergoedingen
en een provisioneel ereloon toekennen.

De handelingen door de schuldenaar verricht in
strijd met de ontneming van het beheer, kunnen
niet worden tegengeworpen aan de boedel,
indien zij die met hem hebben gehandeld, kennis
hadden van de ontneming van het beheer, of
indien zij vallen onder een van de drie
categorieën van handelingen bepaald bij artikel
17. De curators zijn nochtans niet gehouden de
niet-tegenwerpbaarheid in te roepen van
handelingen door de gefailleerde verricht in
zoverre dit heeft geleid tot verrijking van de
boedel.

§ 6. Op vordering van elke belanghebbende, op
verzoek van de insolventiefunctionaris of
ambtshalve kan de rechtbank op elk ogenblik en
voor zover dit noodzakelijk wordt geacht, overgaan
tot een bijkomende aanstelling, een vervanging of
een beëindiging van het mandaat van de
insolventiefunctionaris.
Elke vordering van derden wordt bij de rechtbank
ingesteld, volgens de vormen van het kort geding,
en is gericht tegen de insolventiefunctionaris of functionarissen en tegen de schuldenaar.
De insolventierechtbank kan te allen tijde de
insolventiefunctionaris of de rechter-commissaris
vervangen door een van haar andere leden.
De insolventiefunctionarissen van wie de
vervanging wordt overwogen, worden vooraf
opgeroepen en, na verslag van de rechtercommissaris in voorkomend geval, gehoord in
raadkamer. Het vonnis wordt uitgesproken in
openbare terechtzitting.
Het vonnis waarbij de vervanging van een
insolventiefunctionaris wordt gelast, wordt door
toedoen van de griffier te zijner kennis gebracht en
binnen vijf dagen na de dagtekening
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Indien de insolventiefunctionaris wordt vervangen
op eigen verzoek wordt dit uitdrukkelijk vermeld in
voornoemde bekendmaking.
(Wet 15.04.2018 – art. 218)

Indien de schuldenaar over zijn goederen heeft
beschikt op de dag (...) van de beslissing tot
ontneming van het beheer, wordt de
schuldenaar vermoed over zijn goederen te
hebben beschikt na deze beslissing.
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Indien een betaling aan de schuldenaar is
gedaan na de beslissing tot ontneming van het
beheer en deze verrichting niet aan de
voorlopige bewindvoerder, belast met het
ontvangen van betalingen, is gedaan, wordt
diegene die heeft betaald geacht te zijn bevrijd
als hij geen kennis had van de bedoelde
beslissing.
De kosten van de voorlopige bewindvoerder
worden in geval van betwisting door de
voorzitter van de rechtbank begroot zoals de
kosten van een gerechtsdeskundige. De kosten
worden geprovisioneerd door de verzoekende
partij of, in geval van ambtshalve aanstelling,
door de schuldenaar. In geval van faillissement
van de schuldenaar zijn de kosten schulden van
de boedel. In het andere geval worden zij
definitief geregeld zoals in dit lid bepaald voor
de provisies.
Art. 31 Faill.W. De rechtbank van koophandel
kan te allen tijde de rechter-commissaris
vervangen door een van haar andere leden en
de curators of een van hen vervangen of hun
aantal vermeerderen of verminderen.
De curators van wie de vervanging wordt
overwogen, worden vooraf opgeroepen en, na
verslag van de rechter-commissaris, gehoord in
raadkamer. Het vonnis wordt uitgesproken in
openbare terechtzitting.
Het vonnis waarbij de vervanging van een
curator wordt gelast, wordt door toedoen van
de griffier te zijner kennis gebracht. Het wordt
door toedoen van de griffier van de rechtbank
van koophandel binnen vijf dagen na de
dagtekening bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad. Een afschrift wordt
eveneens ter kennisgeving aan het openbaar
ministerie gezonden.
Indien de curator wordt vervangen op eigen
verzoek wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de
voornoemde bekendmaking.
Art. 33 Faill.W. Het ereloon van de curators
wordt bepaald naar verhouding van het belang
en de complexiteit van hun opdracht. Het mag
niet uitsluitend worden uitgedrukt in een
procentuele vergoeding op basis van de
gerealiseerde activa. De regels en barema's tot
vaststelling van het ereloon worden door de
Koning bepaald. Hierbij bepaalt de Koning welke
prestaties en kosten door het ereloon worden
gedekt. De Koning kan tevens bepalen welke
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kosten afzonderlijk worden vergoed en op welke
wijze ze worden begroot.
Bij elk verzoek tot toekenning van een ereloon
wordt een gedetailleerd overzicht van de te
vergoeden prestaties gevoegd.
De rechter kan, op verzoek van de curators en
op eensluidend advies van de rechtercommissaris provisionele kosten en een
provisioneel ereloon vaststellen. Behoudens
bijzondere omstandigheden mag het geheel van
de provisionele kosten en ereloon niet hoger zijn
dan drie vierden van de sommen vastgesteld
volgens de door de Koning bepaalde
vergoedingsregels. In geen geval kan het
provisioneel ereloon worden begroot wanneer
de curators de in artikel 34 bedoelde verslagen
niet overhandigen.

Titel II. Opsporing van ondernemingen in
moeilijkheden
Hoofdstuk 1. Gegevensverzameling
Art. 8. Nuttige inlichtingen en gegevens
betreffende de schuldenaren die financiële
moeilijkheden ondervinden, waardoor de
continuïteit van hun onderneming in gevaar kan
gebracht worden, met inbegrip van die welke
verkregen worden met toepassing van de
bepalingen van deze titel, worden bijgehouden
ter griffie van de rechtbank in het
arrondissement waarin de schuldenaar zijn
hoofdinrichting of zijn zetel van de
vennootschap heeft.
De procureur des Konings en de betrokken
schuldenaar kunnen op elk ogenblik en zonder
verplaatsing kennis nemen van de aldus
verzamelde gegevens. Laatstgenoemde heeft
het recht, bij verzoekschrift gericht aan de
rechtbank, de rechtzetting te krijgen van de
gegevens die op hem betrekking hebben.
Op de wijze bepaald door de Koning, kan de
rechtbank eveneens van de verzamelde
gegevens kennis geven aan de
overheidsinstellingen of private instellingen die
door de bevoegde overheid zijn aangewezen of
erkend om ondernemingen in moeilijkheden te
begeleiden.
Art. 9. Onverminderd artikel 1389bis/16 van het

Art. XX.21. Nuttige inlichtingen en gegevens
betreffende de schuldenaren die financiële
moeilijkheden ondervinden, waardoor de
continuïteit van hun economische activiteit in
gevaar kan gebracht worden, met inbegrip van die
welke verkregen worden met toepassing van de
bepalingen van deze titel, worden ter griffie van de
rechtbank in het rechtsgebied waarin de
schuldenaar het centrum van zijn voornaamste
belangen heeft, verzameld.

De schuldenaar heeft het recht, bij verzoekschrift
gericht aan de rechtbank, de rechtzetting te krijgen
van de gegevens die op hem betrekking hebben.
Op de wijze bepaald door de Koning, kan de
rechtbank eveneens van de verzamelde gegevens
kennis geven aan de overheidsinstellingen of
private instellingen die door de bevoegde overheid
zijn aangewezen of erkend om ondernemingen in
moeilijkheden te begeleiden.

Art. XX.22. Onverminderd artikel 1389bis/16 van
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Gerechtelijk Wetboek kunnen de berichten van
protest die worden bedoeld in artikel
1390quater/1 van hetzelfde Wetboek worden
geraadpleegd ter griffie van de rechtbank van de
woonplaats van de schuldenaar, of, indien het
een koopman betreft, van de hoofdinrichting
van de schuldenaar, of, indien het een
rechtspersoon betreft, van de zetel van de
schuldenaar van een wisselbrief of orderbriefje.

het Gerechtelijk Wetboek kunnen de berichten van
protest die worden bedoeld in artikel 1390quater/1
van hetzelfde Wetboek worden geraadpleegd ter
griffie van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen het centrum van de voornaamste
belangen van de schuldenaar van een wisselbrief of
orderbriefje zich bevindt.

Art. 10. Veroordelende verstekvonnissen en
vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen
kooplieden die de gevorderde hoofdsom niet
hebben betwist, moeten worden gezonden aan
de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied
waarin zij hun hoofdinrichting of hun zetel van
de vennootschap hebben.

Art. XX.23. § 1. Veroordelende verstekvonnissen
en vonnissen op tegenspraak uitgesproken tegen
schuldenaren die de gevorderde hoofdsom niet
hebben betwist, moeten worden gezonden aan de
griffie van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen het centrum van hun voornaamste
belangen zich bevindt.
De Koning bepaalt op welke wijze die gegevens
worden overgemaakt.

Dit geldt eveneens voor de vonnissen waarbij
een handelshuurovereenkomst wordt
ontbonden ten laste van de huurder waarbij een
door deze laatste gevraagde hernieuwing wordt
geweigerd of waarbij een einde wordt gesteld
aan het beheer van een handelszaak.

Dit geldt eveneens voor de vonnissen waarbij een
handelshuurovereenkomst wordt ontbonden ten
laste van de huurder.

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk
kwartaal zendt de Rijksdienst voor sociale
zekerheid een lijst van de schuldenaars die reeds
een kwartaal de verschuldigde sociale
zekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben
aan de griffie van de rechtbank van het
rechtsgebied waarbinnen zij hun hoofdinrichting
of hun zetel van de vennootschap hebben. De
lijst vermeldt naast de naam van de schuldenaar
ook het verschuldigde bedrag.

§ 2. Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk
kwartaal zendt de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid een lijst van de schuldenaren die reeds
een kwartaal de verschuldigde sociale
zekerheidsbijdragen niet meer betaald hebben aan
de griffie van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen het centrum van hun voornaamste
belangen zich bevindt. De lijst vermeldt naast de
naam van de schuldenaar ook het verschuldigde
bedrag.

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk
kwartaal zendt de administratie van financiën
een lijst van de schuldenaren die reeds een
kwartaal de verschuldigde BTW of
bedrijfsvoorheffing niet meer betaald hebben
aan de griffie van de rechtbank van het
rechtsgebied waarin zij hun hoofdinrichting of
hun zetel van de vennootschap hebben. De lijst
vermeldt naast de naam van de schuldenaar ook
het verschuldigde bedrag.

Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk
kwartaal zendt de administratie van financiën een
lijst van de schuldenaren die reeds een kwartaal de
verschuldigde BTW of bedrijfsvoorheffing niet
meer betaald hebben aan de griffie van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het
centrum van hun voornaamste belangen zich
bevindt. De lijst vermeldt naast de naam van de
schuldenaar ook het verschuldigde bedrag.
Uiterlijk een maand na het verstrijken van elk
kwartaal zendt het Rijksinstituut voor de Sociale
Verzekeringen der Zelfstandigen een lijst van de
schuldenaren die reeds een kwartaal de
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verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen niet
meer betaald hebben aan de griffie van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het
centrum van hun voornaamste belangen zich
bevindt. De lijst vermeldt naast de naam van de
schuldenaar ook het verschuldigde bedrag.
De Koning bepaalt op welke wijze die gegevens
worden overgemaakt.

De externe accountant, de externe
belastingconsulent, de externe erkend
boekhouder, de externe erkend boekhouderfiscalist en de bedrijfsrevisor die in de
uitoefening van hun opdracht gewichtige en
overeenstemmende feiten vaststellen die de
continuïteit van de onderneming van de
schuldenaar in het gedrang kunnen brengen,
lichten deze laatste hiervan op een omstandige
wijze in, in voorkomend geval via zijn
bestuursorgaan. Indien de schuldenaar binnen
een termijn van een maand vanaf die
kennisgeving niet de nodige maatregelen treft
om de continuïteit van de onderneming voor
een minimumduur van twaalf maanden te
waarborgen, kan de externe accountant, de
externe belastingconsulent of de bedrijfsrevisor
de voorzitter van de rechtbank van koophandel
daarvan schriftelijk inlichten. In dat geval is
artikel 458 van het Strafwetboek niet
toepasselijk.
De Koning kan aan openbare overheden
toelaten of opleggen gegevens mede te delen
aan de griffie van de rechtbank van de
hoofdinrichting of de zetel van de vennootschap,
voor zover die gegevens noodzakelijk zijn om de
financiële toestand van de ondernemingen te
kennen.
Art. 11. Na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
kan de Koning de gepaste maatregelen nemen
teneinde de verwerking van de verzamelde
gegevens op een logisch gestructureerde wijze
te laten verlopen en de eenvormigheid en de
vertrouwelijkheid hiervan in de onderscheiden
griffies van de rechtbanken van koophandel te
verzekeren. Hij kan onder meer de categorieën
van de te verzamelen gegevens bepalen.

§ 3. De externe accountant, de externe erkend
boekhouder, de externe erkend boekhouderfiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening
van hun opdracht gewichtige en
overeenstemmende feiten vaststellen die de
continuïteit van de economische activiteit van de
schuldenaar in het gedrang kunnen brengen,
lichten deze laatste hiervan schriftelijk op een
omstandige wijze in, in voorkomend geval via zijn
bestuursorgaan. Indien de schuldenaar binnen een
termijn van een maand vanaf die kennisgeving niet
de nodige maatregelen treft om de continuïteit van
de economische activiteit voor een minimumduur
van twaalf maanden te waarborgen, kan de externe
accountant, de externe erkend boekhouder, de
externe erkend boekhouder-fiscalist, of de
bedrijfsrevisor de voorzitter van de rechtbank van
koophandel daarvan schriftelijk inlichten. In dat
geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet
toepasselijk.
§ 4. De Koning kan aan openbare overheden
toestaan of opleggen gegevens mede te delen aan
de rechtbank voor zover die gegevens noodzakelijk
zijn om de financiële toestand van de
ondernemingen te kennen.

Art. XX.24. Na advies van het Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan
de Koning de gepaste maatregelen nemen
teneinde de verwerking van de verzamelde
gegevens op een logisch gestructureerde wijze te
laten verlopen en de eenvormigheid en de
vertrouwelijkheid hiervan in de onderscheiden
griffies van de rechtbanken van koophandel te
verzekeren. Hij kan onder meer de categorieën van
de te verzamelen gegevens bepalen.

De Koning kan eveneens, na advies van de
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Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer en bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de
geautomatiseerde verwerking van de gegevens
toestaan en de nadere regels ervan bepalen. Hij
kan aldus toestemming verlenen om de
gegevensbestanden kruiselings met elkaar in
verband te brengen teneinde een beter
overzicht van de betaalmoeilijkheden van een
schuldenaar te verkrijgen.

Hoofdstuk 2. Kamers voor ondernemingen in
moeilijkheden
Art. 12. § 1. De kamers voor handelsonderzoek
bedoeld in artikel 84, derde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek volgen de toestand van de
schuldenaren in moeilijkheden om de
continuïteit van hun onderneming of hun
activiteiten te bewerkstelligen en de
bescherming van de rechten van de schuldeisers
te verzekeren.

Art. XX.25. § 1. De kamers voor ondernemingen in
moeilijkheden bedoeld in artikel 84, derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek volgen de toestand van
de schuldenaren in moeilijkheden om de
continuïteit van hun activiteiten te vrijwaren en de
bescherming van de rechten van de schuldeisers te
verzekeren.

In de kamers voor handelsonderzoek wordt het
onderzoek toevertrouwd aan hetzij een rechter
in de rechtbank, de voorzitter uitgezonderd,
hetzij een rechter in handelszaken.

§ 2. De kamer voor ondernemingen in
moeilijkheden kan het onderzoek zelf voeren of
een rechter-verslaggever aanstellen. Deze kan een
rechter bij de rechtbank zijn, de voorzitter
uitgezonderd, of een rechter in handelszaken.

Oordeelt de rechter dat de continuïteit van de
onderneming van een schuldenaar bedreigd is of
dat de ontbinding van de vennootschap kan
worden uitgesproken overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen, dan kan hij hem
oproepen en horen teneinde alle inlichtingen te
verkrijgen over de stand van zijn zaken en inzake
de eventuele reorganisatiemaatregelen.

Oordelen hetzij de kamer, hetzij de rechter
verslaggever dat de continuïteit van de
economische activiteit van een schuldenaar
bedreigd is of dat de ontbinding van de
rechtspersoon kan worden uitgesproken
overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen of de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de stichtingen en de Europese politieke partijen en
stichtingen, dan kunnen zij de schuldenaar
oproepen en horen teneinde alle inlichtingen te
verkrijgen over de stand van zijn zaken en inzake de
eventuele reorganisatiemaatregelen.
De oproeping kan een verzoek aan de schuldenaar
bevatten om voorafgaand aan de zitting bepaalde
gegevens en inlichtingen over zijn onderneming en
over zijn stand van zaken in te voeren in het
register.

De oproeping wordt, door toedoen van de
griffier, gericht aan de woonplaats of aan de
zetel van de vennootschap van de schuldenaar.

De oproeping wordt, door toedoen van de griffier,
gericht aan de woonplaats van de schuldenaar of
aan diens maatschappelijke zetel.
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Het onderzoek geschiedt met gesloten deuren.
De schuldenaar verschijnt in persoon, eventueel
bijgestaan door de personen van zijn keuze.
§ 3. Het onderzoek geschiedt met gesloten deuren.
De schuldenaar verschijnt in persoon, eventueel
bijgestaan door de personen van zijn keuze.
De rechter mag bij de externe accountant, de
externe belastingconsulent, de externe erkend
boekhouder, de externe erkend boekhouderfiscalist en de bedrijfsrevisor van de schuldenaar,
inlichtingen inwinnen nopens de aanbevelingen
die zij gedaan hebben aan de schuldenaar en, in
voorkomend geval, nopens de maatregelen die
genomen zijn om de continuïteit van de
onderneming te waarborgen. In dat geval is
artikel 458 van het Strafwetboek niet van
toepassing.

De kamer of de rechter verslaggever mag bij de
externe accountant, de externe erkend
boekhouder, de externe erkend boekhouderfiscalist en de bedrijfsrevisor van de schuldenaar,
inlichtingen inwinnen nopens de aanbevelingen die
zij gedaan hebben aan de schuldenaar en, in
voorkomend geval, nopens de maatregelen die
genomen zijn om de continuïteit van de
economische activiteit te waarborgen. In dat geval
is artikel 458 van het Strafwetboek niet van
toepassing.

Daarenboven staat het de rechter vrij van
ambtswege alle gegevens te verzamelen nodig
voor zijn onderzoek. Hij kan alle personen horen
van wie hij het verhoor nodig acht, zelfs buiten
de aanwezigheid van de schuldenaar, en de
overlegging van alle dienstige stukken gelasten.
De schuldenaar kan alle andere stukken van zijn
keuze voorleggen.

Daarenboven staat het de kamer of de rechter
verslaggever vrij van ambtswege alle gegevens te
verzamelen nodig voor zijn onderzoek. Zij kunnen
alle personen horen van wie zij het verhoor nodig
achten, zelfs buiten de aanwezigheid van de
schuldenaar, en de mededeling van alle dienstige
gegevens en inlichtingen gelasten, in voorkomend
geval middels het register De schuldenaar kan alle
andere stukken van zijn keuze voorleggen.

De rechter kan zich van ambtswege begeven
naar de hoofdinrichting of naar de zetel van de
vennootschap indien de opgeroepen
schuldenaar niet verschenen is. De bijstand van
een griffier is niet vereist. De rechter kan geheel
alleen proces-verbaal opmaken van zijn
bevindingen en van de afgelegde verklaringen.

De rechter verslaggever kan zich van ambtswege
begeven naar de maatschappelijke zetel of in
voorkomend geval het centrum van de
voornaamste belangen indien de opgeroepen
schuldenaar niet verschenen is. Hij verwittigt op
voorhand de Orde of het Instituut als de
plaatsopneming geschiedt bij een
beroepsbeoefenaar van een vrij beroep.
De bijstand van een griffier is niet vereist. De
rechter kan geheel alleen proces-verbaal opmaken
van zijn bevindingen en van de afgelegde
verklaringen.

§ 2. De procureur des Konings en de schuldenaar
kunnen op elk ogenblik mededeling krijgen van
de aldus tijdens het onderzoek verzamelde
gegevens alsook van het in paragraaf 4 bedoelde
verslag.
Uiterlijk de tiende dag van elke maand wordt
een lijst van de op basis van dit artikel
aangevatte onderzoeken aan de procureur des
Konings medegedeeld, door toedoen van de

Art. XX.26. De procureur des Konings en de
schuldenaar kunnen op elk ogenblik mededeling
krijgen van de aldus tijdens het onderzoek
verzamelde gegevens alsook van het in artikel
XX.28 bedoelde verslag. De rechter verslaggever of
de voorzitter van de kamer bepalen evenwel welke
gegevens niet kunnen worden medegedeeld
wanneer hun bekendmaking van die aard zou zijn
dat het beroepsgeheim van de schuldenaar wordt
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griffier.

geschonden.

§ 3. Op de wijze bepaald door de Koning kan de
rechtbank de verzamelde gegevens uitwisselen
met de overheidsinstellingen of particuliere
instellingen die door de bevoegde overheid zijn
aangewezen of erkend om ondernemingen in
moeilijkheden te begeleiden.

Art. XX.27. Op de wijze bepaald door de Koning kan
de rechtbank de verzamelde gegevens uitwisselen
met de overheidsinstellingen of particuliere
instellingen die door de bevoegde overheid zijn
aangewezen of erkend om ondernemingen in
moeilijkheden te begeleiden.

§ 4. De rechter beëindigt het onderzoek binnen
een termijn van vier maanden. Wanneer de
rechter dit onderzoek heeft beëindigd, stelt hij
binnen de voornoemde termijn een verslag op
over de gedane verrichtingen en voegt er zijn
conclusie aan toe. Het verslag wordt gevoegd bij
de verzamelde gegevens en medegedeeld aan
de kamer voor handelsonderzoek, aan de
voorzitter van de rechtbank en aan het openbaar
ministerie. De kamer voor handelsonderzoek kan
beslissen het onderzoek te verlengen voor een
duur die niet meer dan vier maanden mag
bedragen.

Art. XX.28. Wanneer de kamer een rechter
verslaggever heeft aangesteld, beëindigt deze het
onderzoek binnen een termijn van vier maanden na
zijn aanstelling. Wanneer de rechter dit onderzoek
heeft beëindigd, stelt hij binnen de voornoemde
termijn een verslag op over de gedane
verrichtingen en voegt er zijn conclusie aan toe.
Het verslag wordt gevoegd bij de verzamelde
gegevens en voorgelegd aan de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden. De kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden kan beslissen het
onderzoek te verlengen voor een duur die niet
meer dan vier maanden mag bedragen.
Als het onderzoek gevoerd wordt door de kamer
zelf, mag dit niet langer dan acht maand duren.

§ 5. Indien uit het onderzoek naar de toestand
van de schuldenaar blijkt dat hij zich in staat van
faillissement bevindt, kan de kamer voor
handelsonderzoeken het dossier meedelen aan
de procureur des Konings.

Art. XX.29. § 1. Indien uit het onderzoek naar de
toestand van de schuldenaar blijkt dat die zich in
staat van faillissement bevindt kan de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden het dossier naar
de procureur des Konings zenden.

§ 2. Indien uit het onderzoek naar de toestand van
de schuldenaar blijkt dat die zich in staat van
faillissement bevindt, kan de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden beredeneerd en
ten voorlopige titel vaststellen dat de voorwaarden
voor toepassing van artikel XX.32 lijken verenigd te
zijn en het dossier mededelen aan de voorzitter
van de rechtbank.
Onverminderd het eerste lid kan de kamer,
wanneer het volgens haar uit het onderzoek
blijkt dat de ontbinding van de vennootschap
kan worden uitgesproken overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen, het dossier met
een met redenen omklede beslissing aan de
rechtbank meedelen opdat uitspraak wordt
gedaan over de ontbinding, in welk geval zij
eveneens de met redenen omklede beslissing

Onverminderd het eerste lid kan de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden, wanneer volgens
haar uit dat onderzoek blijkt dat de ontbinding van
de rechtspersoon kan worden uitgesproken
overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen of de wet van 27 juni 1921
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk,
de stichtingen en de Europese politieke partijen en
stichtingen, het dossier met een gemotiveerde
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meedeelt aan de procureur des Konings.

beslissing aan de rechtbank meedelen ten einde
uitspraak te doen over de ontbinding, in welk geval
zij eveneens de gemotiveerde beslissing meedeelt
aan de procureur des Konings.
Wanneer de schuldenaar, rechtspersoon, een
beroepsbeoefenaar van een vrij beroep is, deelt de
kamer voor ondernemingen in moeilijkheden aan
de Orde of het instituut een afschrift mee van de
beslissing bedoeld in het tweede lid.
De kamer kan eveneens het dossier mededelen aan
de procureur des Konings.

§ 6. De met het onderzoek naar de toestand van
de schuldenaar belaste leden van de kamer voor
handelsonderzoek mogen niet deelnemen aan
de rechtspleging inzake het faillissement, de
gerechtelijke reorganisatie of de gerechtelijke
vereffening die op deze schuldenaar zou
betrekking hebben.

§ 3. De met het onderzoek naar de toestand van de
schuldenaar belaste leden van de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden mogen niet
deelnemen aan de rechtspleging inzake het
faillissement, de gerechtelijke reorganisatie of de
gerechtelijke vereffening die op deze schuldenaar
zou betrekking hebben.
(Wet 15.04.2018 – art. 219)

Titel III. Voorlopige maatregelen
Art. 14. Wanneer kennelijke en grove
tekortkomingen van de schuldenaar of van zijn
organen de continuïteit van de onderneming in
gevaar brengen en de gevraagde maatregel van
die aard is dat zij die continuïteit kan vrijwaren
kan de voorzitter van de rechtbank op verzoek
van elke belanghebbende, ingesteld volgens de
vormen van het kort geding te dien einde een of
meer gerechtsmandatarissen aanstellen.

Art. XX.30. Wanneer kennelijk grove
tekortkomingen van de schuldenaar of van een van
zijn organen de continuïteit van de onderneming in
moeilijkheden of van haar economische activiteiten
in gevaar brengen en de gevraagde maatregel van
die aard is dat zij die continuïteit kan vrijwaren, kan
de voorzitter van de rechtbank op verzoek van het
openbaar ministerie of van elke belanghebbende,
ingesteld volgens de vormen van het kort geding,
een of meer gerechtsmandatarissen aanstellen.
De gerechtsmandataris wordt gekozen uit de lijst
bedoeld in artikel XX.20, §1, vierde lid, tenzij deze
lijst niet voorhanden is of geen gerechtsmandataris
uit de lijst beschikbaar is.
Als de schuldenaar die het voorwerp maakt van
een in eerste lid bedoelde maatregel een
onderneming is in de zin van artikel I.1.14°, stelt de
voorzitter van de rechtbank ten minste één
gerechtsmandataris aan die lid is van een Orde of
Instituut waarvan de schuldenaar eveneens lid is,
op basis van de lijst bedoeld in artikel XX.20, § 1,
vierde lid.

De beschikking die de gerechtsmandataris
aanstelt, verantwoordt en bepaalt nauwkeurig

De beschikking die de gerechtsmandataris aanstelt,
verantwoordt en bepaalt nauwkeurig de inhoud en
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de inhoud en de duur van de opdracht gegeven
aan de gerechtsmandataris.

de duur van de opdracht gegeven aan de
gerechtsmandataris.
Het openen van een gerechtelijke reorganisatie
heeft niet als dusdanig tot gevolg dat de opdracht
van de gerechtsmandataris wordt beëindigd. Het
vonnis dat de gerechtelijke reorganisatie opent of
een later vonnis bepalen in welke mate de
opdracht moet worden gehandhaafd dan wel
gewijzigd of opgeheven.
(Wet 15.04.2018 – art. 220)

Art. 28. § 1. Als de schuldenaar of een van zijn
organen een kennelijke grove tekortkoming
hebben begaan, kan de rechtbank voor de duur
van de opschorting een of meer
gerechtsmandatarissen aanstellen, die zij belast
met een opdracht waarvan zij de inhoud en duur
nauwkeurig bepaalt.

Art. XX.31. § 1. Als de schuldenaar of een van zijn
organen een kennelijk grove fout heeft begaan, kan
de rechtbank voor de duur van de opschorting een
voorlopige bewindvoerder aanstellen.
De voorlopige bewindvoerder wordt gekozen op de
lijst bedoeld in artikel XX.20, § 1, vierde lid, tenzij
deze lijst niet voorhanden is of geen
gerechtsmandataris uit de lijst beschikbaar is.

§ 2. Als de schuldenaar of een van zijn organen
een kennelijke grove fout hebben begaan of blijk
geven van kennelijke kwade trouw, kan de
rechtbank voor de duur van de opschorting een
voorlopige bestuurder aanstellen die hen
vervangt en belast wordt met het bestuur van de
onderneming van de natuurlijke persoon of van
de rechtspersoon.
§ 3. De rechtbank doet uitspraak op verzoek
van elke belanghebbende of van het openbaar
ministerie in het vonnis dat de procedure van de
gerechtelijke reorganisatie opent of in een later
vonnis, na de middelen van de schuldenaar en
het verslag van de gedelegeerd rechter te
hebben gehoord.

§ 2. De rechtbank doet uitspraak op verzoek van
elke belanghebbende of van het openbaar
ministerie in het vonnis dat de procedure van de
gerechtelijke reorganisatie opent of in een later
vonnis, na de middelen van de schuldenaar en het
verslag van de gedelegeerd rechter te hebben
gehoord.

Voor zover het verzoek gegrond is op fouten te
wijten aan een andere welbepaalde natuurlijke
persoon of rechtspersoon dan de schuldenaar,
moet deze persoon door de schuldenaar tot
gedwongen tussenkomst worden opgeroepen.

Wanneer de schuldenaar aanvoert dat de fouten te
wijten zijn aan een andere welbepaalde natuurlijke
persoon of rechtspersoon, moet hij deze persoon
in gedwongen tussenkomst oproepen.

§ 3. Op elk ogenblik tijdens de opschorting kan de
§ 4. Op elk ogenblik van de opschorting kan de rechtbank, die op dezelfde wijze wordt aangezocht
rechtbank, die op dezelfde wijze wordt
en uitspraak doet, op verslag van de voorlopige
aangezocht en uitspraak doet, op verslag van de bewindvoerder, de krachtens de paragrafen 1 en 2
gerechtsmandataris of de voorlopige bestuurder, genomen beslissing intrekken of de bevoegdheden
de krachtens de paragrafen 1 en 2 genomen
van de voorlopige bewindvoerder wijzigen.
beslissing intrekken of de bevoegdheden van de (Wet 15.04.2018 – art. 221)
gerechtsmandataris of de voorlopige bestuurder
wijzigen.
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§ 5. Die beslissingen worden bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 26, § 1, en er wordt
kennis van gegeven overeenkomstig artikel 26, §
3.
§ 6. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan
de gemeenrechtelijke vorderingen die strekken
tot de aanstelling van gerechtsmandatarissen, al
dan niet in de hoedanigheid van voorlopige
bestuurder.
§ 7. Tegen de met toepassing van paragraaf 1
gewezen vonnissen staat geen verzet open.
§ 8. Hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij
verzoekschrift dat ter griffie van het hof van
beroep wordt neergelegd binnen een termijn
van acht dagen na de kennisgeving van het
vonnis. De griffier van het hof van beroep geeft
kennis van het verzoekschrift bij gerechtsbrief
aan de gebeurlijke geïntimeerde en, in
voorkomend geval, bij gewone brief aan zijn
advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag die
volgt op de neerlegging van het verzoekschrift.
Art. 8 Faill.W. Wanneer er gewichtige, bepaalde
en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen
bestaan dat de voorwaarden voor een
faillissement vervuld zijn (...) kan de voorzitter
van de
rechtbank van koophandel de koopman of de
handelsvennootschap geheel of ten dele het
beheer van het geheel of een gedeelte van zijn
goederen ontnemen.
De voorzitter beslist, ofwel op eenzijdig
verzoekschrift van iedere belanghebbende,
ofwel ambtshalve.

Art. XX.32. § 1. Wanneer er gewichtige, bepaalde
en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen
bestaan dat de voorwaarden voor een faillissement
vervuld zijn kan de voorzitter van de rechtbank aan
de onderneming geheel of ten dele het beheer van
het geheel of een gedeelte van haar activa of
activiteiten ontnemen.

De voorzitter wijst een of meer voorlopige
bewindvoerders aan vertrouwd met het bestuur
van een onderneming en met boekhouden en
bepaalt nauwkeurig hun bevoegdheid. De
aangifte van het faillissement van de koopman
of de handelsvennootschap of zijn
vertegenwoordiging in de
faillissementsprocedure behoren niet tot die
bevoegdheid.
De aangewezen voorlopige bewindvoerder
moet garanties van onafhankelijkheid en
onpartijdigheid bieden. De betrokkene moet
gebonden zijn door een deontologische code en
zijn professionele aansprakelijkheid moet
verzekerd zijn.

§ 2. De voorzitter van de rechtbank wijst een of
meer voorlopige bewindvoerders aan vertrouwd
met het bestuur van een onderneming en met
boekhouden en bepaalt nauwkeurig hun
bevoegdheid. De aangifte van het faillissement van
de onderneming of zijn vertegenwoordiging in de
faillissementsprocedure behoren niet tot die
bevoegdheid.

De beschikking tot ontneming van het beheer

§ 3. De beschikking tot ontneming van het beheer

De voorzitter van de rechtbank beslist, ofwel op
eenzijdig verzoekschrift van iedere
belanghebbende, ofwel ambtshalve.

De voorlopige bewindvoerder moet moet zich
houden aan een gedragscode en zijn professionele
aansprakelijkheid moet verzekerd zijn.
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blijft slechts gevolg hebben indien binnen vijftien
dagen na de uitspraak een vordering tot
faillietverklaring wordt ingesteld, of wel door de
eisende partij, of wel door de voorlopige
bewindvoerders ingeval de voorzitter van
ambtswege heeft beschikt.

blijft slechts gevolg hebben indien binnen
eenentwintig dagen na de uitspraak een vordering
tot faillietverklaring, tot gerechtelijke ontbinding of
tot gerechtelijke reorganisatie is ingesteld door een
belanghebbende, met inbegrip van de van
ambtswege aangestelde voorlopige
bewindvoerder.

De beslissing vervalt van rechtswege indien het
faillissement niet wordt uitgesproken binnen
vier maanden na indiening van de vordering tot
faillietverklaring. Deze termijn wordt opgeschort
voor de duur van het uitstel aan de schuldenaar
toegekend of vereist na een heropening van de
debatten. Onverminderd de toepassing van
artikel 23 van de wet van 16 januari 2003 tot
oprichting van een Kruispuntbank van
ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende
ondernemingsloketten en houdende diverse
bepalingen, wordt de beslissing niet
bekendgemaakt.
De voorzitter kan te allen tijde, op
verzoekschrift of, in geval van dringende
noodzakelijkheid op zelfs mondeling verzoek van
de voorlopige bewindvoerders, hun
bevoegdheden wijzigen. De krachtens dit artikel
genomen beslissingen zijn uitvoerbaar bij
voorraad. De rechtsmiddelen voorgeschreven in
de artikelen 1031 tot 1034 van het Gerechtelijk
Wetboek kunnen tegen die beslissingen worden
aangewend.

De beslissing vervalt van rechtswege indien het
faillissement, de opschorting of de ontbinding niet
wordt uitgesproken binnen vier maanden na
inleiding van de vordering. Deze termijn wordt
opgeschort voor de duur van het uitstel aan de
schuldenaar toegekend of vereist na een
heropening van het debat.

De handelingen door de schuldenaar verricht in
strijd met de ontneming van het beheer, kunnen
niet worden tegengeworpen aan de boedel,
indien zij die met hem hebben gehandeld, kennis
hadden van de ontneming van het beheer, of
indien zij vallen onder een van de drie
categorieën van handelingen bepaald bij artikel
17. De curators zijn nochtans niet gehouden de
niet-tegenwerpbaarheid in te roepen van
handelingen door de gefailleerde verricht in
zoverre dit heeft geleid tot verrijking van de
boedel.

§ 5. De handelingen door de schuldenaar verricht
in strijd met de ontneming van het beheer, kunnen
niet worden tegengeworpen aan de boedel, indien
zij die met hem hebben gehandeld, kennis hadden
van de ontneming van het beheer, of indien de
handelingen vallen onder een van de drie
categorieën bepaald bij artikel XX.111. De
curatoren zijn nochtans niet gehouden de niettegenwerpbaarheid in te roepen van handelingen
door de schuldenaar verricht in zoverre dit heeft
geleid tot verrijking van de boedel.

Indien de schuldenaar over zijn goederen heeft
beschikt op de dag (...) van de beslissing tot
ontneming van het beheer, wordt de
schuldenaar vermoed over zijn goederen te
hebben beschikt na deze beslissing.

Indien de schuldenaar over zijn goederen heeft
beschikt op de dag van de beslissing tot ontneming
van het beheer, wordt de schuldenaar geacht over
zijn goederen te hebben beschikt na deze
beslissing.

Indien een betaling aan de schuldenaar is

De voorzitter kan te allen tijde, op verzoekschrift
of, in geval van dringende noodzakelijkheid op zelfs
mondeling verzoek van de voorlopige
bewindvoerders, hun bevoegdheden wijzigen.

§ 4. De artikelen 1031 tot 1034 van het Gerechtelijk
Wetboek zijn van toepassing, ook indien de
beslissing ambtshalve werd genomen krachtens dit
artikel.

Indien een betaling aan de schuldenaar na de
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gedaan na de beslissing tot ontneming van het
beheer en deze verrichting niet aan de
voorlopige bewindvoerder, belast met het
ontvangen van betalingen, is gedaan, wordt
diegene die heeft betaald geacht te zijn bevrijd
als hij geen kennis had van de bedoelde
beslissing.
De kosten van de voorlopige bewindvoerder
worden in geval van betwisting door de
voorzitter van de rechtbank begroot zoals de
kosten van een gerechtsdeskundige. De kosten
worden geprovisioneerd door de verzoekende
partij of, in geval van ambtshalve aanstelling,
door de schuldenaar. In geval van faillissement
van de schuldenaar zijn de kosten schulden van
de boedel. In het andere geval worden zij
definitief geregeld zoals in dit lid bepaald voor
de provisies.

beslissing tot ontneming van het beheer niet is
gedaan aan de voorlopige bewindvoerder, belast
met het ontvangen van betalingen, wordt diegene
die heeft betaald geacht te zijn bevrijd als hij geen
kennis had van de bedoelde beslissing.

§ 6. De kosten van de voorlopige bewindvoerder
worden in geval van betwisting begroot door de
voorzitter van de rechtbank overeenkomstig
artikel XX.20, § 3. De kosten worden
geprovisioneerd door de verzoekende partij of, in
geval van ambtshalve aanstelling, door de
schuldenaar. Bij een navolgende samenloop van
schuldeisers geniet de vordering van de voorlopige
bewindvoerder het voorrecht bedoeld in de
artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van
16 december 1851 of wordt deze vordering
behandeld als een buitengewone schuldvordering
in de opschorting in een gerechtelijke
reorganisatie.
Art. XX.33. De beslissingen bedoeld in de artikelen
XX.30, XX.31 en XX.32 worden bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad.
De Koning kan de inhoud van de bekendmaking
bepalen.
Art. XX.34. Verzet tegen de beslissingen gewezen
in toepassing van de artikelen XX.30, XX.31 en
XX.32 is niet toegelaten.
Art. XX.35. Hoger beroep tegen de beslissingen
bedoeld in de artikelen XX.30, XX.31 en XX.32
wordt ingesteld bij verzoekschrift dat ter griffie van
het hof van beroep wordt neergelegd binnen een
termijn van acht dagen na bekendmaking van het
vonnis of bevelschrift. De griffier van het hof van
beroep geeft kennis van het verzoekschrift aan de
gebeurlijke geïntimeerde en, in voorkomend geval,
bij gewone brief of elektronische mededeling aan
zijn advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag die
volgt op de neerlegging van het verzoekschrift.

Titel IV. Ondernemingsbemiddelaar en
minnelijk akkoord
Art. 13. Op verzoek van de schuldenaar kan de
voorzitter van de rechtbank een
ondernemingsbemiddelaar aanstellen, om de
reorganisatie van de onderneming te

Art. XX.36. § 1. Op verzoek van de schuldenaar kan
de voorzitter van de rechtbank een
ondernemingsbemiddelaar aanstellen, om de
reorganisatie van het geheel of een gedeelte van
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vergemakkelijken.

haar activa of activiteiten te vergemakkelijken.
De schuldenaar kan de naam van een
ondernemingsbemiddelaar voorstellen.

Wanneer de schuldenaar het voorwerp
uitmaakt van een handelsonderzoek en
overeenkomstig artikel 12, § 1, door de rechter
werd opgeroepen, wordt het verzoek gericht aan
de kamer voor handelsonderzoek.

§ 2. Wanneer de schuldenaar het voorwerp
uitmaakt van een onderzoek en overeenkomstig
artikel XX.25, door de rechter werd opgeroepen,
wordt het verzoek gericht aan de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden.

Het verzoek tot aanwijzing van een
bemiddelaar is aan geen vormvoorschriften
onderworpen en kan mondeling worden gedaan.

§ 3. Het verzoek tot aanwijzing van een
bemiddelaar is aan geen vormvoorschriften
onderworpen en kan mondeling worden gedaan.

Wanneer de voorzitter van de rechtbank of de
kamer voor handelsonderzoek het verzoek
inwilligt, bepaalt hij bij beschikking gewezen in
raadkamer de inhoud en de duur van de
bemiddelingsopdracht binnen de grenzen van
het verzoek van de schuldenaar.

Wanneer de voorzitter van de rechtbank of de
kamer voor ondernemingen in moeilijkheden het
verzoek inwilligt, bepaalt hij bij beschikking
gewezen in raadkamer de inhoud en de duur van
de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar
binnen de grenzen van het verzoek van de
schuldenaar.
§ 4. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar
strekt, zowel buiten als in voorkomend geval
binnen het kader van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie, tot de voorbereiding en
de bevordering van hetzij het afsluiten van een
minnelijk akkoord, overeenkomstig de artikelen
XX.37 of XX.65, hetzij het verkrijgen van het
akkoord van de schuldeisers over een
reorganisatieplan, overeenkomstig de artikelen
XX.67 tot XX.75, hetzij de overdracht onder
gerechtelijk gezag, aan een of meerdere derden,
van het geheel of een gedeelte van de activa of van
activiteiten, overeenkomstig de artikelen XX.84 en
XX.85.

De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar
neemt een einde wanneer de schuldenaar of de
bemiddelaar zelf hieraan een einde maken. De
meest gerede partij geeft hiervan kennis aan de
voorzitter van de rechtbank.

§ 5. De opdracht van de ondernemingsbemiddelaar
eindigt wanneer de schuldenaar of de
ondernemingsbemiddelaar dit beslissen en de
voorzitter van de rechtbank ervan op de hoogte
brengen.
§ 6. Wanneer de voorzitter van de rechtbank het
einde van de opdracht van de
ondernemingsbemiddelaar vaststelt en ingeval
geen voorafgaand akkoord werd bereikt over de
definitieve staat van kosten en ereloon, stelt hij
deze staat vast.
§ 7. Bij een navolgende samenloop van
schuldeisers geniet de vordering van de
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ondernemingsbemiddelaar in verband met zijn
bemiddeling van het voorrecht bedoeld in de
artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16
december 1851 of wordt deze vordering behandeld
als een buitengewone schuldvordering in het kader
van een reorganisatieplan.
Art. 15. De schuldenaar kan aan al zijn
schuldeisers of aan twee of meer onder hen een
minnelijk akkoord voorstellen met het oog op de
gezondmaking van zijn financiële toestand of de
reorganisatie van zijn onderneming.

Art. XX.37. § 1. De schuldenaar kan aan al zijn
schuldeisers of aan twee of meer onder hen een
minnelijk akkoord voorstellen met het oog op de
reorganisatie van het geheel of een gedeelte van
zijn activa of van zijn activiteiten. Hij kan hiertoe de
aanwijzing van een ondernemingsbemiddelaar
voorstellen.

De partijen bepalen vrij de inhoud van dit
akkoord, dat de derden niet bindt.

De partijen bepalen vrij de inhoud van dit akkoord,
dat de derden niet bindt.

De artikelen 17, 2°, en 18 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn van
toepassing noch op het minnelijk akkoord noch
op de handelingen verricht ter uitvoering ervan,
indien dit akkoord vermeldt dat het met de in
het eerste lid bepaalde doelstelling is gesloten
en neergelegd wordt op de griffie van de
rechtbank en aldaar in een register wordt
bewaard.

§ 2. De artikelen 1328 van het Burgerlijk Wetboek,
XX.111, 2° en 3°, en XX.112 zijn niet toepasselijk op
een minnelijk akkoord noch op de handelingen
verricht ter uitvoering ervan, indien dat akkoord
wordt vastgesteld door een geschrift waarin het
nut ervan met het oog op de reorganisatie van de
onderneming wordt vermeld en gemotiveerd.
Het minnelijk akkoord bevat een uitdrukkelijke
vertrouwelijkheidsclausule en een uitdrukkelijke
onsplitsbaarheidsclausule.
Dit geschrift wordt door de meest gerede partij
neergelegd in het register en wordt er bewaard.

Derden kunnen slechts kennis nemen van het
akkoord en kennis krijgen van de neerlegging
ervan met uitdrukkelijke toestemming van de
schuldenaar.

Derden kunnen slechts kennis nemen van het
minnelijk akkoord en kennis krijgen van de
neerlegging en van de bewaring ervan in het
register met uitdrukkelijke toestemming van de
schuldenaar.

Deze bepaling geldt onverminderd de
verplichtingen de werknemers of hun
vertegenwoordigers te raadplegen en in te
lichten op grond van de bestaande wettelijke of
conventionele bepalingen.

§ 3. Deze bepaling geldt onverminderd de
verplichtingen de werknemers of hun
vertegenwoordigers te raadplegen en in te lichten
op grond van de bestaande wettelijke of
conventionele bepalingen.
§ 4. Wanneer voornoemde voorwaarden vervuld
zijn, kunnen de schuldeisers die deelnemen aan
een minnelijk akkoord niet aansprakelijk worden
gesteld door de schuldenaar, een andere
schuldeiser of derden enkel en alleen omdat het
minnelijk akkoord niet daadwerkelijk de
mogelijkheid heeft geboden de continuïteit van het
geheel of een gedeelte van de activa of van de
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activiteiten te behouden.
Art. XX.38. Wanneer de partijen het vragen bij
gezamenlijke vordering, kan de voorzitter van de
rechtbank het minnelijk akkoord homologeren, en
in voorkomend geval, een uitvoerend karakter aan
alle of een deel van de erin vermelde
schuldvorderingen verlenen. De rechter onderzoekt
bij de toekenning van de homologatie of het
akkoord voldoet aan de formele vereisten in artikel
XX.37 bepaald.
Deze beslissing is onderworpen noch aan
bekendmaking, noch mededeling. Zij is niet vatbaar
voor beroep.
De voorzitter van de rechtbank kan in voorkomend
geval de opdracht van de
ondernemingsbemiddelaar verlengen teneinde de
uitvoering van het minnelijk akkoord te
vergemakkelijken.
Bij een navolgende samenloop van schuldeisers
geniet de kostprijs van de wettelijke formaliteiten
die nodig zijn voor de tegenwerpbaarheid aan
derden van de door een minnelijk akkoord
verleende rechten het voorrecht bedoeld in de
artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16
december 1851 of wordt hij behandeld als een
buitengewone schuldvordering in de opschorting in
het kader van een reorganisatieplan.

Titel V. Gerechtelijke reorganisatie
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Afdeling 1. Doel
Art. 16. De procedure van gerechtelijke
reorganisatie strekt tot het behouden, onder
toezicht van de rechter, van de continuïteit van
het geheel of een gedeelte van de onderneming
in moeilijkheden of van haar activiteiten.

Art.XX.39. De procedure van gerechtelijke
reorganisatie strekt tot het behouden, onder
toezicht van de rechter, van de continuïteit van het
geheel of een gedeelte van de activa of van de
activiteiten van de onderneming.

Zij laat toe aan de schuldenaar een opschorting
toe te kennen met het oog op :

Zij laat toe aan de schuldenaar een opschorting toe
te kennen met het oog op:

-hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk
akkoord, overeenkomstig artikel 43;
- hetzij het verkrijgen van het akkoord van de
schuldeisers over een reorganisatieplan,
overeenkomstig de artikelen 44 tot 58;
- hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag
toe te staan, aan een of meerdere derden, van

- hetzij het bewerkstelligen van een minnelijk
akkoord, overeenkomstig artikel XX.65;
- hetzij het verkrijgen van het akkoord van de
schuldeisers over een reorganisatieplan,
overeenkomstig de artikelen XX.67 tot XX.83;
- hetzij de overdracht onder gerechtelijk gezag toe
te staan, aan een of meerdere derden, van het
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het geheel of een gedeelte van de onderneming
of haar activiteiten, overeenkomstig de artikelen
59 tot 70.

geheel of een gedeelte van de activa of de
activiteiten, overeenkomstig de artikelen XX.84 tot
XX.96.

Het verzoek mag een eigen doel beogen voor
elke activiteit of gedeelte van een activiteit.

Het verzoek mag een eigen doel beogen voor elke
activiteit of gedeelte van een activiteit.
Afdeling 2. Dossier van gerechtelijke reorganisatie

Art. 20. § 1. Ter griffie wordt een dossier van de
gerechtelijke reorganisatie gehouden waarin alle
elementen met betrekking tot deze procedure
en de grond van de zaak voorkomen, met
inbegrip van de verslagen van de
gerechtsmandatarissen en voorlopige
bestuurders, evenals de verslagen van de
gedelegeerd rechter en de adviezen van het
openbaar ministerie.

Art.XX.40. § 1. Er wordt in het register een dossier
van de gerechtelijke reorganisatie gehouden
waarin alle elementen met betrekking tot deze
procedure en de grond van de zaak voorkomen,
met inbegrip van de verslagen van de
gerechtsmandatarissen en voorlopige
bewindvoerders, evenals de verslagen van de
gedelegeerd rechter en de adviezen van het
openbaar ministerie.

§ 2. De neerlegging, zowel materieel als
elektronisch, van een titel door de schuldeiser in
het dossier van de gerechtelijke reorganisatie
stuit de verjaring van de schuld. Zij geldt ook als
ingebrekestelling.
§ 3. De Koning bepaalt vanaf wanneer de
dossiers of een deel ervan, elektronisch van op
afstand zullen kunnen worden geraadpleegd.
§ 4. Iedere partij in de procedure en elke
schuldeiser die voorkomt op de in artikel 17, § 2,
7°, vermelde lijst krijgt inzage van het dossier.

§ 2. De neerlegging van een aangifte van
schuldvordering in het register stuit de verjaring
van de schuldvordering en geldt als
ingebrekestelling.

§ 3. Iedere partij in de procedure en elke
schuldeiser die voorkomt op de in artikel XX.41, §
2, 7°, vermelde lijst krijgt inzage in het dossier.
De gedelegeerd rechter kan met een gemotiveerde
beschikking de gegevens bepalen die het
zakengeheim aanbelangen en die niet toegankelijk
zijn voor de schuldeisers.

Iedere andere persoon die een rechtmatig
belang kan aantonen, kan aan de gedelegeerd
rechter toestemming vragen om inzage te
krijgen van het dossier of van een deel ervan.

Iedere andere persoon die een rechtmatig belang
kan aantonen, kan aan de gedelegeerd rechter via
het register toestemming vragen om inzage te
krijgen van het dossier of van een deel ervan.

§ 5. De raadpleging van op afstand van het
elektronisch dossier of het verkrijgen van een
afschrift van het dossier op een materiële drager
geven aanleiding tot de betaling van een
retributie waarvan het bedrag door de Koning
wordt bepaald. De raadpleging van het dossier is
kosteloos voor de door de Koning bepaalde
categorieën van personen of instellingen.
§ 6. De Koning bepaalt op advies van de

§ 4. De Koning bepaalt nader hoe de toegang tot
het in dit artikel bedoelde dossier wordt
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Commissie voor de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer hoe de toegang tot het
in dit artikel bedoelde dossier wordt toegekend,
welke gegevens slechts op beperkte wijze
toegankelijk zijn en de wijze waarop de
vertrouwelijkheid en de bewaring van het
dossier worden gewaarborgd.

toegekend, bepaalt nader welke gegevens slechts
op beperkte wijze toegankelijk gemaakt worden en
op welke wijze de vertrouwelijkheid en de
bewaring van het dossier worden gewaarborgd.

Afdeling 3. – Verzoek tot gerechtelijke
reorganisatie en de daarop volgende procedure
Art. 17.§ 1. De schuldenaar die het openen van
een procedure van gerechtelijke reorganisatie
aanvraagt, richt een verzoekschrift aan de
rechtbank.

Art. XX.41. § 1. De schuldenaar die het openen van
een procedure van gerechtelijke reorganisatie
aanvraagt, richt een verzoekschrift aan de
rechtbank.

§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, voegt
hij bij zijn verzoekschrift :

§ 2. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, voegt hij
bij zijn verzoekschrift:

1° een uiteenzetting van de gebeurtenissen
waarop zijn verzoek is gegrond en waaruit blijkt
dat naar zijn oordeel de continuïteit van zijn
onderneming onmiddellijk of op termijn
bedreigd is;

1° een uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop
zijn verzoek is gegrond en waaruit blijkt dat naar
zijn oordeel de continuïteit van zijn onderneming
onmiddellijk of op termijn bedreigd is;

2° een aanwijzing van de doelstelling of de
doelstellingen waarvoor hij het openen van de
reorganisatieprocedure aanvraagt;

2° een aanwijzing van de doelstelling of de
doelstellingen waarvoor hij het openen van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
aanvraagt;

3° de vermelding van een elektronisch adres
waarbij hij zolang de procedure duurt, kan
worden bereikt en waaruit hij de ontvangst kan
melden van de ontvangen mededelingen;

3° de vermelding van een elektronisch adres
waarbij hij zolang de procedure duurt, kan worden
bereikt en waaruit hij de ontvangst kan melden van
de ontvangen mededelingen;

4° de twee recentste jaarrekeningen die
volgens de statuten hadden moeten neergelegd
zijn en de eventueel nog niet neergelegde
jaarrekening van het laatste boekjaar of, indien
de schuldenaar een natuurlijke persoon is, de
twee recentste aangiftes in de
personenbelasting;

4° de twee recentste jaarrekeningen die volgens de
statuten hadden moeten neergelegd zijn en de
eventueel nog niet neergelegde jaarrekening van
het laatste boekjaar of, indien de schuldenaar een
natuurlijke persoon is, de twee recentste aangiftes
in de personenbelasting; zo de onderneming geen
twee boekjaren heeft bestaan, zal zij dit doen voor
de gehele periode voor haar oprichting;

5° een boekhoudkundige staat die het actief en
het passief weergeeft en de resultatenrekening
die maximum drie maanden oud is, opgesteld
onder toezicht van een bedrijfsrevisor, een
externe accountant, een externe erkend
boekhouder of een externe erkende
boekhouder-fiscalist;

5° een boekhoudkundige staat die het actief en het
passief weergeeft en de resultatenrekening die
maximum drie maanden oud is, opgesteld met de
bijstand van hetzij een bedrijfsrevisor, hetzij een
externe accountant, hetzij een externe erkend
boekhouder of een externe erkend boekhouderfiscalist;
6° een begroting met een schatting van de
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6° een begroting met een schatting van de
inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur
van de gevraagde opschorting, opgesteld met de
bijstand van een externe accountant, een
externe erkende boekhouder, een externe
erkende boekhouder-fiscalist of een
bedrijfsrevisor; op advies van de Commissie voor
boekhoudkundige normen kan de Koning een
model opleggen van geraamde begroting;
7° een volledige lijst van de erkende of
beweerde schuldeisers in de opschorting, met
vermelding van hun naam, hun adres, het
bedrag van hun schuldvordering, en met de
bijzondere vermelding van de hoedanigheid van
buitengewone schuldeiser in de opschorting;

8° ... de maatregelen en voorstellen die hij
overweegt om de rendabiliteit en de solvabiliteit
van zijn onderneming te herstellen, om een
eventueel sociaal plan in te zetten en om de
schuldeisers te voldoen;

9° de aanwijzing dat de schuldenaar voldaan
heeft aan de wettelijke of conventionele
verplichtingen de werknemers of hun
vertegenwoordigers in te lichten of te
raadplegen;
10° ....

inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van
de gevraagde opschorting, opgesteld met de
bijstand van een van de beroepsbeoefenaars
vermeld in 5°; op advies van de Commissie voor
boekhoudkundige normen kan de Koning een
model opleggen van geraamde begroting;
7° een volledige lijst van de erkende of beweerde
schuldeisers in de opschorting, met vermelding van
hun naam, hun adres en het bedrag van hun
schuldvordering en de bijzondere vermelding van
de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in
de opschorting en van het goed dat is belast met
een zakelijke roerende zekerheid of een hypotheek
of dat eigendom is van de betrokken schuldeiser;
8° een toelichting omtrent de wijze waarop de
maatregelen en voorstellen die hij overweegt om
de rendabiliteit en de solvabiliteit van zijn
onderneming te herstellen, om een eventueel
sociaal plan in te zetten en om de schuldeisers te
voldoen;
9° een toelichting omtrent de wijze waarop de
schuldenaar voldaan heeft aan de wettelijke of
conventionele verplichtingen de werknemers of
hun vertegenwoordigers in te lichten of te
raadplegen;
10° de lijst van vennoten indien de schuldenaar een
in artikel l.1, eerste lid, 1°, C), bepaalde
onderneming, of een rechtspersoon waarvan de
vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, is en het
bewijs dat de vennoten op de hoogte werden
gebracht;
11° een kopie van de exploten van bevel en van
uitvoerende roerende en onroerende beslagen,
zoals deze verschijnen in het centraal bestand van
berichten van beslag, delegatie en overdracht en
collectieve schuldenregeling, in het geval dat hij de
schorsing van de werkzaamheden van verkoop op
onroerend uitvoerend beslag vordert
overeenkomstig artikelen XX. 44, §§ 2 en 3 en XX.
51, §§ 2 en 3.

Daarnaast kan de schuldenaar bij zijn
verzoekschrift alle andere stukken voegen die hij
nuttig oordeelt om het verzoek toe te lichten.

Daarnaast kan de schuldenaar bij zijn
verzoekschrift alle andere stukken voegen die hij
nuttig oordeelt om het verzoekschrift toe te
lichten. Hij waakt erover dat de neergelegde
stukken geen gegevens inhouden die zijn
beroepsgeheim zouden kunnen schenden en voegt,
in voorkomend geval, een noot bij zijn
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verzoekschrift die verantwoordt waarom hij
bepaalde stukken op die gronden niet heeft
kunnen neerleggen.

§ 3. Het verzoekschrift wordt ondertekend door
de schuldenaar of door diens advocaat. Het
wordt ter griffie van de rechtbank met de
nuttige stukken neergelegd. De griffier levert
hiervan een ontvangstbewijs af.
Binnen achtenveertig uren geeft de griffier
bericht van de indiening van het verzoekschrift
aan de procureur des Konings, die alle
handelingen van de procedure zal kunnen
bijwonen.

De rechtbank kan het verslag dat is opgesteld
door de kamer voor handelsonderzoek
overeenkomstig artikel 12, § 4, voegen bij het
dossier van de reorganisatie.
§ 4. ....

§ 3. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de
schuldenaar of door diens advocaat. Het wordt met
de nuttige stukken neergelegd in het register zoals
bepaald in artikel XX.15.
§ 4. Binnen achtenveertig uren deelt de griffier
bericht van de indiening van het verzoekschrift
mee aan de procureur des Konings, die alle
handelingen van de procedure zal kunnen
bijwonen. De griffier geeft hierover eveneens een
bericht aan de Orde of Instituut waarvan de
verzoeker deel uitmaakt indien het verzoekschrift is
neergelegd door een onderneming bedoeld in
artikel I.1.14°.
De rechtbank kan het verslag dat is opgesteld door
de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden
overeenkomstig artikel XX.28, voegen bij het
dossier van de gerechtelijke reorganisatie.
(Wet 15.04.2018 – art. 222)

Art. 18. In elk geval wijst de voorzitter van de
rechtbank onmiddellijk na de neerlegging van
het verzoekschrift een gedelegeerd rechter aan
die rechter in de rechtbank is, de voorzitter
uitgezonderd, of een rechter in handelszaken,
om bij de kamer van de rechtbank waaraan de
zaak is toebedeeld, verslag uit te brengen over
de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het
verzoek en over elk element dat nuttig is voor
zijn beoordeling.

Art. XX.42. In elk geval wijst de voorzitter van de
rechtbank onmiddellijk na de indiening van het
verzoekschrift een gedelegeerd rechter aan die
rechter in de rechtbank is, de voorzitter
uitgezonderd, of een rechter in handelszaken, om
bij de kamer van de rechtbank waaraan de zaak is
toebedeeld, verslag uit te brengen over de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van het
verzoek en over elk element dat nuttig is voor de
beoordeling ervan.

De rechtbank duidt een gedelegeerd rechter
aan in het geval bedoeld in artikel 59, § 2, met
de opdracht die dit artikel preciseert.

In het geval bedoeld in artikel XX.84, duidt de
rechtbank een gedelegeerd rechter aan met de
opdracht die dit artikel preciseert.

De gedelegeerd rechter hoort de schuldenaar
en elke andere persoon van wie hij het horen
nuttig oordeelt voor zijn onderzoek. Hij kan bij
de schuldenaar de informatie opvragen die
nodig is om diens toestand te beoordelen.

De gedelegeerd rechter hoort de schuldenaar en
elke andere persoon van wie hij het horen nuttig
acht. Hij kan bij de schuldenaar de informatie
opvragen die nodig is om diens toestand te
beoordelen.

Art. 19. De gedelegeerd rechter waakt over de
naleving van deze wet en licht de rechtbank in
over de evolutie van de toestand van de

Art. XX.43. De gedelegeerd rechter waakt over de
naleving van deze wet en licht de rechtbank in over
de evolutie van de toestand van de schuldenaar.
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schuldenaar.
Hij besteedt in het bijzonder aandacht aan de
formaliteiten voorgeschreven in de artikelen 17,
26, § 2, 44 en 46, § 6.
Behoudens in geval van toepassing van artikel
40 van de verordening 1346/2000 (EG) van de
Raad van 29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures, kan hij de schuldenaar
vrijstellen van elke individuele kennisgeving, en
preciseert in dit geval, bij beschikking, welke
gelijkwaardige maatregel van bekendmaking
vereist is.
Art. 20. § 1. Ter griffie wordt een dossier van de
gerechtelijke reorganisatie gehouden waarin alle
elementen met betrekking tot deze procedure
en de grond van de zaak voorkomen, met
inbegrip van de verslagen van de
gerechtsmandatarissen en voorlopige
bestuurders, evenals de verslagen van de
gedelegeerd rechter en de adviezen van het
openbaar ministerie.
§ 2. De neerlegging, zowel materieel als
elektronisch, van een titel door de schuldeiser in
het dossier van de gerechtelijke reorganisatie
stuit de verjaring van de schuld. Zij geldt ook als
ingebrekestelling.
§ 3. De Koning bepaalt vanaf wanneer de
dossiers of een deel ervan, elektronisch van op
afstand zullen kunnen worden geraadpleegd.
§ 4. Iedere partij in de procedure en elke
schuldeiser die voorkomt op de in artikel 17, § 2,
7°, vermelde lijst krijgt inzage van het dossier.
Iedere andere persoon die een rechtmatig
belang kan aantonen, kan aan de gedelegeerd
rechter toestemming vragen om inzage te
krijgen van het dossier of van een deel ervan.

§ 5. De raadpleging van op afstand van het
elektronisch dossier of het verkrijgen van een
afschrift van het dossier op een materiële drager
geven aanleiding tot de betaling van een
retributie waarvan het bedrag door de Koning
wordt bepaald. De raadpleging van het dossier is
kosteloos voor de door de Koning bepaalde
categorieën van personen of instellingen.
§ 6. De Koning bepaalt op advies van de
Commissie voor de bescherming van de
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persoonlijke levenssfeer hoe de toegang tot het
in dit artikel bedoelde dossier wordt toegekend,
welke gegevens slechts op beperkte wijze
toegankelijk zijn en de wijze waarop de
vertrouwelijkheid en de bewaring van het
dossier worden gewaarborgd.
Art. 21. Wanneer er gewichtige, bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens
bestaan dat de verzoeker of een derde een stuk
onder zich heeft dat het bewijs inhoudt dat
voldaan is aan de voorwaarden voor de opening
van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie of voor het verkrijgen van andere
beslissingen die tijdens de procedure kunnen
worden genomen of worden genomen met
toepassing van artikel 59, § 2, kan de rechtbank
of de gedelegeerd rechter op vordering van
iedere belanghebbende bevelen dat het stuk of
een eensluidend afschrift ervan bij het dossier
van de reorganisatie wordt gevoegd.
De rechtbank of de gedelegeerd rechter beslist
overeenkomstig de nadere regels bepaald in de
artikelen 878 tot 881 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Art. 22. Zolang de rechtbank geen uitspraak
heeft gedaan over het verzoekschrift tot
gerechtelijke reorganisatie, ongeacht of de
vordering werd ingeleid of het middel van
tenuitvoerlegging aangevat voor of na de
neerlegging van het verzoekschrift :

Art. XX.44. § 1. Zolang de rechtbank geen uitspraak
heeft gedaan over het verzoekschrift tot
gerechtelijke reorganisatie, ongeacht of de
vordering werd ingeleid of het middel van
tenuitvoerlegging aangevat voor of na de
neerlegging van het verzoekschrift:

- kan de schuldenaar niet worden failliet
verklaard; indien de schuldenaar een
vennootschap is, kan deze ook niet gerechtelijk
worden ontbonden;

- kan de schuldenaar niet worden failliet verklaard;
indien de schuldenaar een rechtspersoon is, kan
deze niet gerechtelijk worden ontbonden;

- kan geen enkele tegeldemaking van de
roerende of onroerende goederen van de
schuldenaar plaatsvinden als gevolg van de
uitoefening van een middel van
tenuitvoerlegging.

- kan geen enkele tegeldemaking van de roerende
of onroerende goederen van de schuldenaar
plaatsvinden als gevolg van de uitoefening van een
middel van tenuitvoerlegging.
§ 2. Indien de dag die vastgesteld is om over te
gaan tot de gedwongen verkoop van roerende
goederen afloopt binnen een termijn van twee
maanden na het neerleggen van het verzoekschrift
tot gerechtelijke reorganisatie, kunnen de
werkzaamheden van verkoop op beslag worden
verdergezet. Alleszins kan de rechtbank de
schorsing ervan uitspreken, vooraf of gelijktijdig
met de beslissing tot opening van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie, na de gedelegeerd
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rechter te hebben gehoord in zijn verslag, en op
uitdrukkelijke vraag van de schuldenaar in zijn
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie
evenals op verzoek van de beslagleggende
schuldeiser. Het verzoek tot schorsing van de
verkoop heeft geen schorsend effect. Indien de
schorsing van de verkoop is uitgesproken, zullen de
kosten voortgebracht uit deze schorsing ten laste
zijn van de verzoeker. De termijnen worden
berekend overeenkomstig artikelen 52 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek.
§ 3. Indien de dag die vastgesteld is om over te
gaan tot de gedwongen verkoop van onroerende
goederen afloopt binnen een termijn van twee
maanden volgend op het neerleggen van het
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie,
kunnen de werkzaamheden van verkoop op beslag
worden verdergezet. De termijnen worden
berekend overeenkomstig artikelen 52 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek.
Alleszins zal de notaris de
verkoopswerkzaamheden dienen te schorsen
indien de volgende cumulatieve voorwaarden
vervuld zijn:
1° de rechtbank spreekt de schorsing van de
gedwongen verkoopswerkzaamheden uit, op
uitdrukkelijk verzoek van de schuldenaar in zijn
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie,
vooraf of gelijktijdig met de beslissing tot opening
van de procedure van gerechtelijke reorganisatie,
na de gedelegeerd rechter te hebben gehoord in
zijn verslag, evenals de ingeschreven hypothecaire
en bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende
schuldeiser en de schuldenaar; het verzoek tot
schorsing van de verkoop heeft geen schorsend
effect; de werkelijke kosten waaraan de notaris
werd blootgesteld in het kader van de gedwongen
verkoop, tussen zijn aanstelling en het neerleggen
van het verzoekschrift tot gerechtelijke
reorganisatie, zijn ten laste van de schuldenaar;
2° een met deze kosten overeenstemmend bedrag
wordt overgemaakt op het kantoor van de
gerechtsdeurwaarder;
3° de gerechtsdeurwaarder stelt de notaris
onmiddellijk in kennis hiervan per exploot;
Deze voorwaarden dienen ten minste drie
werkdagen voor de dag die werd vastgesteld om
over te gaan tot de gedwongen verkoop, te worden
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vervuld.
De gerechtsdeurwaarder maakt het
overgeschreven bedrag over in handen van de
notaris binnen een termijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf de ontvangst ervan. Dit bedrag zal
bestemd zijn voor de betaling van deze kosten.
§ 4. In geval van beslag lastens meerdere
schuldenaren waarvan één van hen een
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie heeft
ingediend, wordt de gedwongen verkoop van
roerende en onroerende goederen verdergezet
overeenkomstig de regels van het roerend of
onroerend beslag afhankelijke van het geval,
zonder afbreuk te doen aan paragrafen 1 tot 3. In
geval van verkoop op uitvoerend onroerend beslag
maakt de notaris in voorkomend geval, na betaling
van de hypothecaire en bijzonder bevoorrechte
schuldeisers, het saldo over van het deel van de
verkoopprijs dat toekomt aan de schuldenaar, aan
deze laatste of aan de gerechtsmandataris in geval
van opening van een procedure door overdracht
onder gerechtelijk gezag. Deze betaling is
bevrijdend evenals de betaling gedaan door de
koper overeenkomstig artikel 1641 van het
Gerechtelijk Wetboek.
§ 5. In ieder geval dient de schuldenaar
onmiddellijk de notaris of de gerechtsdeurwaarder
belast met de verkoop van het goed schriftelijk in
kennis te stellen van de neerlegging van het
verzoekschrift bedoeld in artikel XX.43. Indien een
verzoek tot schorsing van de verkoop werd
ingesteld door middel van dit verzoekschrift, dient
de schuldenaar gelijktijdig de notaris hiervan in
kennis te stellen.
(Wet 15.04.2018 – art. 223)
Afdeling 4. Voorwaarden voor de opening van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
Art. 23. § 1. De procedure van gerechtelijke
reorganisatie wordt geopend zodra de
continuïteit van de onderneming, onmiddellijk of
op termijn, bedreigd is en het in artikel 17, § 1,
bedoelde verzoekschrift is neergelegd.
§ 2. Indien de schuldenaar een rechtspersoon
is, wordt de continuïteit van zijn onderneming in
elk geval geacht bedreigd te zijn wanneer de
verliezen het nettoactief hebben herleid tot
minder dan de helft van het maatschappelijk

Art. XX.45. § 1. De procedure van gerechtelijke
reorganisatie wordt geopend indien de continuïteit
van de onderneming, onmiddellijk of op termijn
bedreigd is.
§ 2. Indien de schuldenaar een rechtspersoon is,
wordt de continuïteit van zijn onderneming in elk
geval geacht bedreigd te zijn wanneer de verliezen
het netto actief hebben herleid tot minder dan de
helft van het maatschappelijk kapitaal.
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kapitaal.
§ 3. De staat van faillissement van de
schuldenaar sluit op zich niet uit dat een
procedure van gerechtelijke reorganisatie kan
worden geopend of voortgezet.

§ 3. De staat van faillissement van de schuldenaar
sluit op zich niet uit dat een procedure van
gerechtelijke reorganisatie kan worden geopend of
voortgezet.

§ 4. Het ontbreken van de in artikel 17, § 2,
bepaalde stukken sluit niet uit dat toepassing
wordt gemaakt van artikel 59, § 2.

§ 4. Het ontbreken van de in artikel XX.41, § 2,
bepaalde stukken sluit niet uit dat toepassing
wordt gemaakt van artikel XX.84, § 2.

§ 5. Wanneer het verzoek uitgaat van een
schuldenaar die minder dan drie jaar tevoren
reeds het openen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en
verkregen, kan de procedure van gerechtelijke
reorganisatie enkel geopend worden indien ze
strekt tot overdracht, onder gerechtelijk gezag,
van het geheel of een gedeelte van de
onderneming of van haar activiteiten.

§ 5. Wanneer het verzoek uitgaat van een
schuldenaar die minder dan drie jaar tevoren reeds
het openen van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie heeft aangevraagd en verkregen, kan
de procedure van gerechtelijke reorganisatie enkel
geopend worden indien ze strekt tot overdracht,
onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een
gedeelte van haar activa of activiteiten.
Een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie heeft
geen schorsende werking, zoals beschreven in
artikel XX.44 indien het uitgaat van een
schuldenaar die minder dan zes maanden tevoren
reeds het openen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd,
tenzij de rechtbank anders bepaalt in een met
redenen omklede beslissing.

Wanneer het verzoek uitgaat van een
schuldenaar die meer dan drie maar minder dan
vijf jaar tevoren reeds het openen van een
procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft
aangevraagd en verkregen, mag de nieuwe
procedure van gerechtelijke reorganisatie niet
terugkomen op de verworvenheden van de
schuldeisers die zijn verkregen tijdens de vorige
procedure.

Wanneer het verzoek uitgaat van een schuldenaar
die meer dan drie maar minder dan vijf jaar
tevoren reeds het openen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd en
verkregen, mag de nieuwe procedure van
gerechtelijke reorganisatie niet terugkomen op de
verworvenheden van de schuldeisers die zijn
verkregen tijdens de vorige procedure.

Afdeling 5. – Vonnis over het verzoek tot
gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan
Art. 24. § 1. De rechtbank behandelt het verzoek
tot gerechtelijke reorganisatie binnen een
termijn van veertien dagen na de neerlegging
van het verzoekschrift ter griffie.

Art. XX.46. § 1. De rechtbank behandelt het
verzoek tot gerechtelijke reorganisatie binnen een
termijn van vijftien dagen na de neerlegging van
het verzoekschrift in het register.

Behoudens verzaking aan deze oproeping
wordt de schuldenaar uiterlijk drie vrije dagen
voor de zitting opgeroepen door de griffier.

Behoudens verzaking aan deze oproeping wordt de
schuldenaar uiterlijk drie vrije dagen voor de zitting
opgeroepen door de griffier.

De schuldenaar wordt in raadkamer gehoord,

De schuldenaar wordt in raadkamer gehoord, tenzij
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tenzij hij uitdrukkelijk de wil heeft geuit om in
openbare terechtzitting te worden gehoord.

hij uitdrukkelijk de wil heeft geuit om in openbare
terechtzitting te worden gehoord.

Nadat zij het verslag van de gedelegeerd rechter
heeft gehoord, doet de rechtbank uitspraak bij
vonnis binnen een termijn van acht dagen na de
behandeling van het verzoek. Indien een verzuim
of onregelmatigheid bij de neerlegging van de
stukken niet van die aard is dat de rechtbank
daardoor wordt verhinderd te onderzoeken of
de in artikel 23 bepaalde voorwaarden vervuld
zijn en indien dat verzuim of die
onregelmatigheid door de schuldenaar kan
worden hersteld, kan de rechtbank, nadat de
schuldenaar gehoord is, de zaak voor verdere
behandeling uitstellen of artikel 769, tweede lid,
van het Gerechtelijk wetboek toepassen.

Nadat zij het verslag van de gedelegeerd rechter
heeft gehoord, doet de rechtbank uitspraak bij
vonnis binnen een termijn van acht dagen na de
behandeling van het verzoek. Indien een verzuim of
onregelmatigheid bij de neerlegging van de stukken
niet van die aard is dat de rechtbank daardoor
wordt verhinderd te onderzoeken of de in artikel
XX.45 bepaalde voorwaarden vervuld zijn en indien
dat verzuim of die onregelmatigheid door de
schuldenaar kan worden hersteld, kan de
rechtbank, nadat de schuldenaar gehoord is, de
zaak voor verdere behandeling uitstellen.

§ 2. Indien de voorwaarden vermeld in artikel
23 vervuld lijken, verklaart de rechtbank de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
geopend en bepaalt zij de duur van de in artikel
16 bedoelde opschorting, die niet langer mag
zijn dan zes maanden; bij ontstentenis verwerpt
de rechtbank het verzoek.

§ 2. Indien de voorwaarden vermeld in artikel
XX.45 vervuld lijken, verklaart de rechtbank de
procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend
en bepaalt zij de duur van de in artikel XX.39
bedoelde opschorting, die niet langer mag zijn dan
zes maanden.

§ 3. Indien de procedure van gerechtelijke
reorganisatie tot doel heeft het akkoord van de
schuldeisers te verkrijgen over een
reorganisatieplan, vermeldt de rechtbank, in het
vonnis waarin zij deze procedure open verklaart
of in een later vonnis, de plaats, dag en uur
waarop, behoudens verlenging van de
opschorting, de terechtzitting zal plaatsvinden
waarop zal overgegaan worden tot de stemming
over dit plan en geoordeeld zal worden over de
homologatie.

§ 3. Indien de procedure van gerechtelijke
reorganisatie tot doel heeft het akkoord van de
schuldeisers te verkrijgen over een
reorganisatieplan, vermeldt de rechtbank, in het
vonnis waarin zij deze procedure open verklaart of
in een later vonnis, de plaats, dag en uur waarop,
behoudens verlenging van de opschorting, de
terechtzitting zal plaatsvinden waarop zal
overgegaan worden tot de stemming over dit plan
en geoordeeld zal worden over de homologatie.

§ 4. In het vonnis waarbij de procedure van
gerechtelijke reorganisatie wordt geopend of in
elke latere beslissing, kan de rechtbank aan de
schuldenaar bijkomende
informatieverplichtingen opleggen om de
opvolging van de procedure te
vergemakkelijken.
De rechtbank kan inzonderheid aan de
schuldenaar opleggen op bepaalde tijdstippen
de volgens een model bepaald door de
rechtbank opgestelde lijst van schuldeisers neer
te leggen in het dossier. De Koning kan bepalen
op welke wijze de lijst moet worden neergelegd.

§ 4. In het vonnis waarbij de procedure van
gerechtelijke reorganisatie wordt geopend of in
elke latere beslissing, kan de rechtbank aan de
schuldenaar bijkomende informatieverplichtingen
opleggen om de opvolging van de procedure te
vergemakkelijken.
De rechtbank kan inzonderheid aan de schuldenaar
opleggen op bepaalde tijdstippen de volgens een
model bepaald door de rechtbank opgestelde lijst
van schuldeisers neer te leggen in het dossier van
de gerechtelijke reorganisatie. De Koning kan
bepalen op welke wijze de lijst moet worden
neergelegd.
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Indien de schuldenaar deze verplichtingen niet
naleeft kan de rechtbank handelen zoals bepaald
in artikel 41, of desgevallend de aanvraag tot
verlenging, zoals bepaald in artikel 38, weigeren.

Indien de schuldenaar deze verplichtingen niet
naleeft kan de rechtbank handelen zoals bepaald in
artikel XX.62, of desgevallend de aanvraag tot
verlenging, zoals bepaald in artikel XX.59,
weigeren.

Art. 25. De griffie geeft kennis aan de voorzitter
van de rechtbank van elke beslissing houdende
verwerping van het verzoek tot gerechtelijke
reorganisatie.
Art. 29. Tegen het vonnis dat beslist over de
vordering tot het openen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie staat geen verzet
open.
Het hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij
verzoekschrift, neergelegd op de griffie van het
hof van beroep binnen acht dagen na de
kennisgeving van het vonnis. De griffier van het
hof van beroep geeft bij gerechtsbrief kennis van
het verzoekschrift aan de eventuele
geïntimeerde en in voorkomend geval bij
gewone brief aan zijn advocaat, uiterlijk op de
eerste werkdag die volgt op de neerlegging.
Als het vonnis de vordering verwerpt, schort
het hoger beroep de uitspraak op.

Art. XX.47. Tegen het vonnis dat beslist over de
vordering tot het openen van een procedure van
gerechtelijke reorganisatie staat geen verzet open.
Het hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij
verzoekschrift, neergelegd op de griffie van het hof
van beroep binnen acht dagen na de kennisgeving
van het vonnis. De griffier van het hof van beroep
geeft bij gerechtsbrief kennis van het verzoekschrift
aan de eventuele geïntimeerde en in voorkomend
geval bij gewone brief aan zijn advocaat, uiterlijk
op de eerste werkdag die volgt op de neerlegging.
Als het vonnis de vordering verwerpt, schort het
hoger beroep de uitspraak op.
De zaak wordt behandeld, bij hoogdringendheid,
op de inleidingszitting of op een nabijgelegen
zitting. De gedelegeerd rechter wordt gehoord in
zijn verslag. Het verslag kan evenwel ook
neergelegd worden in het register uiterlijk twee
dagen voor de zitting.

Art. 26.§ 1. Het vonnis dat de procedure van
gerechtelijke reorganisatie open verklaart, wordt
door toedoen van de griffier binnen een termijn
van vijf dagen na de dagtekening bij uittreksel
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel vermeldt :
1° betreft het een natuurlijke persoon, de
naam, de voornamen, de plaats en datum van
geboorte, de aard van de voornaamste
handelsactiviteit alsmede de benaming
waaronder die activiteit wordt uitgeoefend, het
adres alsmede de plaats van de hoofdinrichting
en het ondernemingsnummer van de
schuldenaar in de Kruispuntbank van
ondernemingen; betreft het een rechtspersoon,
de naam, de rechtsvorm, de aard van de

Art. XX.48. § 1. Het vonnis dat de procedure van
gerechtelijke reorganisatie open verklaart, wordt
door toedoen van de griffier binnen een termijn
van vijf dagen bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel vermeldt:
1° in het geval van een natuurlijke persoon, de
naam, de voornamen, de plaats en datum van
geboorte, de aard van de voornaamste activiteit
alsmede de handelsnaam waaronder die activiteit
wordt uitgeoefend, het adres alsmede de plaats
van zijn hoofdvestiging en het
ondernemingsnummer; in het geval van een
rechtspersoon, de naam van de rechtspersoon, de
rechtsvorm, de handelsnaam waaronder de
activiteit wordt uitgeoefend, de maatschappelijke
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uitgeoefende handelsactiviteit alsmede de
benaming waaronder die activiteit wordt
uitgeoefend, de zetel van de vennootschap
alsmede de plaats van de hoofdinrichting en het
ondernemingsnummer;

zetel en het ondernemingsnummer; in het geval
van een onderneming als bedoeld in artikel l.1.
eerste lid, 1°, C), de handelsnaam waaronder de
activiteit wordt uitgeoefend, in voorkomend geval
het ondernemingsnummer en de zetel van de
activiteit en de identificatiegegevens van de
gemachtigde, in voorkomend geval;

2° de datum van het vonnis dat de procedure
van gerechtelijke reorganisatie opent en de
rechtbank die het heeft gewezen;

2° de datum van het vonnis dat de procedure van
gerechtelijke reorganisatie opent en de rechtbank
die het heeft gewezen;

3° de naam en de voornamen van de
gedelegeerd rechter en, in voorkomend geval,
van de krachtens de artikelen 27 en 28
aangestelde gerechtsmandatarissen, met het
elektronisch adres waarop de elektronische
mededelingen aan de gedelegeerd rechter
moeten worden gericht en met het adres van de
gerechtsmandataris;

3° de naam en de voornaam van de gedelegeerd
rechter en, in voorkomend geval, van de krachtens
de artikelen XX.30 en XX.31 aangestelde
gerechtsmandatarissen, met het elektronisch adres
waarop de elektronische mededelingen aan de
gedelegeerd rechter moeten worden gericht en
met het elektronisch adres van de
gerechtsmandataris;

4° het doel of de doelstellingen van de
procedure, de einddatum van de opschorting en,
in voorkomend geval, de plaats, dag en uur
bepaald om uitspraak te doen over een
verlenging ervan;

4° het doel of de doelstellingen van de procedure,
de einddatum van de opschorting en, in
voorkomend geval, de plaats, dag en uur bepaald
om uitspraak te doen over een verlenging ervan;

5° in voorkomend geval, en indien de rechtbank
ze reeds kan vaststellen, de voor de stemming
en de beslissing over het reorganisatieplan
vastgestelde plaats, dag en uur.

5° in voorkomend geval, en indien de rechtbank ze
reeds kan vaststellen, de voor de stemming en de
beslissing over het reorganisatieplan vastgestelde
plaats, dag en uur.

6° in voorkomend geval, de wijze waarop
toegang kan verkregen worden tot het
elektronisch dossier.
§ 2. De schuldenaar stelt de schuldeisers
individueel in kennis van die gegevens binnen
een termijn van veertien dagen te rekenen vanaf
de dag waarop het vonnis is uitgesproken.
Bovendien voegt hij bij die mededeling de in
artikel 17, § 2, 7°, bedoelde lijst van schuldeisers.
De in deze paragraaf bedoelde mededeling kan
elektronisch worden gedaan.
De schuldenaar bezorgt de griffier, hetzij
elektronisch, hetzij op een materiële drager, een
kopie van de in dit artikel bedoelde mededeling
om ze op te nemen in het in artikel 20 bedoelde
dossier.
De schuldenaar bezorgt de griffie alle
ontvangstbewijzen of alle opmerkingen die de
schuldeiser heeft gemaakt over die mededeling,
om ze op te nemen in het in artikel 20 bedoelde
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dossier.
De Koning kan bepalen welke gegevens in de
mededeling moeten opgenomen worden en
volgens welk model deze moet worden
opgesteld.
§ 3. Van het vonnis dat de aanvraag verwerpt,
wordt bij gerechtsbrief kennis gegeven aan de
verzoeker.

§ 2. Indien het vonnis dat de procedure van
gerechtelijke reorganisatie opent, betrekking heeft
op een onderneming bedoeld in artikel I.1.14°,
geeft de griffier hiervan kennis aan de Orde of
Instituut waartoe de schuldenaar behoort.
(Wet 15.04.2018 – art. 224)

Art. 27. § 1. Indien de schuldenaar erom
verzoekt en dit nuttig is voor het bereiken van
de doelstellingen van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie, kan de rechtbank in
dezelfde beslissing of op elk ander ogenblik van
de procedure een gerechtsmandataris aanstellen
om de schuldenaar bij te staan in de
gerechtelijke reorganisatie, in welk geval de
rechtbank de opdracht bepaalt op basis van het
verzoek van de schuldenaar.
§ 2. Eenzelfde verzoek kan worden gedaan door
een belanghebbende derde. Het wordt ingesteld
bij tegensprekelijk verzoekschrift waarvan kennis
wordt gegeven aan de schuldenaar door de
griffier. Het verzoekschrift omschrijft de
opdracht voorgesteld door de verzoeker en
bepaalt dat de verzoeker instaat voor de kosten
en het ereloon van de gerechtsmandataris.
§ 3. De kennisgevingen door de griffier gericht
aan de schuldenaar worden in kopie aan deze
mandataris medegedeeld.
Telkens het horen van de schuldenaar is
voorgeschreven, wordt de mandataris gehoord
in zijn eventuele opmerkingen.
Art. 45. In hetzelfde geval deelt de schuldenaar
aan elk van zijn schuldeisers in de opschorting,
binnen veertien dagen na het uitspreken van het
vonnis dat deze procedure open verklaart, het
bedrag mee van de schuldvordering waarvoor
die schuldeiser in de boeken is ingeschreven,
met, in de mate van het mogelijke, de
vermelding van het goed dat belast is met een
zakelijke zekerheid of een bijzonder voorrecht
dat strekt tot zekerheid van de schuldvordering
of van het goed waarvan de schuldeiser eigenaar
is.
Deze mededeling kan gelijktijdig gebeuren met

Art. XX.49. § 1. Indien de procedure van
gerechtelijke reorganisatie strekt tot een collectief
akkoord of een overdracht onder gerechtelijk
gezag, stelt de schuldenaar de schuldeisers
individueel in kennis van de gegevens vermeld in
artikel XX.48 binnen een termijn van acht dagen te
rekenen vanaf de dag waarop het vonnis is
uitgesproken.
Bovendien voegt hij bij die mededeling de in artikel
XX.41, § 2, 7°, bedoelde lijst van schuldeisers alsook
het bedrag van hun schuldvordering, de bijzondere
vermelding van de hoedanigheid van
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het bericht bepaald bij artikel 26, § 2.
De mededeling kan elektronisch worden
gedaan.

De schuldenaar bezorgt de griffier, hetzij
elektronisch, hetzij op een materiële drager, een
kopie van de in dit artikel bedoelde mededeling
om ze op te nemen in het in artikel 20 bedoelde
dossier.
De schuldenaar bezorgt de griffie alle
ontvangstbewijzen of alle opmerkingen die de
schuldeiser heeft gemaakt over die mededeling,
om ze op te nemen in het in artikel 20 bedoelde
dossier.
De Koning kan bepalen welke gegevens in de
mededeling moeten opgenomen worden en op
welke wijze deze moet worden gedaan.

buitengewone schuldeiser in de opschorting en van
de bezwaarde goederen.
De in deze paragraaf bedoelde mededeling wordt
elektronisch gedaan, tenzij de schuldeiser geen
elektronisch bericht kan ontvangen. De
elektronische mededeling bevat de mogelijkheid
gegeven aan de bestemmeling om de juistheid te
bevestigen. In geval de schuldeiser geen
elektronisch bericht kan ontvangen, stelt de
schuldenaar de schuldeiser daarvan in kennis met
een aangetekende brief met ontvangstbewijs en
voegt hij het bewijs van de verzending bij het
dossier van de gerechtelijke reorganisatie. Het
bericht aan de schuldeiser vermeldt dat de
schuldeiser zowel elektronisch als op materiële
drager de juistheid kan bevestigen van het bericht.
De schuldenaar plaatst een kopie van zijn
mededelingen in het register, of levert, in
voorkomend geval, aan de griffier een kopie op een
materiële drager om ze op te nemen in het in
artikel XX.41 bedoelde dossier.

De Koning kan bepalen welke gegevens in de
mededeling moeten opgenomen worden.
§ 2. Elke schuldeiser in de opschorting die het
bedrag of de hoedanigheid van een opgenomen
schuldvordering op de lijst bedoeld in artikel XX.41,
§ 2, 7°, betwist, kan, in geval van voortdurende
onenigheid met de schuldenaar, met een
tegensprekelijk verzoekschrift de betwisting voor
de rechtbank brengen die de procedure van
gerechtelijke reorganisatie heeft geopend.
Elke schuldvordering in de opschorting gebracht op
de lijst bedoeld in artikel XX.41, § 2, 7°, in
voorkomend geval gewijzigd met toepassing van
artikel XX.68, kan op dezelfde wijze door elke
belanghebbende worden betwist. De vordering
wordt gericht tegen de schuldenaar en de
schuldeiser in de opschorting van wie de vordering
betwist wordt.
De rechtbank oordeelt op verslag van de
gedelegeerd rechter, na de derde belanghebbende,
de betwiste schuldeiser in de opschorting en de
schuldenaar te hebben gehoord.
De schuldeiser legt zijn verzoekschrift neer in het
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register. De griffier geeft hiervan kennis aan de
schuldenaar en in voorkomend geval aan de
betrokken schuldeisers of aan de tussenkomende
partij via het register.
De schuldenaar legt de aldus gewijzigde
schuldeiserslijst in het register neer.
Van het vonnis wordt bij gerechtsbrief kennis
gegeven aan de verzoeker, aan de schuldenaar en
aan eventuele tussenkomende partijen.
Afdeling 6. Gevolgen van de beslissing tot
reorganisatie
Art. 30. Tijdens de duur van de opschorting kan
voor schuldvorderingen in de opschorting geen
enkel middel van tenuitvoerlegging op de
roerende of onroerende goederen van de
schuldenaar worden voortgezet of aangewend.

Art. XX.50. Tijdens de duur van de opschorting kan
voor schuldvorderingen in de opschorting geen
enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende
of onroerende goederen van de schuldenaar
worden voortgezet of aangewend.

Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar
die koopman is, niet worden failliet verklaard en,
indien de schuldenaar een vennootschap is, kan
deze niet gerechtelijk worden ontbonden.

Tijdens dezelfde periode kan de schuldenaar niet
worden failliet verklaard behoudens op aangifte
van de schuldenaar zelf en, indien de schuldenaar
een rechtspersoon is, kan deze niet gerechtelijk
worden ontbonden.

Art. 31. Tijdens de opschorting kan voor
schuldvorderingen in de opschorting geen enkel
beslag worden gelegd.

Art. XX.51. § 1. Tijdens de opschorting kan voor
schuldvorderingen in de opschorting geen enkel
beslag worden gelegd, overminderd het recht van
de schuldeiser om een wettelijke of conventionele
zekerheid te vestigen. Op dergelijke zekerheden is
artikel XX.111, 3°, niet van toepassing.

De reeds eerder gelegde beslagen behouden
hun bewarend karakter, maar de rechtbank kan,
naar gelang van de omstandigheden, er
handlichting van geven na het verslag van de
gedelegeerd rechter, de schuldeiser en de
schuldenaar gehoord te hebben, in zoverre de
handlichting geen beduidend nadeel veroorzaakt
aan de schuldeiser.

De reeds eerder gelegde beslagen behouden hun
bewarend karakter, maar de rechtbank kan, naar
gelang van de omstandigheden, er handlichting
gegeven wordt na de gedelegeerd rechter gehoord
te hebben in zijn verslag en na de schuldeiser en de
schuldenaar gehoord te hebben, in zoverre de
handlichting geen beduidend nadeel veroorzaakt
aan de schuldeiser. Het verzoek tot handlichting
wordt ingeleid bij verzoekschrift.
§ 2. Indien de dag die vastgesteld is om over te
gaan tot de gedwongen verkoop van roerende
goederen afloopt binnen een termijn van twee
maanden na het neerleggen van het verzoekschrift
tot gerechtelijke reorganisatie, en indien de
schuldenaar, in voorkomend geval, geen gebruik
gemaakt heeft van het recht tot schorsing in
toepassing van artikel XX.44, § 2, of indien zijn
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verzoek werd verworpen, kunnen de
werkzaamheden van verkoop op beslag worden
verdergezet, ondanks het vonnis tot opening van
gerechtelijke reorganisatie. De schuldenaar die
geen gebruik gemaakt heeft van het recht tot
schorsing in toepassing van artikel XX.44, § 2, kan
alsnog aan de rechtbank vragen de schorsing uit te
spreken na de gedelegeerd rechter te hebben
gehoord in zijn verslag, en de schuldenaar. Het
verzoek tot schorsing van de verkoop heeft geen
schorsende werking. Indien de schorsing van de
verkoop is uitgesproken, zullen de kosten
voortgebracht uit deze schorsing ten laste zijn van
de verzoeker. De termijnen worden berekend
overeenkomstig artikelen 52 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek.
§ 3. Indien de dag die vastgesteld werd om over te
gaan tot de gedwongen verkoop van onroerende
goederen afloopt binnen een termijn van twee
maanden na het neerleggen van het verzoekschrift
tot gerechtelijke reorganisatie, en indien de
schuldenaar geen gebruik gemaakt heeft van het
recht tot schorsing in toepassing van artikel XX.44,
§ 2, of indien zijn verzoek werd verworpen, kunnen
de werkzaamheden van verkoop op beslag worden
verdergezet, ondanks het vonnis tot opening van
de gerechtelijke reorganisatie. De termijnen
worden berekend overeenkomstig artikelen 52 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek.
Alleszins zal de notaris de
verkoopswerkzaamheden dienen te schorsen
indien de volgende cumulatieve voorwaarden
vervuld zijn:
1° de rechtbank spreekt de schorsing van de
gedwongen verkoopswerkzaamheden uit, op
uitdrukkelijk verzoek van de schuldenaar in zijn
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie,
vooraf of gelijktijdig met de beslissing tot opening
van de procedure van gerechtelijke reorganisatie,
na de gedelegeerd rechter te hebben gehoord in
zijn verslag, evenals de ingeschreven hypothecaire
en bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende
schuldeiser en de schuldenaar. Het verzoek tot
schorsing van de verkoop heeft geen schorsend
effect. De werkelijke kosten waaraan de notaris
werd blootgesteld in het kader van de gedwongen
verkoop, tussen zijn aanstelling en het neerleggen
van het verzoekschrift tot gerechtelijke
reorganisatie, zijn ten laste van de schuldenaar;
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2° een met deze kosten overeenstemmend bedrag
wordt overgemaakt op het kantoor van de
gerechtsdeurwaarder;
3° De gerechtsdeurwaarder stelt de notaris
onmiddellijk in kennis hiervan per exploot;
Deze voorwaarden dienen ten minste drie
werkdagen voor de dag die werd vastgesteld om
over te gaan tot de gedwongen verkoop, te worden
vervuld.
De gerechtsdeurwaarder maakt het
overgeschreven bedrag over in handen van de
notaris binnen een termijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf de ontvangst ervan. Dit bedrag zal
bestemd zijn voor de betaling van deze kosten.
§ 4. In geval van beslag lastens verscheidene
schuldenaren van wie een van hun een verzoek tot
gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend, wordt
de gedwongen verkoop van roerende en
onroerende goederen voortgezet overeenkomstig
de regels van het roerend of onroerend beslag
afhankelijke van het geval, zonder afbreuk te doen
aan paragrafen 1 tot 3. In geval van verkoop op
uitvoerend onroerend beslag maakt de notaris in
voorkomend geval, na betaling van de
hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers, het
saldo over van het deel van de verkoopprijs dat
toekomt aan de schuldenaar, aan deze laatste of
aan de gerechtsmandataris in geval van opening
van een procedure door overdracht onder
gerechtelijk gezag. Deze betaling is bevrijdend
evenals de betaling gedaan door de koper
overeenkomstig artikel 1641 van het Gerechtelijk
Wetboek.
§ 5. In ieder geval dient de schuldenaar
onmiddellijk de notaris of de gerechtsdeurwaarder
belast met de verkoop van het goed schriftelijk in
kennis te stellen van de neerlegging van het
verzoekschrift bedoeld in artikel XX.41. Indien een
verzoek tot schorsing van de verkoop werd
ingesteld door middel van dit verzoekschrift, dient
de schuldenaar gelijktijdig de notaris hiervan in
kennis te stellen.
(Wet 15.04.2018 – art. 225)
Art. 32. De opschorting heeft geen weerslag op
het lot van de schuldvorderingen die van bij de
vestiging van het pand specifiek werden
verpand. Vorderingen die deel uitmaken van een

Art. XX.52. De opschorting heeft geen weerslag op
het pand dat specifiek betrekking heeft op
schuldvorderingen. Een pand op een handelsfonds,
op een landbouwexploitatie of op een
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in pand gegeven handelszaak worden als
dusdanig niet beschouwd als specifiek verpand.

algemeenheid van goederen dat schuldvorderingen
omvat, is geen pand dat specifiek betrekking heeft
op schuldvorderingen.

Art. 33. § 1. De opschorting staat de vrijwillige
betaling door de schuldenaar van
schuldvorderingen in de opschorting niet in de
weg in zoverre die betaling vereist is voor de
continuïteit van de onderneming.

Art. XX.53. De opschorting staat de vrijwillige
betaling door de schuldenaar van
schuldvorderingen in de opschorting niet in de weg
in zoverre die betaling vereist is voor de
continuïteit van de onderneming.
De artikelen XX.111, 2°, en XX.112 zijn niet
toepasselijk op de betalingen die tijdens de periode
van opschorting worden gedaan.

Zie onder artikel XX.54
§ 2. De opschorting komt ten goede aan de
echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de schuldenaar, die
krachtens de wet medeverbonden is voor de
schulden van zijn echtgenoot, gewezen
echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.
Deze bescherming kan de wettelijk
samenwonende partner van wie de verklaring
van wettelijke samenwoning werd afgelegd in de
zes maanden vóór het indienen van het in artikel
17, § 1, bedoelde verzoekschrift tot het instellen
van een procedure van gerechtelijke
reorganisatie, niet tot voordeel strekken.
§ 3. Onverminderd de toepassing van de
artikelen 2043bis tot 2043octies van het
Burgerlijk Wetboek komt de opschorting de
medeschuldenaars en de schuldenaars van
persoonlijke zekerheden niet ten goede.
De natuurlijke persoon die zich kosteloos
persoonlijke zekerheid voor de schuldenaar
heeft gesteld kan niettemin de rechtbank
verzoeken dat wordt vastgesteld dat het bedrag
van de persoonlijke zekerheid kennelijk niet
evenredig is met de mogelijkheid, op het
ogenblik waarop de opschorting wordt
toegekend, die hij heeft de schuld terug te
betalen, waarbij die mogelijkheid moet worden
beoordeeld zowel ten aanzien van zijn roerende
en onroerende goederen als ten aanzien van zijn
inkomsten, en dat hij aldus het voordeel van de
opschorting kan genieten.
§ 4. De schuldvorderingen in de opschorting
worden niet in aanmerking genomen in de
regelgeving op de overheidsopdrachten om te
bepalen of de schuldenaar al dan niet de nadere
regels inzake de terugbetaling van de
desbetreffende schulden naleeft. De Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid of het bestuur van de
belastingen maakt geen gewag van die schulden

De schuldvorderingen in de opschorting worden
niet in aanmerking genomen in de regelgeving op
de overheidsopdrachten om te bepalen of de
schuldenaar al dan niet de nadere regels inzake de
terugbetaling van de desbetreffende schulden
naleeft. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of
het bestuur van de belastingen maakt geen gewag
van die schulden in de attesten die ze afleveren.
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in de attesten die ze afleveren.
§ 5. De in artikel 1798 van het Burgerlijk
Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering
wordt niet verhinderd door het vonnis dat de
gerechtelijke reorganisatie van de aannemer
open verklaart en evenmin door latere
beslissingen die door de rechtbank zijn gewezen
tijdens de reorganisatie of zijn gewezen met
toepassing van artikel 59, § 2.

De in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde rechtstreekse vordering wordt niet
verhinderd door het vonnis dat de gerechtelijke
reorganisatie van de aannemer open verklaart en
evenmin door latere beslissingen die door de
rechtbank zijn gewezen tijdens de gerechtelijke
reorganisatie of met toepassing van artikel XX.84, §
2.

§ 6. De artikelen 17, 2°, en 18 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn niet
toepasselijk op de betalingen die tijdens de
periode van opschorting worden gedaan.
Art. XX.54. § 1. De opschorting komt ten goede aan
de echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk
samenwonende of gewezen wettelijk
samenwonende van de schuldenaar, die
persoonlijk medeverbonden zijn voor de
contractuele schulden van de schuldenaar die
verbonden zijn met diens beroepsactiviteit. De
opschorting komt hen niet ten goede voor
persoonlijke of gemeenschappelijke schulden
volgend uit overeenkomsten door hen gesloten,
ongeacht of die overeenkomsten alleen of samen
met de schuldenaar werden gesloten, en die
vreemd zijn aan de economische activiteit van de
schuldenaar.
Deze bescherming kan de wettelijk samenwonende
partner van wie de verklaring van wettelijke
samenwoning werd afgelegd in de zes maanden
vóór het indienen van het in artikel XX.41, § 1,
bedoelde verzoekschrift tot het instellen van een
procedure van gerechtelijke reorganisatie, niet tot
voordeel strekken.
§ 2. Onverminderd de toepassing van de artikelen
2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek,
strekt de opschorting niet tot voordeel van de
medeschuldenaars en de stellers van persoonlijke
zekerheden.
§ 3. Vanaf het vonnis dat de procedure van
gerechtelijke reorganisatie open verklaart, kan de
natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke
zekerheid heeft gesteld voor de schuldenaar,
vragen dat de rechtbank voor recht zou verklaren
dat het bedrag van de persoonlijke zekerheid
kennelijk niet evenredig is met de mogelijkheid, op
het ogenblik waarop de opschorting wordt
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toegekend, die hij heeft de schuld terug te betalen,
waarbij die mogelijkheid moet worden beoordeeld
zowel ten aanzien van zijn roerende en onroerende
goederen als ten aanzien van zijn inkomsten.
Daartoe vermeldt de verzoeker in zijn
verzoekschrift:
1° zijn identiteit, beroep en woonplaats;
2° de identiteit en woonplaats van de titularis van
de vordering waarvan de betaling gewaarborgd is
door de zekerheidsteller;
3° de verklaring dat zijn verbintenis niet in
verhouding is, bij het openen van de procedure,
met zijn inkomsten en vermogen;
4° de kopie van zijn laatste aangifte en het laatste
aanslagbiljet in de personenbelasting;
5° het overzicht van alle activa en passiva die zijn
patrimonium vormen;
6° de stukken die de verbintenis houdende de
kosteloze zekerheidstelling en de omvang ervan
staven;
7° elk ander stuk dat van aard is om precies de
staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen en
lasten.
Het verzoekschrift wordt neergelegd in het dossier
van de gerechtelijke reorganisatie.
De partijen worden door de griffier bij
gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op de
zitting die de rechter bepaalt. De oproeping
vermeldt dat het verzoekschrift en de bijkomende
documenten in het register kunnen worden
geraadpleegd.
De neerlegging van het verzoekschrift schort de
middelen van tenuitvoerlegging op.
§ 4. Indien de rechtbank de vraag inwilligt, kan de
natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke
zekerheid heeft gesteld voor de schuldenaar, het
voordeel van de opschorting genieten en in
voorkomend geval, de gevolgen van het minnelijk
akkoord, het collectief akkoord en de
schuldkwijtschelding bedoeld in artikel XX.96.
§ 5. Het vonnis dat de vordering toekent wordt
door toedoen van de griffier in het register
neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
Art. 34. Schuldvergelijking tijdens de opschorting
is enkel toegestaan tussen schuldvorderingen in

Art. XX.55. Schuldvergelijking tussen
schuldvorderingen in de opschorting en schulden
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de opschorting en schulden ontstaan tijdens de
opschorting indien deze verkocht zijn.

ontstaan tijdens de opschorting is enkel toegestaan
indien deze verknocht zijn.

Art. 35. § 1. Niettegenstaande enige
andersluidende contractuele bepaling maakt de
aanvraag of opening van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie geen einde aan de
lopende overeenkomsten noch aan de
modaliteiten van hun uitvoering.

Art. XX.56. § 1. Niettegenstaande enige
andersluidende contractuele bepaling maakt de
aanvraag of opening van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie geen einde aan de
lopende overeenkomsten noch aan de
modaliteiten van hun uitvoering.

De contractuele wanprestatie van de
schuldenaar voorafgaand aan de toekenning van
de opschorting maakt voor de schuldeiser geen
grond uit voor de beëindiging van de
overeenkomst, in zoverre de schuldenaar deze
wanprestatie ongedaan maakt door de
overeenkomst uit te voeren binnen een termijn
van vijftien dagen na hiervoor in gebreke te zijn
gesteld door de schuldeiser in de opschorting.

De contractuele wanprestatie van de schuldenaar
voorafgaand aan de toekenning van de opschorting
maakt voor de schuldeiser geen grond uit voor de
beëindiging van de overeenkomst, in zoverre de
schuldenaar deze wanprestatie ongedaan maakt
door de overeenkomst uit te voeren binnen een
termijn van vijftien dagen na hiervoor in gebreke te
zijn gesteld door de schuldeiser in de opschorting,
na de toekenning van de opschorting.

§ 2. De schuldenaar kan evenwel, ook bij
ontstentenis van contractuele bepaling in deze
zin, beslissen een lopende overeenkomst niet
langer uit te voeren voor de duur van de
opschorting met een mededeling aan zijn
medecontractanten overeenkomstig artikel 26, §
2, op voorwaarde dat die niet-uitvoering
noodzakelijk is om een reorganisatieplan te
kunnen voorstellen aan de schuldeisers of om de
overdracht onder gerechtelijk gezag mogelijk te
maken.
De uitoefening van dit recht ontneemt de
schuldeiser niet het recht zijn eigen prestaties op
te schorten.
Wanneer de schuldenaar beslist een lopende
overeenkomst niet langer uit te voeren, vormt
de schadevergoeding waartoe de wederpartij in
voorkomend geval gerechtigd is een
schuldvordering in de opschorting.
De mogelijkheid gegeven in dit artikel is niet
toepasselijk op arbeidsovereenkomsten.

§ 2. Vanaf de opening van de procedure kan de
schuldenaar evenwel eenzijdig beslissen de
uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op
te schorten voor de duur van de opschorting met
een mededeling aan de medecontractant
overeenkomstig artikel XX.49, § 3, wanneer de
reorganisatie van de onderneming zulks
noodzakelijkerwijs vereist.

De schuldvordering voor de schade die eventueel
verschuldigd zou zijn aan de medecontractant
wegens die opschorting, is onderworpen aan de
opschorting.
Het recht van de schuldenaar om de uitvoering van
zijn contractuele verplichtingen eenzijdig op te
schorten, is niet van toepassing op de
arbeidsovereenkomsten.
Ingeval de schuldenaar dat recht uitoefent, kan de
medecontractant de uitvoering van zijn eigen
contractuele verplichtingen opschorten. Hij kan
evenwel geen einde maken aan de overeenkomst
enkel en alleen op grond van de eenzijdige
opschorting van de uitvoering ervan door de
schuldenaar.
§ 3. De strafbedingen, met inbegrip van bedingen
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§ 3. De strafbedingen, met inbegrip van
bedingen tot verhoging van de rentevoet, die
ertoe strekken op forfaitaire wijze de potentiële
schade te dekken geleden door het niet
nakomen van de hoofdverbintenis, blijven
zonder gevolg tijdens de periode van
opschorting en tot de integrale uitvoering van
het reorganisatieplan ten aanzien van de in het
plan opgenomen schuldeisers. De schuldeiser
kan evenwel de werkelijke door de niet-naleving
van de hoofdverbintenis geleden schade
opnemen in zijn schuldvordering in de
opschorting, hetgeen door dit louter feit de
definitieve verzaking aan de toepassing van het
strafbeding met zich brengt, zelfs na de integrale
uitvoering van het reorganisatieplan.
Hetzelfde geldt ingeval de schuldenaar die
koopman is, failliet wordt verklaard, of, indien
de schuldenaar een vennootschap is, wordt
ontbonden na het vroegtijdig beëindigen van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
overeenkomstig artikel 4

tot verhoging van de rentevoet, die ertoe strekken
op forfaitaire wijze de potentiële schade te dekken
geleden door het niet nakomen van de
hoofdverbintenis, blijven zonder gevolg tijdens de
periode van opschorting en tot de integrale
uitvoering van het reorganisatieplan ten aanzien
van de in het plan opgenomen schuldeisers. De
schuldeiser kan evenwel de werkelijke door de
niet-naleving van de hoofdverbintenis geleden
schade opnemen in zijn schuldvordering in de
opschorting.

Art. 36. Een schuldvordering die voortvloeit uit
lopende overeenkomsten met opeenvolgende
prestaties, met inbegrip van de contractueel
verschuldigde rente, is niet onderworpen aan de
opschorting in de mate dat zij betrekking heeft
op prestaties verricht nadat de procedure open
is verklaard.

Art. XX.57. Een schuldvordering die voortvloeit uit
lopende overeenkomsten met opeenvolgende
prestaties, met inbegrip van de contractueel
verschuldigde rente, is niet onderworpen aan de
opschorting in de mate dat zij betrekking heeft op
prestaties verricht nadat de procedure open is
verklaard.

Art. 37. 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 ervan, in zoverre er een nauwe band
bestaat tussen de beëindiging van de procedure
en die collectieve procedure.

Art. XX.58. 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 of in de verdeling bedoeld in artikel
XX.91 bij overdracht onder gerechtelijk gezag, voor
zover er een nauwe band bestaat tussen de
beëindiging van de gerechtelijke
reorganisatieprocedure en die procedure.
Fiscale of sociaalrechtelijke heffingen, bijdragen of
schulden in hoofdsom ook worden voor de
toepassing van dit artikel beschouwd als
beantwoordend aan prestaties uitgevoerd door
een medecontractant.
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De accessoria van fiscale of sociaalrechtelijke
heffingen, bijdragen of schulden ontstaan tijdens
de procedure van gerechtelijke reorganisatie
worden niet beschouwd als boedelschulden in een
navolgende vereffening of faillissement.
In voorkomend geval worden de contractuele,
In voorkomend geval worden de contractuele,
wettelijke of gerechtelijke vergoedingen, waarvan
wettelijke of gerechtelijke vergoedingen,
de schuldeiser de betaling eist op grond van de
waarvan de schuldeiser de betaling eist op grond beëindiging of niet-uitvoering van de
van de beëindiging of niet-uitvoering van de
overeenkomst, pro rata opgedeeld in verhouding
overeenkomst, pro rata opgedeeld in verhouding tot het verband dat zij vertonen met de aan het
tot het verband dat zij vertonen met de aan het
openen van de procedure van gerechtelijke
openen van de procedure voorafgaande of erop reorganisatie voorafgaande of erop volgende
volgende periode.
periode.

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.

De betaling ervan wordt slechts afgenomen bij
voorrang van de opbrengst van de tegelde
gemaakte goederen waarop een zakelijk recht is
gevestigd, voor zover die prestaties bijgedragen
hebben tot het behoud van de zekerheid of de
eigendom.

Afdeling 7. Verlenging van de opschorting
Art. 38. § 1. Op verzoek van de schuldenaar en
op verslag van de gedelegeerd rechter kan de
rechtbank de overeenkomstig artikel 24, § 2, of
overeenkomstig dit artikel verleende
opschorting verlengen voor de duur die de
rechtbank bepaalt.

Art. XX.59. § 1. Op verzoek van de schuldenaar of
van de gerechtsmandataris in het geval van een
procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag
bedoeld in artikel XX.84 kan de rechtbank de
overeenkomstig artikel XX.46, § 2, of
overeenkomstig dit artikel verleende opschorting
verlengen voor de duur die de rechtbank bepaalt.
De rechtbank oordeelt op verslag van de
gedelegeerd rechter. Deze laatste legt zijn verslag
in het register neer uiterlijk twee werkdagen voor
de zitting.

De maximale duur van de verlengde
opschorting bedraagt niet meer dan twaalf
maanden vanaf het vonnis dat de opschorting
toestaat.
Om ontvankelijk te zijn, dient het verzoekschrift
uiterlijk veertien dagen voor het einde van de
toegekende termijn te worden neergelegd.

§ 2. In buitengewone omstandigheden en
wanneer het belang van de schuldeisers dit
toelaat, kan deze termijn echter worden

De maximale duur van de verlengde opschorting
bedraagt niet meer dan twaalf maanden vanaf het
vonnis dat de opschorting toestaat.
Op straffe van onontvankelijkheid, dient het
verzoekschrift uiterlijk vijftien dagen voor het einde
van de toegekende termijn te worden neergelegd.
§ 2. In buitengewone omstandigheden en wanneer
het belang van de schuldeisers dit toelaat, kan deze
termijn echter worden verlengd met maximum zes
maanden.
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verlengd met maximum zes maanden.
Buitengewone omstandigheden in de zin van
deze bepaling zijn in het bijzonder de omvang
van de onderneming, de complexiteit van de
zaak of de hoegrootheid van het behoud van de
werkgelegenheid.
§ 3. Tegen de beslissingen gewezen op grond
van het huidig artikel is geen verzet of hoger
beroep toegelaten.
§ 4. Het vonnis dat de verlenging toestaat,
wordt door toedoen van de griffier, binnen een
termijn van vijf dagen na de dagtekening ervan
bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.

Buitengewone omstandigheden in de zin van deze
bepaling zijn in het bijzonder de grootte van de
onderneming, de complexiteit van de zaak of de
hoegrootheid van het behoud van de
werkgelegenheid.
§ 3. Tegen de beslissingen gewezen op grond van
dit artikel is geen verzet of hoger beroep
toegelaten.
§ 4. Het vonnis dat de verlenging toestaat, wordt
door toedoen van de griffier, binnen een termijn
van vijf dagen na de dagtekening ervan
bekendgemaakt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad.

Afdeling 8. Wijziging van het doel van de
procedure
Art. 39. Op elk ogenblik tijdens de opschorting
kan de schuldenaar aan de rechtbank vragen:

1° indien hij de procedure van gerechtelijke
reorganisatie aangevraagd heeft om een
minnelijk akkoord te verkrijgen en dit niet
verwezenlijkbaar lijkt, dat de procedure wordt
voortgezet om een reorganisatieplan voor te
stellen of om toe te stemmen in een overdracht,
onder gerechtelijk gezag, van het geheel of een
gedeelte van de onderneming of van haar
activiteiten, in welk geval de procedure met dit
doel wordt voortgezet;
2° indien hij de procedure van gerechtelijke
reorganisatie aangevraagd heeft om een
reorganisatieplan voor te stellen en dit niet
uitvoerbaar lijkt, dat hij principieel kan
instemmen met een overdracht, onder
gerechtelijk gezag, van het geheel of een
gedeelte van zijn onderneming of zijn
activiteiten, in welk geval de procedure wordt
voortgezet om deze overdracht te verzekeren.
3° indien hij de procedure van gerechtelijke
reorganisatie aangevraagd heeft om een
overdracht onder gerechtelijk gezag te
verwezenlijken, dat hij, als de overdracht van de
onderneming slechts betrekking heeft op een
deel van het vermogen van de rechtspersoon,
een reorganisatieplan kan voorstellen voor de
rest van het vermogen.
Het vonnis waarbij de rechtbank de aanvraag

Art. XX.60. Op elk ogenblik tijdens de opschorting
kan de schuldenaar aan de rechtbank de wijziging
vragen van het doel van de procedure,
onverminderd artikel XX.39.

Het vonnis waarbij de rechtbank de aanvraag
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inwilligt, wordt bekendgemaakt en er wordt
kennis van gegeven overeenkomstig artikel 26, §
1 en § 3. Van het vonnis dat het verzoek
verwerpt, wordt kennis gegeven aan de
schuldenaar.

inwilligt, wordt bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en er wordt kennis van gegeven
overeenkomstig artikel XX.49, § 3. Van het vonnis
dat het verzoek verwerpt, wordt kennis gegeven
aan de schuldenaar.
Afdeling 9. Voortijdige beëindiging en sluiting van
de procedure

Art. 40. De schuldenaar kan op elk ogenblik
tijdens de procedure geheel of gedeeltelijk
verzaken aan zijn vordering tot gerechtelijke
reorganisatie, op voorwaarde dat hij zijn
verbintenissen volledig uitvoert volgens de
voorwaarden en nadere regels overeengekomen
met de bij de verzaking betrokken schuldeisers,
indien de verzaking gedeeltelijk is, of met alle
schuldeisers indien zij volledig is.
Op verzoek van de schuldenaar en na het
verslag van de gedelegeerd rechter gehoord te
hebben, beëindigt de rechtbank de procedure
geheel of gedeeltelijk door een vonnis dat ze
afsluit.

Art. XX.61. De schuldenaar kan op elk ogenblik
tijdens de procedure geheel of gedeeltelijk
verzaken aan zijn vordering tot gerechtelijke
reorganisatie.

Op verzoek van de schuldenaar en na het verslag
van de gedelegeerd rechter gehoord te hebben,
beëindigt de rechtbank de procedure geheel of
gedeeltelijk.
De schuldenaar kan aan de rechtbank vragen om in
het vonnis elk akkoord te noteren dat hij gesloten
heeft met de betrokken schuldeisers op het eind
van de procedure.

Het vonnis wordt bekendgemaakt
overeenkomstig de nadere regels bepaald bij
artikel 26, § 1, en medegedeeld aan de
betrokken schuldeisers overeenkomstig artikel
26, § 2.

Het vonnis wordt bekendgemaakt overeenkomstig
de nadere regels bepaald bij artikel XX.48.

Art. 41. § 1. Wanneer de schuldenaar kennelijk
niet meer in staat is de continuïteit van het
geheel of een gedeelte van zijn onderneming of
van haar activiteiten te verzekeren
overeenkomstig het doel van de procedure of
wanneer de informatie die aan de gedelegeerd
rechter, aan de rechtbank of aan de schuldeisers
is verstrekt bij de neerlegging van het
verzoekschrift of later kennelijk onvolledig of
onjuist is, kan de rechtbank de voortijdige
beëindiging van de procedure van gerechtelijke
reorganisatie bevelen bij een vonnis dat de
procedure afsluit.

Art. XX.62. § 1. Wanneer de schuldenaar kennelijk
niet meer in staat is de continuïteit van het geheel
of een gedeelte van zijn activa of van zijn
activiteiten te verzekeren overeenkomstig het doel
van de procedure of wanneer de informatie die aan
de gedelegeerd rechter, aan de rechtbank of aan
de schuldeisers is verstrekt bij de neerlegging van
het verzoekschrift of later kennelijk onvolledig of
onjuist is, kan de rechtbank de voortijdige
beëindiging van de procedure van gerechtelijke
reorganisatie bevelen bij een vonnis dat de
procedure afsluit.

§ 2. De rechtbank doet uitspraak op
verzoekschrift van de schuldenaar, op
dagvaarding van het openbaar ministerie of van
iedere belanghebbende, gericht tegen de

§ 2. De rechtbank doet uitspraak op verzoekschrift
van de schuldenaar, op dagvaarding van het
openbaar ministerie of van iedere
belanghebbende, gericht tegen de schuldenaar, na
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schuldenaar, na het verslag van de gedelegeerd
rechter en het advies van het openbaar
ministerie te hebben gehoord.

het verslag van de gedelegeerd rechter en het
advies of de vorderingen van het openbaar
ministerie te hebben gehoord.

In dat geval kan de rechtbank in hetzelfde
vonnis het faillissement van de schuldenaar
uitspreken of, indien de schuldenaar een
vennootschap is, de gerechtelijke vereffening
uitspreken, wanneer zulks gevraagd is in het
verzoek en aan de voorwaarden hiertoe wordt
voldaan.

In dat geval kan de rechtbank in hetzelfde vonnis
het faillissement van de schuldenaar uitspreken of,
indien de schuldenaar een rechtspersoon is, de
gerechtelijke vereffening uitspreken, wanneer zulks
gevraagd is in het verzoek en aan de voorwaarden
hiertoe wordt voldaan.

§ 3. Wanneer de gedelegeerd rechter van
oordeel is dat de voortijdige beëindiging van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
verantwoord is in het licht van paragraaf 1, stelt
hij een verslag op dat hij aan de schuldenaar, de
voorzitter van de rechtbank en het openbaar
ministerie bezorgt.
De schuldenaar wordt bij gerechtsbrief
opgeroepen om voor de rechtbank te
verschijnen binnen acht dagen na het bezorgen
van het verslag. In de gerechtsbrief wordt
vermeld dat de schuldenaar ter terechtzitting zal
worden gehoord en dat het openbaar ministerie
daar de beëindiging van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie kan vorderen.

§ 3. Wanneer de gedelegeerd rechter van oordeel
is dat de voortijdige beëindiging van de procedure
van gerechtelijke reorganisatie verantwoord is in
het licht van paragraaf 1, stelt hij een verslag op
dat hij in het register neerlegt en aan het openbaar
ministerie mededeelt.

Ter terechtzitting wordt de schuldenaar
gehoord en kan het openbaar ministerie,
waarvan het advies wordt gehoord, in
voorkomend geval de voortijdige beëindiging
van de procedure vorderen.
§ 4. Het vonnis wordt bekendgemaakt
overeenkomstig de bij artikel 26, § 1, bepaalde
nadere regels en er wordt kennis van gegeven
aan de schuldenaar per gerechtsbrief.

De schuldenaar wordt bij gerechtsbrief opgeroepen
om voor de rechtbank te verschijnen binnen acht
dagen na het plaatsen van het verslag in het
register. In de gerechtsbrief wordt vermeld dat het
verslag in het register is neergelegd, dat de
schuldenaar ter terechtzitting zal worden gehoord
en dat het openbaar ministerie daar de beëindiging
van de procedure van gerechtelijke reorganisatie
kan vorderen.
Ter terechtzitting wordt de schuldenaar gehoord
en kan het openbaar ministerie, waarvan het
advies wordt gehoord, in voorkomend geval de
voortijdige beëindiging van de procedure vorderen.
§ 4. Het vonnis wordt bekendgemaakt
overeenkomstig de bij artikel XX.48, bepaalde
nadere regels en er wordt kennis van gegeven aan
de schuldenaar per gerechtsbrief.

Art. 42. Vanaf het ogenblik van de uitspraak van
het vonnis dat de voortijdige beëindiging van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
beveelt of dat ze afsluit, eindigt de opschorting
en oefenen de schuldeisers opnieuw volledig
hun rechten en vorderingen uit.

Art. XX.63. Vanaf het ogenblik van de uitspraak van
het vonnis dat de voortijdige beëindiging van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie beveelt
of dat ze afsluit, eindigt de opschorting en oefenen
de schuldeisers opnieuw volledig hun rechten en
vorderingen uit.

Hetzelfde gebeurt wanneer de opschorting
verstrijkt zonder verlengd te zijn met toepassing
van artikel 38 of 60 of zonder dat de procedure
gesloten werd met toepassing van de artikelen
40 en 41.

Hetzelfde gebeurt wanneer de opschorting
verstrijkt zonder verlengd te zijn met toepassing
van artikel XX.59 of XX.85, derde lid.
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Hoofdstuk 2. Gerechtelijke reorganisatie door
een minnelijk akkoord
Art. XX.64. De procedure van het minnelijk akkoord
strekt tot het afsluiten van een akkoord tussen de
schuldenaar en twee of meer van zijn schuldeisers
met het oog op de gezondmaking van de financiële
toestand of de reorganisatie van zijn onderneming.
Art. 43. Wanneer de procedure van gerechtelijke
reorganisatie strekt tot het afsluiten van een
minnelijk akkoord met al zijn schuldeisers of met
twee of meer onder hen, streeft de schuldenaar
dit doel na onder het toezicht van de
gedelegeerd rechter en, in voorkomend geval,
met de hulp van de met toepassing van artikel
27 aangestelde gerechtsmandataris.

Op tegensprekelijk verzoekschrift van de
schuldenaar kan de rechtbank gematigde
termijnen verlenen zoals bedoeld in artikel 1244
van het Burgerlijk Wetboek.

Indien een akkoord bereikt wordt, stelt de
rechtbank, oordelend op verzoek van de
schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd
rechter, dit akkoord vast en sluit zij de
procedure.

Art. XX.65. § 1. Wanneer de procedure van
gerechtelijke reorganisatie strekt tot het afsluiten
van een of meerdere minnelijke akkoorden, streeft
de schuldenaar dit doel na onder het toezicht van
de gedelegeerd rechter en, in voorkomend geval,
met de hulp van de ondernemingsbemiddelaar of
van de, met toepassing van artikel XX.31
aangestelde, gerechtsmandataris.

§ 2. De artikelen 1328 van het Burgerlijk Wetboek,
XX. 111, 2° en 3°, en XX.112 zijn niet toepasselijk op
een minnelijk akkoord noch op de handelingen
verricht ter uitvoering ervan.
§ 3. Indien een minnelijk akkoord bereikt wordt,
homologeert de rechtbank dit akkoord, oordelend
op tegensprekelijk verzoekschrift van de
schuldenaar en op verslag van de gedelegeerd
rechter, verklaart het uitvoerbaar en sluit de
procedure.
In voorkomend geval kan de rechtbank, op
tegensprekelijk verzoekschrift van de schuldenaar
gematigde termijnen verlenen zoals bedoeld in
artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.

§ 4. De beslissing inzake homologatie of toekenning
van gematigde termijnen kan de opdracht
verlengen van de ondernemingsbemiddelaar of van
de gerechtsmandataris aangewezen
overeenkomstig artikel XX.31 om de uitvoering van
het minnelijk akkoord of van de verplichtingen van
de schuldenaar te vergemakkelijken.
§ 5. Die beslissingen worden bekendgemaakt
volgens de nadere regels bedoeld in artikel XX.48.
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Het vonnis wordt bekendgemaakt op de wijze
voorgeschreven bij artikel 26, § 1.

De partijen bij het akkoord blijven erdoor
gebonden zolang er niet overeenkomstig het
gemeen contractenrecht een einde aan is
gemaakt.
De artikelen 17, 2°, en 18 van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 zijn van
toepassing noch op dergelijk akkoord, noch op
de handelingen verricht ter uitvoering ervan.

§ 6. Bij een navolgende samenloop van
schuldeisers geniet de eventuele kostprijs van de
wettelijke formaliteiten inzake tegenwerpbaarheid
aan derden van de door het minnelijk akkoord
verleende rechten het voorrecht bedoeld in de
artikelen 17 en 19, 1°, van de hypotheekwet van 16
december 1851.
Wanneer de voorzitter van de rechtbank het einde
van de opdracht van de ondernemingsbemiddelaar
of van de gerechtsmandataris aangewezen
overeenkomstig artikel XX.31 vaststelt, stelt hij zijn
staat van kosten en ereloon vast.
Bij een navolgende samenloop van schuldeisers
geniet de schuldvordering op grond daarvan het
voorrecht bedoeld in de artikelen 17 en 19, 1°, van
de hypotheekwet van 16 december 1851.
§ 7. Dit artikel geldt onverminderd de
verplichtingen de werknemers of hun
vertegenwoordigers te raadplegen en in te lichten
overeenkomstig de bestaande wettelijke of
conventionele bepalingen.

Dit artikel geldt onverminderd de verplichtingen
de werknemers of hun vertegenwoordigers te
raadplegen en in te lichten overeenkomstig de
bestaande wettelijke of conventionele
bepalingen.

§ 8. De schuldeisers die partij zijn bij een minnelijk
akkoord kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
door de schuldenaar, door een andere schuldeiser
of door derden enkel en alleen omdat dat minnelijk
akkoord de continuïteit van het geheel of een
gedeelte van de activa of van de activiteiten niet
daadwerkelijk mogelijk heeft gemaakt.
Art. XX.66. De gevolgen van het minnelijk akkoord
komen ten goede aan de natuurlijke persoon die
kosteloos een persoonlijke zekerheid heeft gesteld
voor de schuldenaar en wiens verzoek, bedoeld in
artikel XX.54, § 3, werd ingewilligd.

Hoofdstuk 3. Gerechtelijke reorganisatie door
een collectief akkoord
Art. XX.67. De procedure van het collectief akkoord
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heeft het doel een akkoord van de schuldeisers te
verkrijgen over een reorganisatieplan.
Art. 46. § 1. Elke schuldeiser in de opschorting
die het bedrag of de hoedanigheid van de door
de schuldenaar vermelde schuldvordering
betwist en elke andere belanghebbende die
schuldeiser beweert te zijn, kan, in geval van
voortdurende onenigheid met de schuldenaar,
de betwisting voor de rechtbank brengen die de
procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft
geopend, overeenkomstig de artikelen 700 tot
1024 van het Gerechtelijk Wetboek.
De rechtbank kan, uiterlijk vijftien dagen voor
de in artikel 53 bedoelde zitting en op verslag
van de gedelegeerd rechter, bij op eensluidend
verzoek van de schuldeiser en de schuldenaar
gewezen beschikking beslissen het bedrag en de
hoedanigheden van de schuldvordering te
wijzigen die aanvankelijk door de schuldenaar
waren vastgesteld. De griffie geeft in dit geval
kennis aan de betrokken schuldeiser van het
bedrag en de kenmerken waarmee zijn
schuldvordering wordt opgenomen.
Indien de schuldeiser de betwisting niet heeft
gebracht voor de rechtbank veertien dagen voor
de in artikel 53 bedoelde rechtszitting kan hij,
onverminderd de toepassing van paragraaf 4,
enkel stemmen en in het plan worden
opgenomen voor het bedrag voorgesteld door
de schuldenaar in de in artikel 45 bedoelde
mededeling.
§ 2. Elke schuldvordering in de opschorting
gebracht op de lijst bedoeld in artikel 17, § 2, 7°,
in voorkomend geval gewijzigd met toepassing
van § 3, kan op dezelfde wijze door elke
belanghebbende worden betwist. De vordering
wordt gericht tegen de schuldenaar en de
betwiste schuldeiser.
De rechtbank oordeelt op verslag van de
gedelegeerd rechter, na de derde
belanghebbende, de betwiste schuldeiser in de
opschorting en de schuldenaar te hebben
gehoord.
§ 3. Indien de betwisting niet tot haar
bevoegdheid behoort, bepaalt de rechtbank het
bedrag en de hoedanigheid waarvoor de
schuldvordering voorlopig zal aanvaard worden
in de werkzaamheden van de gerechtelijke
reorganisatie en verwijst de partijen naar de
bevoegde rechtbank opdat die ten gronde
oordeelt. Indien de betwisting tot haar

Art.XX.68. § 1. De schuldeiser in de opschorting of
elke derde belanghebbende die het bedrag of de
hoedanigheid van zijn schuldvordering betwist met
toepassing van artikel XX.49, § 1, dient het
verzoekschrift in uiterlijk een maand voor de in
artikel XX.78 bedoelde zitting.

De rechtbank beslist, uiterlijk vijftien dagen voor
dezelfde zitting op verslag van de gedelegeerd
rechter, over het bedrag of de hoedanigheid van de
schuldvordering. De griffie geeft kennis van de
beslissing aan de schuldeiser en aan de
schuldenaar via het register.

§ 2. Indien geen enkele betwisting werd gebracht
voor de rechtbank uiterlijk een maand voor de in
artikel XX.78 bedoelde rechtszitting kan de
betrokken schuldeiser, onverminderd de
toepassing van artikel XX.69, enkel stemmen en in
het plan worden opgenomen voor het bedrag
voorgesteld door de schuldenaar in de in artikel
XX.49 bedoelde mededeling.

Art.XX.69. Indien de betwisting niet tot haar
bevoegdheid behoort, bepaalt de rechtbank het
bedrag of de hoedanigheid waarvoor de
schuldvordering voorlopig zal aanvaard worden in
de werkzaamheden van de gerechtelijke
reorganisatie en verwijst de partijen naar de
bevoegde rechtbank opdat die ten gronde
oordeelt. Hetzelfde geldt indien de betwisting tot
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bevoegdheid behoort maar de beslissing over de
betwisting niet binnen een voldoende korte
termijn zou kunnen worden getroffen, kan de
rechtbank eveneens dit bedrag en deze
hoedanigheid bepalen.
§ 4. Op verslag van de gedelegeerd rechter kan
de rechtbank op elk ogenblik, in geval van
volstrekte noodzakelijkheid en op eenzijdig
verzoekschrift van de schuldenaar of een
schuldeiser, de beslissing tot vaststelling van het
bedrag en de hoedanigheid van de
schuldvordering in de opschorting wijzigen op
basis van nieuwe elementen.
§ 5. Tegen het vonnis dat het voorlopig
aanvaarde bedrag en de hoedanigheid van de
schuldvordering bepaalt, staat geen enkel
rechtsmiddel open.

haar bevoegdheid behoort maar de beslissing over
de betwisting niet binnen een voldoende korte
termijn zou kunnen worden genomen.

Op verslag van de gedelegeerd rechter kan de
rechtbank op elk ogenblik, in geval van volstrekte
noodzakelijkheid en op eenzijdig verzoekschrift van
de schuldenaar of een schuldeiser, de beslissing tot
vaststelling van het bedrag of de hoedanigheid van
de schuldvordering in de opschorting wijzigen op
basis van nieuwe elementen.
Tegen het vonnis dat het voorlopig aanvaarde
bedrag of de hoedanigheid van de schuldvordering
bepaalt, staat geen enkel rechtsmiddel open.

§ 6. In voorkomend geval verbetert of
vervolledigt de schuldenaar de in artikel 17, § 2,
7°, bedoelde lijst van schuldeisers en legt hij ze
ter griffie neer ten laatste acht dagen voor de in
artikel 54 bepaalde rechtszitting. De griffier
voegt de lijst en de verbeterde of aanvullende
gegevens bij het dossier van de gerechtelijke
reorganisatie.
Wanneer de schuldenaar de lijst verbetert of
aanvult nadat de griffier de mededeling bedoeld
in artikel 53 gedaan heeft, of wanneer de
rechtbank na die mededeling overeenkomstig
paragraaf 4 een beslissing neemt, verwittigt de
griffier de schuldeisers dat de lijst is verbeterd of
aangevuld. Deze mededeling kan bij gewone
brief of elektronisch worden gedaan volgens de
in artikel 26 bepaalde voorwaarden.
Art. 47. § 1. Tijdens de opschorting werkt de
schuldenaar een plan uit samengesteld uit een
beschrijvend en een bepalend gedeelte. Hij
voegt dit plan bij het dossier van de gerechtelijke
reorganisatie bedoeld in artikel 20.
In voorkomend geval staat de
gerechtsmandataris aangesteld door de
rechtbank met toepassing van artikel 27 de
schuldenaar bij om het plan op te stellen.

§ 2. Het beschrijvend gedeelte van het plan
beschrijft de staat van de onderneming, de
moeilijkheden die ze ondervindt en de middelen
waarmede zij deze wil verhelpen.

Art. XX.70. § 1. Tijdens de opschorting werkt de
schuldenaar een plan uit samengesteld uit een
beschrijvend en een bepalend gedeelte.

In voorkomend geval staat de gerechtsmandataris
of de ondernemingsbemiddelaar aangesteld door
de rechtbank met toepassing van de artikelen
XX.31 of XX.36 de schuldenaar bij om het plan op te
stellen.
§ 2. Het beschrijvend gedeelte van het plan
beschrijft de staat van de onderneming, de
moeilijkheden die ze ondervindt en de middelen
waarmede zij deze wil verhelpen.
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Het bevat een verslag over de betwistingen van
schuldvorderingen dat opgesteld wordt door de
schuldenaar en dat de belanghebbenden kan
inlichten over de omvang en hun grondslag
ervan.
Het omschrijft nader hoe de schuldenaar de
rendabiliteit van de onderneming zal herstellen.
§ 3. Het bepalend gedeelte van het plan bevat
de maatregelen om de schuldeisers in de
opschorting opgenomen op de lijst bedoeld in de
artikelen 17, § 2, 7°, en in artikel 46, te voldoen.

Het omschrijft nader hoe de schuldenaar de
rendabiliteit van de onderneming zal herstellen.
§ 3. Het bepalend gedeelte van het plan bevat de
maatregelen om de schuldeisers in de opschorting
opgenomen op de lijst bedoeld in de artikelen
XX.41, § 2, 7°, en XX.77, te voldoen.

Art. 48. Het reorganisatieplan beschrijft de
rechten van alle personen die titularis zijn van:
- schuldvorderingen in de opschorting;
- schuldvorderingen die zullen ontstaan ten
gevolge van de stemming of de homologatie van
het reorganisatieplan,
dit, ongeacht de hoedanigheid ervan, de
zakelijke of persoonlijke zekerheid die ze zeker
stelt, het bijzonder of algemeen voorrecht dat
met de schuldvordering gepaard gaat of het feit
dat de titularis de hoedanigheid van schuldeisereigenaar of enige andere hoedanigheid heeft.

Art. XX.71. Het reorganisatieplan beschrijft
nauwkeurig de rechten van alle personen die
titularis zijn van schuldvorderingen in de
opschorting en van de wijziging van de rechten ten
gevolge van de stemming en de homologatie van
het reorganisatieplan.

Art. 49. Het plan vermeldt de voorgestelde
betalingstermijnen en de verminderingen op de
schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal
en intresten. Het kan in de omzetting van
schuldvorderingen in aandelen voorzien, alsook
in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde
categorieën van schuldvorderingen, onder meer
op grond van de omvang of van de aard ervan.
Het plan kan eveneens in een maatregel
voorzien voor de verzaking aan de interesten of
de herschikking van de betaling ervan, alsook in
de prioritaire aanrekening van de bedragen die
zijn gerealiseerd op de hoofdsom van de
schuldvordering.

Art. XX.72. Het plan vermeldt de voorgestelde
betalingstermijnen en de verminderingen op de
schuldvorderingen in de opschorting, in kapitaal en
interest, verhogingen, boeten en kosten. Het kan
behalve wat schuldvorderingen van de entiteiten
bedoeld in artikel l.1, § 1, tweede lid, 1°, c), betreft,
in de omzetting van schuldvorderingen in aandelen
voorzien. Het kan ook voorzien in een
gedifferentieerde regeling voor bepaalde
categorieën van schuldvorderingen onder meer op
grond van de omvang of van de aard ervan. Het
plan kan eveneens in een maatregel voorzien voor
de verzaking aan de interest, verhogingen, boeten
en kosten of de herschikking van de betaling ervan,
alsook in de prioritaire aanrekening van betalingen
op de hoofdsom van de schuldvordering.
Het plan vermeldt welke schuldvorderingen nog
betwist zijn met toepassing van de artikelen XX.49
of XX.68, ten einde belanghebbenden in te lichten
over de omvang en hun grondslag.

Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de
goedkeuring van het plan zou meebrengen voor

Het plan kan ook de gevolgen evalueren die de
goedkeuring van het plan zou meebrengen voor de
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de betrokken schuldeisers.

betrokken schuldeisers.

Het kan ook bepalen dat geen
schuldvergelijking mogelijk zal zijn tussen de
schuldvorderingen in de opschorting en de
schulden van de schuldeiser-titularis die zijn
ontstaan na de homologatie. Een dergelijk
voorstel kan niet gedaan worden met betrekking
tot samenhangende vorderingen.

Het kan ook bepalen dat geen schuldvergelijking
mogelijk zal zijn tussen de schuldvorderingen in de
opschorting en de schulden van de schuldeisertitularis die zijn ontstaan na de homologatie. Een
dergelijk voorstel kan niet gedaan worden met
betrekking tot samenhangende vorderingen.

Wanneer de continuïteit van de onderneming
een vermindering van de loonmassa vereist,
wordt in een sociaal luik van het
reorganisatieplan voorzien, voor zover over een
dergelijk plan niet eerder was onderhandeld. In
voorkomend geval kan het in ontslagen
voorzien.
Bij de uitwerking van dit plan worden de
vertegenwoordigers van het personeel in de
ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het
comité voor preventie en bescherming op het
werk, of, indien er geen is, de
vakbondsafvaardiging of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging gehoord.

Wanneer de continuïteit van de onderneming een
vermindering van de loonmassa vereist, wordt in
een sociaal luik van het reorganisatieplan voorzien,
voor zover over een dergelijk plan niet eerder was
onderhandeld. In voorkomend geval kan het in
ontslagen voorzien.
Bij de uitwerking van dit plan worden de
vertegenwoordigers van het personeel in de
ondernemingsraad, of, indien er geen is, in het
comité voor preventie en bescherming op het
werk, of, indien er geen is, de
vakbondsafvaardiging of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging gehoord.
(Wet 15.04.2018 – art. 227)

Art. 49/1. De voorstellen bevatten voor alle
schuldeisers een betalingsvoorstel dat niet
minder dan 15 procent van het bedrag van de
schuldvordering mag bedragen.

Art. XX.73. De voorstellen bevatten voor alle
schuldeisers een betalingsvoorstel dat niet minder
dan 20 procent van het bedrag van de
schuldvordering in hoofdsom mag bedragen.

Als het plan in een gedifferentieerde
behandeling van de schuldeisers voorziet, mag
de behandeling van de openbare schuldeisers
die een algemeen voorrecht genieten, niet
minder gunstig zijn dan die welke de best
behandelde gewone schuldeisers in de
opschorting genieten. Overeenkomstig het
derde lid en met een strikte motivering kan in
een lager percentage worden voorzien.

Als het plan in een gedifferentieerde behandeling
van de schuldeisers voorziet, mag de behandeling
van de openbare schuldeisers die een algemeen
voorrecht genieten, niet minder gunstig zijn dan die
welke de best behandelde gewone schuldeisers in
de opschorting genieten. Overeenkomstig het
derde lid en met een strikte motivering kan in een
lager percentage worden voorzien.

Het plan kan voor de hierboven vermelde
schuldeisers of categorieën van schuldeisers,
lagere percentages voorstellen op basis van
dwingende en met redenen omklede vereisten
die verband houden met de continuïteit van de
onderneming.
Het plan kan geen vermindering of
kwijtschelding bevatten van schuldvorderingen
die zijn ontstaan uit vóór de opening van de
procedure verrichte arbeidsprestaties.

Het plan kan voor de hierboven vermelde
schuldeisers of categorieën van schuldeisers, lagere
percentages voorstellen op basis van dwingende en
met redenen omklede vereisten die verband
houden met de continuïteit van de onderneming.
Het reorganisatieplan kan niet voorzien in:
- een vermindering of kwijtschelding van
schuldvorderingen in de opschorting ontstaan uit
arbeidsprestaties met uitsluiting van de fiscale of
sociale bijdragen of schulden;
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- een vermindering van de onderhoudsschulden,
Het plan kan niet voorzien in een vermindering noch van de schulden die voor de schuldenaar
van de onderhoudsschulden, noch van de
voortvloeien uit de verplichting tot herstel van de
schulden die voor de schuldenaar voortvloeien
door zijn schuld veroorzaakte schade die
uit de verplichting tot herstel van de door zijn
verbonden is aan het overlijden of aan de
schuld veroorzaakte schade die verbonden is aan aantasting van de lichamelijke integriteit van een
het overlijden of aan de aantasting van de
persoon;
lichamelijke integriteit van een persoon.
- een vermindering of kwijtschelding van
Het reorganisatieplan kan niet voorzien in een strafrechtelijke boeten.
vermindering of kwijtschelding van de
strafrechtelijke boeten.
Art. 50. Onverminderd de betaling van de
interest die hen conventioneel of wettelijk op
hun schuldvorderingen verschuldigd is, kan het
plan in de opschorting voorzien van de
uitoefening van de bestaande rechten van de
buitengewone schuldeisers in de opschorting,
voor een duur die vierentwintig maanden niet
mag overschrijden vanaf het neerleggen van het
verzoekschrift.

Art. XX.74. Onverminderd de betaling van de
interest die hen conventioneel of wettelijk op hun
schuldvorderingen verschuldigd is, kan het plan in
de opschorting voorzien van de uitoefening van de
bestaande rechten van de buitengewone
schuldeisers in de opschorting, voor een duur die
vierentwintig maanden niet mag overschrijden
vanaf het vonnis van homologatie bedoeld in
artikel XX.79.

Het plan kan onder dezelfde voorwaarden in
een buitengewone verlenging van die
opschorting voorzien voor een termijn van
maximum twaalf maanden. In dit geval bepaalt
het plan dat bij het verstrijken van de eerste
termijn die voor de opschorting is bepaald, de
schuldenaar aan de rechtbank, nadat zijn
schuldeiser is gehoord, het bewijs moet leveren
dat de financiële toestand en verwachte
inkomsten van de onderneming na het
verstrijken van deze periode de integrale
terugbetaling van de betrokken buitengewone
schuldeisers in de opschorting redelijkerwijze
mogelijk maken, en dat bij ontstentenis van dit
bewijs de rechtbank beveelt dat een einde wordt
gemaakt aan die opschorting.

Het plan kan onder dezelfde voorwaarden in een
buitengewone verlenging van die opschorting
voorzien voor een termijn van maximum twaalf
maanden. In dit geval bepaalt het plan dat bij het
verstrijken van de eerste termijn die voor de
opschorting is bepaald, de schuldenaar aan de
rechtbank, nadat zijn schuldeiser is gehoord, het
bewijs moet leveren dat de financiële toestand en
verwachte inkomsten van de onderneming na het
verstrijken van deze periode de integrale
terugbetaling van de betrokken buitengewone
schuldeisers in de opschorting redelijkerwijze
mogelijk maken, en dat bij ontstentenis van dit
bewijs de rechtbank beveelt dat een einde wordt
gemaakt aan die opschorting.

Behoudens hun individuele toestemming of een
minnelijk akkoord gesloten overeenkomstig
artikel 15 of 43, waarvan een kopie is gevoegd
bij het plan op het ogenblik van de neerlegging
op de griffie, mag het plan geen enkele andere
maatregel bevatten die de rechten van die
schuldeisers aantast.

Behoudens hun individuele toestemming of een
minnelijk akkoord gesloten overeenkomstig artikel
XX.37 of XX.65, waarvan een kopie is gevoegd bij
het plan op het ogenblik van de neerlegging in het
register, mag het plan geen enkele andere
maatregel bevatten die de rechten van die
schuldeisers aantast.

Art. 51. Het reorganisatieplan kan voorzien in de
vrijwillige overdracht van het geheel of een
gedeelte van de onderneming of van haar
activiteiten.

Art. XX.75. Het reorganisatieplan kan voorzien in
de vrijwillige overdracht van het geheel of een
gedeelte van de activa of van de activiteiten.
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Art. 52. De uitvoeringstermijn van het plan mag
niet langer zijn dan vijf jaar, te rekenen van zijn
homologatie.

Art. XX.76. De uitvoeringstermijn van het plan mag
niet langer zijn dan vijf jaar, te rekenen van de
homologatie ervan.

Art. 44. Indien de procedure van gerechtelijke
reorganisatie tot doel heeft het akkoord van de
schuldeisers te verkrijgen over een
reorganisatieplan, legt de schuldenaar minstens
twintig dagen voor de rechtszitting bepaald in
het vonnis bedoeld in artikel 24, § 3, een plan ter
griffie neer.

Art. XX.77. De schuldenaar legt minstens twintig
dagen voor de rechtszitting bepaald in het vonnis
bedoeld in artikel XX.48 in het register, het plan
bedoeld in artikel XX.70 alsook de lijst van de
schuldeisers, desgevallend aangepast met
toepassing van de artikelen XX.49 of XX.68, met
vermelding van de lopende betwistingen van
schuldvorderingen of aangepast om rekening te
houden met de eventuele verrichte betalingen met
toepassing van artikel XX.53, eerste lid.

Art. 53.
Zodra het plan op de griffie neergelegd is,
ontvangen de schuldeisers in de opschorting,
opgenomen op de lijst bedoeld in de artikelen
17, § 2, 7°, en 46, door toedoen van de griffier,
een mededeling, die vermeldt :
- dat dit plan onderzocht wordt en dat zij het
kunnen raadplegen, zonder verplaatsing, op de
griffie van de rechtbank;
- de plaats, datum en uur waarop de zitting zal
plaatsvinden waarop zal overgegaan worden tot
de stemming over dit plan, en die zal gehouden
worden ten minste veertien dagen na deze
mededeling;
- dat zij op de zitting, hetzij schriftelijk, hetzij
mondeling, hun opmerkingen met betrekking tot
het voorgestelde plan zullen kunnen formuleren;

Zodra het plan in het register geplaatst is,
ontvangen de schuldeisers in de opschorting,
opgenomen op de lijst van de schuldeisers door
toedoen van de griffier, een bericht, dat vermeldt:
- dat dit plan onderzocht wordt en dat zij het
kunnen raadplegen in het register;
- de plaats, datum en uur waarop de zitting zal
plaatsvinden waarop zal overgegaan worden tot de
stemming over dit plan, en die zal gehouden
worden ten minste vijftien dagen na dit bericht;
- dat zij op de zitting, hetzij schriftelijk, hetzij
mondeling, hun opmerkingen met betrekking tot
het voorgestelde plan zullen kunnen formuleren;

- dat enkel de schuldeisers in de opschorting op
- dat enkel de schuldeisers in de opschorting op wier rechten het plan een weerslag heeft, aan de
wier rechten het plan een weerslag heeft, aan de stemming kunnen deelnemen.
stemming kunnen deelnemen.
De gedelegeerd rechter kan beslissen dat de
De gedelegeerd rechter kan beslissen dat de
medeschuldenaars, de borgen en de andere
medeschuldenaars, de borgen en de andere
persoonlijke zekerheidstellers deze mededeling ook
persoonlijke zekerheidstellers deze mededeling
zullen ontvangen en dat zij op dezelfde wijze hun
ook zullen ontvangen en dat zij op dezelfde wijze opmerkingen kunnen laten gelden.
hun opmerkingen kunnen laten gelden.
De schuldenaar informeert de vertegenwoordigers
De schuldenaar informeert de
van de werknemers, bedoeld in artikel XX.72,
vertegenwoordigers van de werknemers,
laatste lid, over de inhoud van dit plan met inbegrip
bedoeld in artikel 49, laatste lid, over de inhoud
van de rechten van de buitengewone schuldeisers
van dit plan.
die werden gewijzigd met toepassing van artikel
XX.73.
Art. 54. Op de dag gemeld aan de schuldeisers
overeenkomstig artikel 26, § 1, tweede lid, 5°, en

Art. XX.78. Op de dag gemeld aan de schuldeisers
overeenkomstig artikel XX.77, hoort de rechtbank
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artikel 53, hoort de rechtbank het verslag van de
gedelegeerd rechter en de middelen van de
schuldenaar en de schuldeisers.

het verslag van de gedelegeerd rechter dat deze
uiterlijk twee werkdagen vooraf neerlegt in het
register, en de middelen van de schuldenaar en de
schuldeisers.

Het reorganisatieplan wordt geacht
goedgekeurd te zijn door de schuldeisers
wanneer de meerderheid van hen, die met hun
onbetwiste of overeenkomstig artikel 46, § 3,
voorlopig aanvaarde schuldvorderingen de helft
van alle in hoofdsom verschuldigde bedragen
vertegenwoordigen, voor stemmen.

Het reorganisatieplan wordt geacht goedgekeurd
te zijn door de schuldeisers wanneer de
meerderheid van hen, vertegenwoordigd door hun
schuldvorderingen, de helft van alle in hoofdsom
verschuldigde bedragen vertegenwoordigen, voor
stemmen.
De schuldeiser neemt deel aan de stemming in
persoon, per geschreven in het register
neergelegde volmacht of via de door hem
aangestelde advocaat die zonder bijzondere
volmacht kan optreden.
De geschreven volmacht moet minstens twee
werkdagen voor de rechtszitting bepaald in het
vonnis bedoeld in artikel XX.47 in het register zijn
neergelegd.
Voor de berekening van de meerderheden wordt
rekening gehouden met de schuldeisers en de
verschuldigde bedragen neergelegd door de
schuldenaar overeenkomstig artikel XX.77, alsmede
door de schuldeisers wier schuldvorderingen
achteraf voorlopig werden toegevoegd in
toepassing van de artikelen XX.68 en XX.69.

Met de schuldeisers die niet aan de stemming
deelnamen en hun schuldvorderingen wordt
geen rekening gehouden bij het berekenen van
de meerderheden.

Met de schuldeisers die niet aan de stemming
deelnamen en hun schuldvorderingen wordt geen
rekening gehouden bij het berekenen van de
meerderheden.

Art. 55. § 1. Binnen veertien dagen na de zitting,
en in elk geval vóór de vervaldag van de met
toepassing van de artikelen 24, § 2, en 38,
bepaalde opschorting, beslist de rechtbank of zij
al dan niet het reorganisatieplan homologeert.

Art. XX.79. § 1. Binnen vijftien dagen na de zitting,
en in elk geval vóór de vervaldag van de met
toepassing van de artikelen XX.48 en XX.59
bepaalde opschorting, beslist de rechtbank of zij al
dan niet het reorganisatieplan homologeert.

§ 2. Indien de rechtbank oordeelt dat de
pleegvormen niet werden nageleefd of dat het
plan de openbare orde schendt, mag zij bij een
met redenen omklede beslissing en vooraleer
recht te doen, aan de schuldenaar toestaan een
aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers
voor te leggen volgens de pleegvormen van
artikel 53. In dit geval beslist zij dat de periode
van opschorting wordt verlengd, zonder dat de
bij artikel 38 bepaalde maximumtermijn echter

§ 2. Indien de rechtbank oordeelt dat de
pleegvormen niet werden nageleefd of dat het plan
de openbare orde schendt, mag zij bij een met
redenen omklede beslissing en vooraleer recht te
doen, aan de schuldenaar toestaan een aangepast
reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te
leggen volgens de pleegvormen van artikel XX.77.
De rechtbank vermeldt in een enkele beslissing alle
bezwaren die zij meent te moeten opwerpen ten
aanzien van het voorgelegde reorganisatieplan. In
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kan worden overschreden. Zij stelt ook de datum
vast van de zitting waarop zal overgegaan
worden tot de stemming over het plan. Tegen de
op grond van deze paragraaf gewezen
beslissingen staat geen verzet of hoger beroep
open.

§ 3. De homologatie kan slechts geweigerd
worden in geval van niet-naleving van de
pleegvormen die door deze wet worden
opgelegd of wegens schending van de openbare
orde.
Ze kan niet aan enige voorwaarde
onderworpen worden die niet in het
reorganisatieplan vervat is noch er enige
wijziging in aanbrengen.
§ 4. Onder voorbehoud van de betwistingen
die voortvloeien uit de uitvoering van het
reorganisatieplan, sluit het vonnis dat oordeelt
over de homologatie, de reorganisatieprocedure
af.

dit geval beslist zij dat de periode van opschorting
wordt verlengd, zonder dat de bij artikel XX.59
bepaalde maximumtermijn echter kan worden
overschreden. Zij stelt ook de datum vast van de
zitting waarop zal overgegaan worden tot de
stemming over het plan. Tegen de op grond van
deze paragraaf gewezen beslissingen kan slechts
hoger beroep of verzet worden ingesteld samen
met het eindvonnis over de homologatie.
§ 3. De homologatie kan slechts geweigerd worden
in geval van niet-naleving van de pleegvormen die
door deze wet worden opgelegd of wegens
schending van de openbare orde.
Ze kan niet aan enige voorwaarde onderworpen
worden die niet in het reorganisatieplan vervat is
noch er enige wijziging in aanbrengen.

§ 4. Onder voorbehoud van de betwistingen die
voortvloeien uit de uitvoering van het
reorganisatieplan, sluit het vonnis dat oordeelt
over de homologatie, de reorganisatieprocedure af.
Het wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt, door toedoen van de griffier.

Het wordt bij uittreksel in het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt, door toedoen van
de griffier.

Art. 55/1. De rechtbank oordeelt over de
homologatie niettegenstaande elke vervolging
die is ingesteld tegen de schuldenaar of zijn
bestuurders.

Art. XX.80. De rechtbank oordeelt over de
homologatie niettegenstaande elke vervolging die
is ingesteld tegen de schuldenaar of zijn
bestuurders.

Art. 56. Tegen het vonnis dat oordeelt over de
homologatie staat geen verzet open.

Art. XX.81. Tegen het vonnis dat oordeelt over de
homologatie staat geen verzet open.
Hoger beroep kan worden ingesteld door de
schuldenaar, indien de homologatie wordt
geweigerd, en door de partijen die tijdens de
procedure in het geding bij verzoekschrift zijn
tussengekomen, indien de homologatie wordt
toegekend. Het door een schuldeiser ingestelde
hoger beroep is gericht tegen alle partijen die in
het geding zijn tussengekomen alsook tegen de
schuldenaar.
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Het hoger beroep ertegen wordt ingesteld bij
verzoekschrift dat op de griffie van het hof van
beroep wordt neergelegd binnen vijftien dagen
na de kennisgeving van het vonnis, en wordt
gericht tegen alle overige partijen die tijdens de
procedure in het geding bij verzoekschrift zijn
tussengekomen alsook tegen de schuldenaar
wanneer het hoger beroep uitgaat van een
schuldeiser. De partijen in hoger beroep kunnen
de overige partijen in tussenkomst oproepen.
Hoger beroep kan worden ingesteld zelfs voor
de bekendmaking van de beslissing over de
homologatie. Het hof van beroep doet bij
hoogdringendheid uitspraak over het hoger
beroep.

Het hoger beroep wordt ingesteld bij verzoekschrift
dat op de griffie van het hof van beroep wordt
neergelegd binnen vijftien dagen na de
kennisgeving van het vonnis. Het kan worden
ingesteld zelfs voor de bekendmaking van de
beslissing over de homologatie.

De zaak wordt behandeld, bij hoogdringendheid,
op de inleidingszitting of op een nabijgelegen
zitting. De gedelegeerd rechter wordt gehoord in
zijn verslag. Het verslag kan evenwel ook schriftelijk
worden gedaan en moet dan neergelegd worden in
het register uiterlijk twee dagen voor de zitting.
De rechter in hoger beroep beschikt over de
mogelijkheden geboden in artikel XX.79.

De griffier van het hof van beroep geeft bij
gerechtsbrief kennis van het verzoekschrift aan
de geïntimeerden en, in voorkomend geval, aan
hun advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag na
de neerlegging ervan.
Als het vonnis de homologatie verwerpt, schort
het hoger beroep de uitspraak op.

De griffier van het hof van beroep geeft bij
gerechtsbrief kennis van het verzoekschrift aan de
geïntimeerden en, in voorkomend geval, aan hun
advocaat, uiterlijk op de eerste werkdag na de
neerlegging ervan.
Als het vonnis de homologatie verwerpt, schort het
hoger beroep de uitspraak op.

Art. 57. De homologatie van het
reorganisatieplan maakt het bindend voor alle
schuldeisers in de opschorting.

Art. XX.82. De homologatie van het
reorganisatieplan maakt het bindend voor alle
schuldeisers in de opschorting.

De betwiste, maar na de homologatie
gerechtelijk erkende schuldvorderingen in de
opschorting, worden betaald op de wijze die is
bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde
aard. In geen geval kan de uitvoering van het
reorganisatieplan geheel of gedeeltelijk
opgeschort worden door de met betrekking tot
deze betwistingen genomen beslissingen.

De betwiste, maar na de homologatie gerechtelijk
erkende schuldvorderingen in de opschorting,
worden betaald op de wijze die is bepaald voor de
schuldvorderingen van dezelfde aard. In geen geval
kan de uitvoering van het reorganisatieplan geheel
of gedeeltelijk opgeschort worden door de met
betrekking tot deze betwistingen genomen
beslissingen.

De schuldvorderingen in de opschorting die niet
opgenomen zijn in de in artikel 17, § 2, 7°,
bedoelde lijst, in voorkomend geval gewijzigd
met toepassing van artikel 46, en die geen
aanleiding hebben gegeven tot betwisting,

De schuldvorderingen in de opschorting die niet
opgenomen zijn in de in artikel XX.41, § 2, 7°,
bedoelde lijst noch in het reorganisatieplan, in
voorkomend geval gewijzigd met toepassing van
artikel XX.68, en die geen aanleiding hebben
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worden betaald na de volledige uitvoering van
het plan, op de wijze die is bepaald voor de
schuldvorderingen van dezelfde aard. Indien de
schuldeiser niet behoorlijk werd ingelicht tijdens
de opschorting, wordt hij betaald op de wijze en
in de mate die het gehomologeerd plan bepaalt
voor gelijkaardige schuldvorderingen.

gegeven tot betwisting, worden betaald na de
volledige uitvoering van het plan, op de wijze die is
bepaald voor de schuldvorderingen van dezelfde
aard. Indien de schuldeiser echter niet behoorlijk
werd ingelicht tijdens de opschorting, wordt hij
betaald op de wijze en in de mate die het
gehomologeerd plan bepaalt voor gelijkaardige
schuldvorderingen.

Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt,
bevrijdt de volledige uitvoering ervan de
schuldenaar geheel en definitief, voor alle
schuldvorderingen die erin voorkomen.

Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt,
bevrijdt de volledige uitvoering ervan de
schuldenaar geheel en definitief, voor alle
schuldvorderingen die erin voorkomen.
Artikel XX.111, 2°, is niet van toepassing op de
betalingen verricht door de schuldenaar in het
kader van de uitvoering van het plan.

Onverminderd de artikelen 2043bis tot
2043octies van het Burgerlijk Wetboek komt het
plan de medeschuldenaars en de personen die
een persoonlijke zekerheid hebben gesteld niet
ten goede.

Onverminderd de artikelen 2043bis tot 2043octies
van het Burgerlijk Wetboek en onverminderd de
gevolgen van een bijzonder akkoord bedoeld in
artikel XX.74, komt het plan de medeschuldenaars
en de stellers van persoonlijke zekerheden niet ten
goede. Het standpunt van een schuldeiser
betreffende het plan, doet geen afbreuk aan de
rechten die de schuldeiser kan laten gelden tegen
de derde die zekerheid heeft gesteld.
De gevolgen van het collectief akkoord komen ten
goede aan de natuurlijke persoon die kosteloos een
persoonlijke zekerheid heeft gesteld voor de
schuldenaar en wiens verzoek, bedoeld in artikel
XX.54, § 3, werd ingewilligd.

Art. 58. Elke schuldeiser kan, door de
dagvaarding van de schuldenaar, de intrekking
van het reorganisatieplan vorderen wanneer het
niet stipt wordt uitgevoerd, of wanneer hij
aantoont dat het niet anders zal kunnen en dat
hij er schade door zal lijden.
De procureur des Konings kan op dezelfde wijze
de intrekking vorderen wanneer hij de nietuitvoering van het geheel of een gedeelte van
het plan vaststelt.
De rechtbank oordeelt op verslag van de
gedelegeerd rechter, na de schuldenaar te
hebben gehoord. Het vonnis dat het plan intrekt,
wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffier.
De schuldenaar deelt de inhoud van dit

Art. XX.83. Elke schuldeiser kan, door de
dagvaarding van de schuldenaar, de intrekking van
het reorganisatieplan vorderen wanneer het niet
stipt wordt uitgevoerd, of wanneer hij aantoont dat
het niet anders zal kunnen en dat hij er schade
door zal lijden. De procureur des Konings kan op
dezelfde wijze de intrekking vorderen wanneer hij
de niet-uitvoering van het geheel of een gedeelte
van het plan vaststelt.

De rechtbank oordeelt, na de schuldenaar te
hebben gehoord. Het vonnis dat het plan intrekt,
wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
door toedoen van de griffier. Indien het vonnis
betrekking heeft op een beroepsbeoefenaar van
een vrij beroep bedoeld in artikel I.1.14°, geeft de
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uittreksel mee aan al zijn schuldeisers.

griffier hiervan kennis aan de Orde of Instituut
waartoe de titularis van een vrij beroep behoort.
De faillietverklaring van de schuldenaar leidt van
rechtswege tot de intrekking van het
reorganisatieplan.

De intrekking van het reorganisatieplan
ontneemt het elke uitwerking, behoudens wat
betreft de reeds uitgevoerde betalingen en
verrichtingen, onder meer de reeds verrichte
overdracht van het geheel of een gedeelte van
de onderneming of van haar activiteiten. De
intrekking heeft tot gevolg dat de schuldenaar
en de schuldeisers zich in dezelfde toestand
bevinden, behalve wat de voornoemde
elementen betreft, als er geen gehomologeerd
reorganisatieplan zou geweest zijn.
De rechtbank kan ambtshalve, vanaf de eerste
verjaardag van de homologatiebeslissing, de
schuldenaar jaarlijks oproepen om verslag uit te
brengen over de uitvoering van het collectief
akkoord. De verklaringen van de schuldenaar
worden door de griffier opgenomen om gevoegd
te worden bij het dossier van de gerechtelijke
reorganisatie.

De intrekking van het reorganisatieplan ontneemt
het elke uitwerking, behoudens wat betreft de
reeds uitgevoerde betalingen en verrichtingen,
onder meer de reeds verrichte overdracht van het
geheel of een gedeelte van de activa of van de
activiteiten. De intrekking heeft tot gevolg dat de
schuldenaar en de schuldeisers zich in dezelfde
toestand bevinden, behalve wat de voornoemde
elementen betreft, als er geen gehomologeerd
reorganisatieplan zou geweest zijn.
De rechtbank kan ambtshalve, vanaf de eerste
verjaardag van de homologatiebeslissing, de
schuldenaar jaarlijks oproepen om verslag uit te
brengen over de uitvoering van het collectief
akkoord. De verklaringen van de schuldenaar
worden door de griffier opgenomen om gevoegd te
worden bij het dossier van de gerechtelijke
reorganisatie.
Op gemotiveerd verzoek van de schuldenaar, kan
de rechtbank bij vonnis vaststellen dat het
reorganisatieplan correct werd uitgevoerd, mits
bewijs van uitvoering van het reorganisatieplan
volgens de voorwaarden of met akkoord van de
betrokken schuldeisers in afwijking ervan.

Hoofdstuk 4. Gerechtelijke reorganisatie door
overdracht onder gerechtelijk gezag
Art. 59. § 1. De overdracht onder gerechtelijk
gezag van het geheel of een gedeelte van de
onderneming of van haar activiteiten kan door
de rechtbank bevolen worden met het oog op
het behoud ervan wanneer de schuldenaar
ermee instemt in zijn verzoekschrift tot
gerechtelijke reorganisatie of later in de loop van
de procedure.

Art. XX.84. § 1. De overdracht onder gerechtelijk
gezag van het geheel of een gedeelte van de
activiteiten kan door de rechtbank bevolen worden
met het oog op het behoud ervan wanneer de
schuldenaar ermee instemt in zijn verzoekschrift
tot gerechtelijke reorganisatie of later in de loop
van de procedure.

Als de schuldenaar in de loop van de procedure
instemt met een overdracht onder gerechtelijk
gezag, worden de vertegenwoordigers van het
personeel in de ondernemingsraad of, indien er
geen is, in het comité voor preventie en
bescherming op het werk, of, indien er geen is,

Als de schuldenaar in de loop van de procedure
instemt met een overdracht onder gerechtelijk
gezag, worden de vertegenwoordigers van het
personeel in de ondernemingsraad of, indien er
geen is, in het comité voor preventie en
bescherming op het werk, of, indien er geen is, de
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de vakbondsafvaardiging, of, indien er geen is,
een werknemersafvaardiging gehoord.

vakbondsafvaardiging, of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging gehoord.

§ 2. Dezelfde overdracht kan op dagvaarding
van de procureur des Konings, van een
schuldeiser of van eenieder die belang heeft om
het geheel of een gedeelte van de onderneming
te verwerven, bevolen worden :

§ 2. Dezelfde overdracht kan op dagvaarding van
de procureur des Konings, van een schuldeiser of
van eenieder die belang heeft om het geheel of een
gedeelte van de onderneming te verwerven,
bevolen worden:

1° wanneer de schuldenaar zich in staat van
faillissement bevindt zonder een procedure van
gerechtelijke reorganisatie te hebben
aangevraagd;

1° wanneer de schuldenaar zich in staat van
faillissement bevindt zonder een procedure van
gerechtelijke reorganisatie te hebben aangevraagd;

2° wanneer de rechtbank de vordering tot het
openen van de procedure met toepassing van
artikel 23 verwerpt, er de vroegtijdige
beëindiging van beveelt met toepassing van
artikel 41 of het reorganisatieplan intrekt met
toepassing van artikel 58;
3° wanneer de schuldeisers het
reorganisatieplan niet goedkeuren met
toepassing van artikel 54;
4° wanneer de rechtbank de homologatie van
het reorganisatieplan weigert met toepassing
van artikel 55.
De vordering tot overdracht kan ingesteld
worden in de dagvaarding die strekt tot de
voortijdige beëindiging van de procedure tot
reorganisatie of de intrekking van het
reorganisatieplan, of in een afzonderlijk exploot
gericht tegen de schuldenaar.
§ 3. Wanneer zij de overdracht beveelt in
hetzelfde vonnis als dit waarin zij het verzoek tot
opening van de procedure van gerechtelijke
reorganisatie verwerpt, de voortijdige
beëindiging ervan beveelt, het reorganisatieplan
intrekt of de homologatie weigert, oordeelt de
rechtbank op verslag van de gedelegeerd rechter
en gelast zij hem verslag uit te brengen over de
uitvoering van de overdracht.
Wanneer hij de overdracht beveelt in een
ander vonnis dan dit waarbij de opschorting
wordt beëindigd, wijst de rechtbank een rechter
in de rechtbank, de voorzitter uitgezonderd, of
een rechter in handelszaken aan om verslag uit
te brengen over de uitvoering van de
overdracht.

2° wanneer de rechtbank de vordering tot het
openen van de procedure met toepassing van
artikel XX.46 verwerpt, er de vroegtijdige
beëindiging van beveelt met toepassing van artikel
XX.62 of het reorganisatieplan intrekt met
toepassing van artikel XX.83;
3° wanneer de schuldeisers het reorganisatieplan
niet goedkeuren met toepassing van artikel XX.78;
4° wanneer de rechtbank de homologatie van het
reorganisatieplan weigert met toepassing van
artikel XX.79.
De vordering tot overdracht kan ingesteld worden
in de dagvaarding die strekt tot de voortijdige
beëindiging van de procedure tot reorganisatie of
de intrekking van het reorganisatieplan, of in een
afzonderlijk exploot gericht tegen de schuldenaar.

§ 3. Wanneer zij de overdracht beveelt in hetzelfde
vonnis als dit waarin zij het verzoek tot opening van
de procedure van gerechtelijke reorganisatie
verwerpt, de voortijdige beëindiging ervan beveelt,
het reorganisatieplan intrekt of de homologatie
weigert, oordeelt de rechtbank op verslag van de
gedelegeerd rechter en gelast zij hem verslag uit te
brengen over de uitvoering van de overdracht.
Wanneer hij de overdracht beveelt in een ander
vonnis dan dit waarbij de opschorting wordt
beëindigd, wijst de rechtbank een rechter in de
rechtbank, de voorzitter uitgezonderd, of een
rechter in handelszaken aan om verslag uit te
brengen over de uitvoering van de overdracht.
§ 4. De bepalingen van dit artikel gelden
onverminderd de verplichtingen de werknemers of
hun vertegenwoordigers te raadplegen en in te
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§ 4. De bepalingen van dit artikel gelden
onverminderd de verplichtingen de werknemers
of hun vertegenwoordigers te raadplegen en in
te lichten op grond van de bestaande wettelijke
of conventionele bepalingen.

lichten op grond van de bestaande wettelijke of
conventionele bepalingen.

Art. 60. Het vonnis dat de overdracht beveelt,
wijst een gerechtsmandataris aan die wordt
gelast met het organiseren en realiseren van de
overdracht in naam en voor rekening van de
schuldenaar. Het bepaalt het voorwerp van de
overdracht of laat die bepaling over aan het
oordeel van de gerechtsmandataris.

Art. XX.85. Het vonnis dat de overdracht beveelt,
wijst een gerechtsmandataris aan die wordt gelast
met het organiseren en realiseren van de
overdracht in naam en voor rekening van de
schuldenaar. Het bepaalt het voorwerp van de
overdracht of laat die bepaling over aan het
oordeel van de gerechtsmandataris.
Indien de overdracht betrekking heeft op een
onderneming bedoeld in artikel I.1.14°, wijst de
rechtbank ten minste één gerechtsmandataris aan
die lid is van de Orde of Instituut, op basis van de
lijst bedoeld in artikel XX.20, waartoe de
beroepsbeoefenaar bij de overdracht betrokken
behoort.

De rechtbank kan, in hetzelfde vonnis, een
bijkomende opschorting bevelen voor niet meer
dan zes maanden te rekenen van haar beslissing,
met de gevolgen bepaald in de artikelen 30 tot
37.

De rechtbank kan, in hetzelfde vonnis, een
bijkomende opschorting bevelen voor niet meer
dan zes maanden te rekenen van haar beslissing,
met de gevolgen bepaald in de artikelen XX.50 tot
XX.58.

Het vonnis wordt bij uittreksel bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad door toedoen van de
aangewezen gerechtsmandataris.

Het vonnis wordt bij uittreksel bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad door toedoen van de
aangewezen gerechtsmandataris.

Art. 61. § 1. Onverminderd de bepalingen van
deze wet verduidelijkt een collectieve
arbeidsovereenkomst die gesloten is in de
Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend
verklaard is door de Koning de nadere regels
voor de overdracht van de rechten en
verplichtingen van de werknemers die betrokken
zijn bij een overdracht van onderneming onder
gerechtelijk gezag.

Art. XX.86. § 1. Onverminderd de bepalingen van
dit boek verduidelijkt een collectieve
arbeidsovereenkomst die gesloten is in de
Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend
verklaard is door de Koning de nadere regels voor
de overdracht van de rechten en verplichtingen van
de werknemers die betrokken zijn bij een
overdracht van onderneming onder gerechtelijk
gezag.

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve
arbeidsovereenkomst regelt :

§ 2. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve
arbeidsovereenkomst regelt:

1° de informatieverstrekking aan de bij de
overdracht onder gerechtelijk gezag betrokken
werknemers, indien er in de onderneming noch
een ondernemingsraad noch een
vakbondsafvaardiging is;

1° de informatieverstrekking aan de bij de
overdracht onder gerechtelijk gezag betrokken
werknemers, indien er in de onderneming noch
een ondernemingsraad noch een
vakbondsafvaardiging is;
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2° de informatie die de gerechtsmandataris
moet overmaken aan de verkrijger en de
betrokken werknemers op basis van de gegevens
die de schuldenaar moet verstrekken;

2° de informatie die de gerechtsmandataris moet
overmaken aan de verkrijger en de betrokken
werknemers op basis van de gegevens die de
schuldenaar moet verstrekken;

3° het behoud van de rechten en
verplichtingen van de bij een overdracht onder
gerechtelijk gezag betrokken werknemers, met
inbegrip van de afwijkingsmogelijkheden hierop;

3° het behoud van de rechten en verplichtingen
van de bij een overdracht onder gerechtelijk gezag
betrokken werknemers, met inbegrip van de
afwijkingsmogelijkheden hierop;

4° de keuze van de werknemers die zullen
worden overgenomen;

4° de keuze van de werknemers die zullen worden
overgenomen;

5° de nadere regels voor het sluiten van een
overeenkomst van voorgenomen overdracht
tussen de schuldenaar of de gerechtsmandataris
en de verkrijger, alsook de inhoud van deze
overeenkomst aangaande de rechten en de
verplichtingen van de overgenomen
werknemers;

5° de nadere regels voor het sluiten van een
overeenkomst van voorgenomen overdracht
tussen de schuldenaar of de gerechtsmandataris en
de verkrijger, alsook de inhoud van deze
overeenkomst aangaande de rechten en de
verplichtingen van de overgenomen werknemers;

6° het lot van de schulden jegens de
overgenomen werknemers.
§ 3. De keuze van de werknemers die zullen
worden overgenomen, behoort aan de
verkrijger.
De keuze van de verkrijger moet worden
bepaald door technische, economische en
organisatorische redenen en moet gebeuren
zonder verboden differentiatie.
Inzonderheid de werknemersvertegenwoordigers in de overgedragen
onderneming of het overgedragen gedeelte van
de onderneming mogen niet anders worden
behandeld, alleen vanwege de activiteit
uitgeoefend als werknemersvertegenwoordiger
in de overgedragen onderneming of het
overgedragen gedeelte van de onderneming.

6° het lot van de schulden jegens de overgenomen
werknemers.
§ 3. De keuze van de werknemers die zullen
worden overgenomen, behoort aan de verkrijger.
De keuze van de verkrijger moet worden bepaald
door technische, economische en organisatorische
redenen en moet gebeuren zonder verboden
differentiatie.
Inzonderheid de werknemersvertegenwoordigers
in de overgedragen onderneming of het
overgedragen gedeelte van de onderneming
mogen niet anders worden behandeld, alleen
vanwege de activiteit uitgeoefend als
werknemersvertegenwoordiger in de overgedragen
onderneming of het overgedragen gedeelte van de
onderneming.
Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de
afwezigheid van verboden differentiatie geacht
bewezen te zijn indien de voor de overdracht onder
gerechtelijk gezag bestaande verhouding tussen de
werknemers van de overgedragen onderneming of
het overgedragen gedeelte van de onderneming en
hun vertegenwoordigers in de organen van die
onderneming of dat gedeelte van de onderneming
na de overdracht behouden blijft.

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de
afwezigheid van verboden differentiatie geacht
bewezen te zijn indien de voor de overdracht
onder gerechtelijk gezag bestaande verhouding
tussen de werknemers van de overgedragen
onderneming of het overgedragen gedeelte van
de onderneming en hun vertegenwoordigers in
de organen van die onderneming of dat gedeelte § 4. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve
van de onderneming na de overdracht behouden arbeidsovereenkomst kan de verkrijger en de
blijft.
overgenomen werknemer toestaan om de
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§ 4. De in paragraaf 1 bedoelde collectieve
arbeidsovereenkomst kan de verkrijger en de
overgenomen werknemer toestaan om de
individuele arbeidsovereenkomst op het
ogenblik van de overdracht onder gerechtelijk
gezag te wijzigen, voor zover de aangebrachte
wijzigingen hoofdzakelijk verband houden met
technische, economische of organisatorische
redenen.
§ 5. De verkrijger, de schuldenaar of de
gerechtsmandataris kan, bij verzoekschrift dat
wordt gericht aan de arbeidsrechtbank van de
zetel van de vennootschap of de hoofdinrichting
van de schuldenaar, de homologatie vragen van
de in paragraaf 2, 5°, bedoelde overeenkomst
van voorgenomen overdracht.
De arbeidsrechtbank gaat na of de
ondertekenende partijen de wettelijke
voorwaarden vervuld hebben en of de openbare
orde werd nageleefd.

individuele arbeidsovereenkomst op het ogenblik
van de overdracht onder gerechtelijk gezag te
wijzigen, voor zover de aangebrachte wijzigingen
hoofdzakelijk verband houden met technische,
economische of organisatorische redenen.
§ 5. De verkrijger, de schuldenaar of de
gerechtsmandataris kan, bij verzoekschrift dat
wordt gericht aan de arbeidsrechtbank van de
maatschappelijke zetel of de hoofdinrichting van de
schuldenaar, de homologatie vragen van de in
paragraaf 2, 5°, bedoelde overeenkomst van
voorgenomen overdracht.
De arbeidsrechtbank gaat na of de ondertekenende
partijen de wettelijke voorwaarden vervuld hebben
en of de openbare orde werd nageleefd.
De rechtbank spreekt zich bij hoogdringendheid uit,
na de vertegenwoordigers van de werknemers en
de verzoeker te hebben gehoord.

§ 6. Als de homologatie wordt verleend, kan de
verkrijger tot geen andere schulden en
De rechtbank spreekt zich bij
verplichtingen worden gehouden dan die welke
hoogdringendheid uit, na de vertegenwoordigers voorkomen in de overeenkomst waarvan de
van de werknemers en de verzoeker te hebben
homologatie is aangevraagd. Het implementeren
gehoord.
van de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden die
collectief zijn overeengekomen of worden
§ 6. Als de homologatie wordt verleend, kan de toegepast, is onderworpen aan de opschortende
verkrijger tot geen andere schulden en
voorwaarde van het sluiten van een collectieve
verplichtingen worden gehouden dan die welke
arbeidsovereenkomst die de bewoordingen ervan
voorkomen in de overeenkomst waarvan de
overneemt.
homologatie is aangevraagd. Het implementeren
van de wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden die
collectief zijn overeengekomen of worden
toegepast, is onderworpen aan de opschortende
voorwaarde van het sluiten van een collectieve
arbeidsovereenkomst die de bewoordingen
ervan overneemt.
Art. 62. De aangewezen gerechtsmandataris
organiseert en verricht de door de rechtbank
bevolen overdracht door de verkoop of de
overdracht van de voor het behoud van het
geheel of een gedeelte van de economische
activiteit van de onderneming noodzakelijke of
nuttige roerende of onroerende activa.

Art. XX.87. § 1. De aangewezen
gerechtsmandataris organiseert en verricht de door
de rechtbank bevolen overdracht door de verkoop
of de overdracht van de voor het behoud van het
geheel of een gedeelte van de activiteit van de
onderneming noodzakelijke of nuttige roerende of
onroerende activa.

Hij zoekt en wint offertes in en waakt bij
voorrang over het behoud van het geheel of een
gedeelte van de activiteit van de onderneming,
rekening houdend met de rechten van de

Hij zoekt en wint offertes in en waakt bij voorrang
over het behoud van het geheel of een gedeelte
van de activiteit van de onderneming, rekening
houdend met de rechten van de schuldeisers.
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schuldeisers.
Hij kiest voor de verkoop of de overdracht,
openbaar of uit de hand, in welk geval hij in zijn
offerteaanvraag de door de bieders te volgen
procedure vaststelt. Hij bepaalt inzonderheid de
uiterste termijn waarbinnen de offertes hem
moeten worden bezorgd en waarna geen enkele
nieuwe offerte in aanmerking kan worden
genomen. Indien hij voornemens is een offerte
mee te delen aan andere bieders teneinde
ervoor te zorgen dat één keer of verschillende
keren hoger wordt geboden, maakt hij daarvan
melding en verduidelijkt hij de wijze waarop dat
opbod zal worden georganiseerd. Hij geeft aan,
in voorkomend geval, welke waarborgen inzake
werkgelegenheid en betaling van de
verkoopprijs, alsook welke financiële
ondernemingsplannen en -projecten moeten
medegedeeld worden. Opdat een offerte in
aanmerking zou kunnen worden genomen, moet
de geboden prijs voor alle verkochte of
overgedragen activa gelijk zijn aan of hoger zijn
dan de vermoedelijke waarde van gedwongen
tegeldemaking in geval van faillissement of
vereffening.

Hij kiest voor de verkoop of de overdracht,
openbaar of uit de hand, in welk geval hij in zijn
offerteaanvraag de door de bieders te volgen
procedure vaststelt. Hij bepaalt inzonderheid de
uiterste termijn waarbinnen de offertes hem
moeten worden bezorgd en waarna geen enkele
nieuwe offerte in aanmerking kan worden
genomen. Indien hij voornemens is een offerte
mee te delen aan andere bieders teneinde ervoor
te zorgen dat één keer of verschillende keren hoger
wordt geboden, maakt hij daarvan melding en
verduidelijkt hij de wijze waarop dat opbod zal
worden georganiseerd. Hij geeft aan, in
voorkomend geval, welke waarborgen inzake
werkgelegenheid en betaling van de verkoopprijs,
alsook welke financiële ondernemingsplannen en
projecten moeten medegedeeld worden. Opdat
een offerte in aanmerking zou kunnen worden
genomen, moet de geboden prijs voor alle
verkochte of overgedragen activa gelijk zijn aan of
hoger zijn dan de vermoedelijke waarde van
gedwongen tegeldemaking in geval van
faillissement of vereffening.

Ingeval een offerte uitgaat van personen die
toezicht op de onderneming uitoefenen of
hebben uitgeoefend, en die tezelfdertijd via
andere rechtspersonen de controle hebben over
rechten die noodzakelijk zijn voor de
voortzetting van haar activiteiten, kan die
offerte slechts in aanmerking worden genomen
op voorwaarde dat die rechten onder dezelfde
voorwaarden toegankelijk zijn voor de andere
bieders.

§ 2. Ingeval een offerte uitgaat van personen die
controle op de onderneming uitoefenen of hebben
uitgeoefend gedurende zes maanden voorafgaand
aan de opening van de procedure, en die
rechtstreeks of onrechtstreeks de controle hebben
over rechten die noodzakelijk zijn voor de
voortzetting van haar activiteiten, kan die offerte
slechts in aanmerking worden genomen op
voorwaarde dat die rechten onder dezelfde
voorwaarden toegankelijk zijn voor de andere
bieders.

Indien er verscheidene vergelijkbare offertes
zijn, geeft de mandataris de voorkeur aan de
offerte die het behoud van de werkgelegenheid

§ 3. De kandidaat-bieder kan één of meer lopende
overeenkomsten aanwijzen die niet intuitu
personae zijn gesloten tussen de schuldenaar en
één of meer medecontractanten die hij integraal
wenst over te nemen met inbegrip van uitstaande
schulden, indien zijn offerte wordt aanvaard. In dat
geval zal, indien de verkoop doorgaat
overeenkomstig artikel XX.90, de betrokken bieder
van rechtswege in de plaats worden gesteld van de
schuldenaar in de door hem aangewezen
overeenkomsten, zonder dat de medecontractant
zijn toestemming dient te verlenen. Uitstaande
schulden voortvloeiend uit de aldus aangewezen
overeenkomsten, die de koper ten laste neemt,
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garandeert door een sociaal akkoord.
Daartoe stelt de aangewezen
gerechtsmandataris een of meer ontwerpen van
gelijktijdige of opeenvolgende verkopen op, met
vermelding van de stappen die hij heeft
ondernomen, de voorwaarden van de
voorgenomen verkoop en de rechtvaardiging
van zijn ontwerpen, en voegt hij voor elke
verkoop een ontwerp van akte bij.

worden niet beschouwd als onderdeel van de prijs
bedoeld in paragraaf 1, derde lid.
§ 4. De aangewezen gerechtsmandataris stelt een
of meer ontwerpen van gelijktijdige of
opeenvolgende verkopen op, met vermelding van
de stappen die hij heeft ondernomen, de
voorwaarden van de voorgenomen verkoop en de
rechtvaardiging van zijn ontwerpen, en voegt hij
voor elke verkoop een ontwerp van akte bij.

Hij deelt zijn ontwerpen mee aan de
gedelegeerd rechter en, bij verzoekschrift op
tegenspraak, waarvan minstens twee dagen voor
de zitting kennis wordt gegeven aan de
schuldenaar, vraagt hij aan de rechtbank de
machtiging om te kunnen overgaan tot de
uitvoering van de voorgestelde verkoop.

Hij legt de ontwerpen in het register neer en deelt
daarenboven zijn ontwerpen mee aan de
gedelegeerd rechter en aan de schuldenaar en, bij
verzoekschrift op tegenspraak, waarvan minstens
acht dagen voor de zitting kennis wordt gegeven
aan de schuldenaar, vraagt hij aan de rechtbank de
machtiging om te kunnen overgaan tot de
uitvoering van de verkoop.

De rechtbank neemt geen enkele offerte of
offertewijziging na dat verzoekschrift in
aanmerking.

§ 5. De rechtbank neemt geen enkele offerte of
offertewijziging na dat verzoekschrift in
aanmerking.

Art. 63. Wanneer de verkoop betrekking heeft
op onroerende goederen, wordt het ontwerp
van akte daartoe opgesteld door een door de
gerechtsmandataris aangestelde notaris en
wordt er een evaluatieverslag bijgevoegd
evenals een getuigschrift van de
hypotheekbewaarder dat dateert van na het
openen van de reorganisatieprocedure en dat
melding maakt van de bestaande inschrijvingen
en van elke overschrijving van bevelen of
beslagen op de genoemde onroerende
goederen.
Wanneer de verkoop betrekking heeft op een
onroerend goed of een handelszaak, worden alle
personen gehoord die beschikken over een
inschrijving of een kantmelding op het betrokken
onroerend goed of over een inschrijving op de
betrokken handelszaak.
Ongeacht het voorwerp van de verkoop, roept
de gerechtsmandataris de schuldenaar op voor
het verzoekschrift wordt neergelegd.

Art. XX.88. § 1. Wanneer de verkoop betrekking
heeft op onroerende goederen en het ontwerp
voorziet in de openbare verkoop ervan, vindt deze
plaats overeenkomstig artikel 1193 van het
Gerechtelijk Wetboek, door het ambt van de
notaris aangesteld door de rechtbank.

§ 2. Wanneer de verkoop betrekking heeft op
onroerende goederen en de gerechtsmandataris
voor een verkoop uit de hand kiest, legt hij de
rechtbank een ontwerp van verkoopakte voor,
opgesteld door een door hem aangestelde notaris,
onder opgave van de redenen waarom de verkoop
uit de hand geboden is. Hij voegt hierbij een
schattingsverslag evenals een getuigschrift van de
hypotheekbewaarder dat dateert van na de
opening van de reorganisatieprocedure en dat
melding maakt van de bestaande inschrijvingen en
van elke overschrijving van bevelen of beslagen op
de genoemde onroerende goederen. Het ontwerp
en zijn bijlagen worden in het register neergelegd.
De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
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De personen bedoeld in het tweede lid en de
schuldenaar kunnen de rechtbank bij
verzoekschrift vorderen haar toelating te
onderwerpen aan bepaalde voorwaarden, zoals
het bepalen van een minimumverkoopprijs.

schuldeisers, evenals zij die een bevel of een
beslagexploot hebben doen overschrijven, moeten
ten minste acht dagen voor de zitting bij
gerechtsbrief worden opgeroepen. Zij kunnen van
de rechtbank vorderen dat de machtiging om uit de
hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van
bepaalde voorwaarden zoals een
minimumverkoopprijs.
In alle gevallen, vindt de verkoop plaats
overeenkomstig het ontwerp goedgekeurd door de
rechtbank en door het ambt van de notaris die het
ontwerp heeft opgesteld.
§ 3. Wanneer onroerende goederen in medeeigendom toebehoren aan de schuldenaar en aan
andere personen, kan de rechtbank op verzoek van
de gerechtsmandataris, de verkoop van de
onverdeelde onroerende goederen bevelen. De
ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of een
beslagexploot hebben doen overschrijven, alsook
de schuldenaar en de andere mede-eigenaars
dienen ten minste acht dagen voor de zitting bij
gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure te
worden opgeroepen. De verkoop vindt in dat geval
plaats op verzoek van de gerechtsmandataris
alleen.
In geval van akkoord van alle mede-eigenaars
aangaande de verkoop van het onverdeeld
onroerend goed, kan de rechtbank de verkoop
machtigen, op gezamenlijk verzoek van de
gerechtsmandataris en de andere mede-eigenaars,
nadat de ingeschreven hypothecaire of
bevoorrechte schuldeisers, de schuldeisers die een
bevel of een beslagexploot hebben doen
overschrijven, evenals de schuldenaar ten minste
acht dagen voor de zitting bij gerechtsbrief werden
opgeroepen.
§ 4. Wanneer de verkoop betrekking heeft op
roerende goederen, met inbegrip van een
handelszaak, en de gerechtsmandataris ervoor
kiest om uit de hand te verkopen, dienen de
schuldeisers die hun zekerheden hebben laten
inschrijven of registreren ten minste acht dagen
voor de zitting bij gerechtsbrief bij de
machtigingsprocedure te worden opgeroepen. Zij
kunnen van de rechtbank vorderen dat de
machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk
wordt gesteld van bepaalde voorwaarden zoals een
minimumverkoopprijs.
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§ 5. Het vonnis vermeldt steeds de identiteit van de
schuldeisers en mede-eigenaars die bij de
procedure werden opgeroepen.
(Wet 15.04.2018 – art. 228)
Art. 64. § 1. Op verslag van de gedelegeerd
rechter verleent de rechtbank de met toepassing
van artikel 62, zevende lid gevorderde
machtiging, indien de voorgenomen verkoop
voldoet aan de in het tweede lid van hetzelfde
artikel vastgestelde voorwaarden.

Art.XX.89. § 1. Op verslag van de gedelegeerd
rechter machtigt de rechtbank, waarbij de zaak
overeenkomstig artikel XX.87 aanhangig werd
gemaakt, de voorgenomen verkoop als zij voldoet
aan de in paragraaf 1 van dat artikel vastgestelde
voorwaarden. Indien er verscheidene vergelijkbare
offertes zijn, geeft de rechtbank de voorkeur aan
de offerte die het behoud van de werkgelegenheid
garandeert door een sociaal akkoord.

De rechtbank hoort de vertegenwoordigers van
het personeel in de ondernemingsraad, of,
indien er geen is, in het comité voor preventie
en bescherming op het werk, of, indien er geen
is, de vakbondsafvaardiging, of, indien er geen is,
een werknemersafvaardiging.

De rechtbank hoort de vertegenwoordigers van het
personeel in de ondernemingsraad, of, indien er
geen is, in het comité voor preventie en
bescherming op het werk, of, indien er geen is, de
vakbondsafvaardiging, of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging.

Wanneer een ontwerp van verkoop
§ 2. Een ontwerp van verkoop kan verschillende
verscheidene voorstellen in aanmerking neemt
voorstellen in aanmerking nemen van verschillende
van verschillende kandidaat-kopers of houdende kandidaat-kopers.
verschillende voorwaarden, beslist de rechtbank.
Wanneer de verkoop betrekking heeft op
roerende goederen en het ontwerp van verkoop
voorziet in de openbare verkoop ervan, wijst het
vonnis de gerechtsdeurwaarder aan die belast
wordt met de verkoop en er de prijs van zal
innen.
§ 2. Het vonnis dat de verkoop toestaat, wordt
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en medegedeeld aan de schuldeisers
door toedoen van de met de overdracht gelaste
gerechtsmandataris, met vermelding van de
naam van de aangestelde notaris of van de door
de rechtbank aangewezen gerechtsdeurwaarder.

Art.XX.90. § 1. Het vonnis dat de verkoop toestaat,
wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad en medegedeeld aan de schuldeisers
door toedoen van de met de overdracht gelaste
gerechtsmandataris, met vermelding van de naam
van de aangestelde notaris of van de door de
rechtbank aangewezen gerechtsdeurwaarder.
De zaak wordt behandeld, bij hoogdringendheid,
op de inleidingszitting of op een nabijgelegen
zitting, de gedelegeerd rechter wordt gehoord in
zijn verslag. Het verslag kan evenwel ook schriftelijk
worden gedaan en moet neergelegd worden ter
griffie uiterlijk twee dagen voor de zitting.
Indien de koper de overdracht wenst uit te voeren
niettegenstaande hoger beroep verleent de
gerechtsmandataris daaraan zijn volledige
medewerking zonder dat deze de aansprakelijkheid
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draagt bedoeld in artikel 1398 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Art. 65. De verkoop dient te gebeuren
overeenkomstig het door de rechtbank
aangenomen ontwerp van akte en, wanneer hij
betrekking heeft op onroerende goederen, door
het ambt van de notaris die de akte heeft
opgesteld.
De prijs van de roerende goederen wordt door
de door de rechtbank aangewezen
gerechtsmandataris geïnd en verdeeld
overeenkomstig de artikelen 1627 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek.

De prijs van de onroerende goederen die in de
overdracht is begrepen, wordt door de
aangestelde notaris geïnd en verdeeld
overeenkomstig de artikelen 1639 en volgende
van het Gerechtelijk Wetboek. Het saldo na
voldoening van de hypothecaire inschrijvingen
wordt aan de gerechtsmandataris overgemaakt
om opgenomen te worden in zijn verdeelstaat.

Art.XX.91. De verkoop gebeurt overeenkomstig het
ontwerp dat door de rechtbank is aanvaard.

Wanneer de verkoop betrekking heeft op roerende
goederen en het ontwerp in de openbare verkoop
ervan voorziet, wijst het vonnis de
gerechtsdeurwaarder aan die belast wordt met de
verkoop en de prijs ervan in ontvangst zal nemen.
Deze prijs wordt geïnd door de door de rechtbank
aangewezen gerechtsmandataris en vervolgens
verdeeld met inachtneming van de wettige
redenen van voorrang.

De gerechtsmandataris nodigt alle op de in artikel
XX.41, § 2, 7°, bedoelde lijst vermelde schuldeisers
uit aangifte te doen in het register, met
uitzondering van de schuldeisers waarvan hij
vaststelt dat zij niet in aanmerking zullen komen
voor enige uitkering.

Art. 66. Door de verkoop van de roerende en
onroerende goederen gaan de rechten van de
schuldeisers over op de prijs.

Art. XX.92. Door de verkoop van de roerende en
onroerende goederen gaan de rechten van de
schuldeisers over op de prijs.

Art. 67. Wanneer de aangewezen
gerechtsmandataris van oordeel is dat alle voor
overdracht vatbare activiteiten overgedragen
zijn, en in elk geval voor het einde van de
opschorting, vraagt hij aan de rechtbank bij
verzoekschrift dat zij de procedure van
gerechtelijke reorganisatie afsluit of, wanneer
het gerechtvaardigd is dat deze voortgezet
wordt voor andere doeleinden, dat zij hem
ontlast van zijn opdracht.

Art.XX.93. Wanneer de aangewezen
gerechtsmandataris van oordeel is dat alle voor
overdracht vatbare activiteiten overgedragen zijn,
en in elk geval voor het einde van de opschorting,
vraagt hij aan de rechtbank bij verzoekschrift dat zij
de procedure van gerechtelijke reorganisatie afsluit
of, wanneer het gerechtvaardigd is dat deze
voortgezet wordt voor andere doeleinden, dat zij
hem ontlast van zijn opdracht. De rechtbank
oordeelt op verslag van de gedelegeerd rechter, na
de schuldenaar te hebben gehoord.

Wanneer de schuldenaar een rechtspersoon is,
kan de rechtbank, in het vonnis dat dit verzoek
inwilligt, de bijeenroeping van de algemene
vergadering bevelen met de ontbinding als
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agenda.
De rechtbank oordeelt op verslag van de
gedelegeerd rechter, na de schuldenaar te
hebben gehoord.
Art. 67/1. Als de schuldenaar failliet of in staat
van gerechtelijke vereffening wordt verklaard
vooraleer de gerechtsmandataris zijn opdracht
volledig heeft vervuld, verzoekt de
gerechtsmandataris de rechtbank hem van zijn
opdracht te ontlasten. De rechtbank kan
beslissen, op verslag van de gedelegeerd
rechter, dat de gerechtsmandataris nog
bepaalde opdrachten kan voltooien. De
gerechtsmandataris draagt in elk geval de
opbrengst van de overdrachten over aan de
curator of de vereffenaar voor verdeling.
Het ereloon van de gerechtsmandataris wordt
aangerekend op dat van de curator en de
vereffenaar.

Art. 68. De beslissing tot sluiting van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie
ontlast de verkrijger van alle andere
verplichtingen dan die welke in de akte van
overdracht zijn vermeld.

Art. XX.94. Als de schuldenaar failliet of in staat
van gerechtelijke vereffening wordt verklaard
vooraleer de gerechtsmandataris zijn opdracht
volledig heeft vervuld, verzoekt de
gerechtsmandataris de rechtbank hem van zijn
opdracht te ontlasten. De rechtbank kan beslissen,
op verslag van de gedelegeerd rechter, dat de
gerechtsmandataris nog bepaalde opdrachten kan
voltooien. De gerechtsmandataris draagt in elk
geval de opbrengst van de overdrachten over aan
de curator of de vereffenaar voor verdeling.
Het ereloon van de gerechtsmandataris wordt
aangerekend op het deel van het ereloon van de
curator of de vereffenaar dat betrekking heeft op
de opbrengst van de overdracht bewerkstelligd
door de gerechtsmandataris.
Art. XX.95. De beslissing tot sluiting van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie wordt bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt.
De beslissing tot sluiting van de procedure van
gerechtelijke reorganisatie bevrijdt de verkrijger
van alle andere verplichtingen dan die welke in de
akte van overdracht zijn vermeld.

Art. 69. Te rekenen van het vonnis bedoeld in
artikel 60 worden alle middelen van
tenuitvoerlegging uit hoofde van de
schuldvorderingen in de opschorting ten laste
van de natuurlijke persoon die zich kosteloos
persoonlijke zekerheid van de schuldenaar heeft
gesteld, opgeschort tot het vonnis bedoeld in
artikel 67, derde lid.
Te rekenen van het in artikel 60 bedoelde
vonnis worden alle middelen van
tenuitvoerlegging welke zijn gegrond op
schuldvorderingen in de opschorting ten laste
van de echtgenoot, gewezen echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner, die vanwege
die hoedanigheid samen verbonden is met de
schuldenaar voor de schuld van zijn of haar
echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner, opgeschort tot het in
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artikel 67, derde lid, bedoelde vonnis.
Deze bescherming kan de wettelijk
samenwonende partner van wie de verklaring
van wettelijke samenwoning werd afgelegd in de
zes maanden vóór het indienen van het in artikel
17 bedoelde verzoekschrift tot het instellen van
een procedure van gerechtelijke reorganisatie,
niet tot voordeel strekken.
Art. 70. De natuurlijke persoon van wie de
onderneming met toepassing van artikel 67
geheel werd overgedragen, kan door de
rechtbank ontlast worden van de schulden die
bestaan op het ogenblik van het vonnis dat deze
overdracht beveelt, indien deze persoon
ongelukkig en te goeder trouw is.
Daartoe kan hij een verzoekschrift op
tegenspraak neerleggen bij de rechtbank,
uiterlijk drie maanden na dit vonnis. Het
verzoekschrift wordt door de griffier ter kennis
gebracht van de gerechtsmandataris.

Art.XX.96. § 1. De schuldenaar natuurlijke persoon
van wie de onderneming met toepassing van artikel
XX.93 werd overgedragen, kan de kwijtschelding
verkrijgen van de restschulden, zonder nadeel aan
de zakelijke zekerheden gesteld door de
schuldenaar of derden. Daartoe kan hij een
verzoekschrift neerleggen in het register, uiterlijk
drie maanden na het vonnis dat de verkoop
toestaat. Het verzoekschrift wordt door de griffier
ter kennis gebracht van de gerechtsmandataris.
De kwijtschelding heeft noch gevolgen voor de
onderhoudsschulden, van de schuldenaar noch
voor 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
schuldenaar schuld heeft.

Het vonnis dat de ontlasting van de
schuldenaar beveelt, wordt door toedoen van de
griffier bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Het vonnis dat de kwijtschelding van de
schuldenaar beveelt wordt door de griffier ter
kennis gebracht van de gerechtsmandataris. Het
wordt door toedoen van de griffier bekend
gemaakt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad.

Indien de schuldenaar bevrijd wordt, kan hij
niet meer worden vervolgd door zijn
schuldeisers.

Elk belanghebbende met inbegrip van de
gerechtsmandataris en het openbaar ministerie
kan, bij verzoekschrift waarvan door de griffier
wordt kennis gegeven aan de schuldenaar, vanaf
de bekendmaking van het vonnis dat de verkoop
toestaat, vorderen dat de kwijtschelding slechts
voor een deel wordt toegekend of volledig
geweigerd bij gemotiveerde beslissing, indien de
schuldenaar kennelijk grove fouten heeft begaan.
Dezelfde vordering kan worden ingesteld bij wijze
van derdenverzet bij verzoekschrift uiterlijk drie
maanden na de publicatie van het vonnis van
kwijtschelding.

De echtgenoot, gewezen echtgenoot of wettelijk
samenwonende partner van de schuldenaar, die
samen verbonden is voor de schuld van zijn of
haar echtgenoot, gewezen echtgenoot of
wettelijk samenwonende partner, wordt

§ 2. De echtgenoot, gewezen echtgenoot, wettelijk
samenwonende of gewezen wettelijk
samenwonende van de schuldenaar die persoonlijk
verbonden is voor de schuld die voornoemde
persoon tijdens de duur van het huwelijk of de
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ingevolge de bevrijding van die verplichting
ontheven.

wettelijke samenwoning is aangegaan, wordt
ingevolge de kwijtschelding van die verplichting
bevrijd.

Deze bevrijding kan de wettelijk
samenwonende partner van wie de verklaring
van wettelijke samenwoning werd afgelegd in de
zes maanden vóór het indienen van het in artikel
17 bedoelde verzoekschrift tot het openen van
een procedure van gerechtelijke reorganisatie,
niet tot voordeel strekken.

De kwijtschelding kan de wettelijk samenwonende
van wie de verklaring van samenwoning afgelegd
werd in de zes maanden voor het openen van de
reorganisatieprocedure, niet tot voordeel strekken.

De bevrijding komt de medeschuldenaars en
de schuldenaars van persoonlijke zekerheden
niet ten goede, onverminderd de toepassing van
de artikelen 2043bis tot 2043octies van het
Burgerlijk Wetboek.

§ 3. De kwijtschelding komt de medeschuldenaars
en de stellers van persoonlijke zekerheden niet ten
goede, onverminderd de toepassing van de
artikelen 2043bis tot 2043octies van het Burgerlijk
Wetboek.

De kwijtschelding heeft geen gevolgen op de
persoonlijke of gemeenschappelijke schulden van
de echtgenoot, ex-echtgenoot, wettelijk
samenwonende of gewezen wettelijk
samenwonende voortvloeiend uit een
overeenkomst door de genoemde personen
gesloten, ongeacht of die schulden alleen of samen
met de schuldenaar werden aangegaan, en die
vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van de
schuldenaar.

§ 4. De kwijtschelding komt ten goede aan de
natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke
zekerheid heeft gesteld voor de schuldenaar en
wiens vraag, bedoeld in artikel XX.54, § 3, werd
ingewilligd.

Art. 70/1. De gerechtelijke reorganisatie door
overdracht onder gerechtelijk gezag van een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan op
zich alleen geen grond zijn voor een
aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een
kredietgever of een investeerder die krediet
geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit
gevoerd door de schuldenaar of door een
bestuurder, zaakvoerder of leider van de
schuldenaar, ongeacht de vorm waaronder deze
nieuwe activiteit wordt uitgeoefend.

Art. XX.97. De gerechtelijke reorganisatie door
overdracht onder gerechtelijk gezag van een
natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan op
zich alleen geen grond zijn voor een
aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een
kredietgever of een investeerder die krediet geeft
voor of investeert in een nieuwe activiteit gevoerd
door de schuldenaar of door een bestuurder,
zaakvoerder of leider van de schuldenaar, ongeacht
de vorm waaronder deze nieuwe activiteit wordt
uitgeoefend.

Art. 72. De schuldenaar wordt gestraft met
gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en
met geldboete van 5 euro tot 125 000 euro of
met een van deze straffen alleen:
1° indien hij, op welke wijze ook, om een

Zie artikel 490ter van het Strafwetboek.
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procedure van gerechtelijke reorganisatie te
verkrijgen of te vergemakkelijken, opzettelijk
een gedeelte van zijn actief of van zijn passief
heeft verborgen of dit actief overdreven of dit
passief geminimaliseerd heeft;
2° indien hij wetens en willens een of meer
vermeende schuldeisers of schuldeisers waarvan
de schuldvorderingen overdreven zijn, heeft
doen of laten optreden bij de beraadslagingen;
3° indien hij wetens en willens een of meer
schuldeisers heeft weggelaten uit de lijst van
schuldeisers;
4° indien hij wetens en willens onjuiste of
onvolledige verklaringen over de staat van zijn
zaken of de vooruitzichten van reorganisatie
heeft gedaan of laten doen aan de rechtbank of
aan een gerechtsmandataris.
Art. 73. Worden gestraft met gevangenisstraf
van een maand tot twee jaar en met geldboete
van 5 euro tot 125 000 euro, zij die, bedrieglijk,
zonder schuldeiser te zijn, deelnemen aan de
stemming bepaald bij artikel 54 of als
schuldeiser hun schuldvorderingen overdrijven,
en zij die hetzij met de schuldenaar, hetzij met
enige andere persoon bijzondere voordelen
bedingen voor hun wijze van stemmen over het
reorganisatieplan of die een bijzondere
overeenkomst aangaan waaruit voor hen een
voordeel voortvloeit ten laste van het actief van
de schuldenaar.

Zie artikel 490quater van het Strafwetboek.
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B. WIJZIGINGEN AAN DE FAILLISSEMENTSWET VAN 8 AUGUSTUS 1997

Titel VI Faillissement
Oude tekst

Nieuwe tekst

Artikel 1. De artikelen 6 en 115 van deze wet
regelen een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet; de overige artikelen
regelen aangelegenheden als bedoeld in artikel
78 van de Grondwet.

Hoofdstuk 1. Staking van betaling en
faillietverklaring
Art. XX.98. De faillissementsprocedure strekt
ertoe het vermogen van de schuldenaar onder
bevoegdheid van een curator te plaatsen die
belast is het vermogen van de gefailleerde te
beheren en te vereffenen en de opbrengst ervan
te verdelen onder de schuldeisers.
Art. 2. De koopman die op duurzame wijze heeft
opgehouden te betalen en wiens krediet
geschokt is, bevindt zich in staat van
faillissement.

Art. XX.99. De schuldenaar die op duurzame
wijze heeft opgehouden te betalen en van wie
het krediet geschokt is, bevindt zich in staat van
faillissement.

Degene die geen handel meer drijft kan failliet
worden verklaard indien hij heeft opgehouden
te betalen toen hij nog koopman was.

Degene die als natuurlijke persoon geen
economische activiteit meer uitoefent kan
failliet worden verklaard indien hij heeft
opgehouden te betalen toen hij die activiteit nog
uitoefende.

De natuurlijke persoon die overleden is nadat
hij op duurzame wijze had opgehouden te
betalen en wiens krediet geschokt was, kan
failliet worden verklaard tot zes maanden na zijn
overlijden.

De natuurlijke persoon die overleden is nadat hij
op duurzame wijze had opgehouden te betalen
en wiens krediet geschokt was kan failliet
verklaard worden tot zes maanden na zijn
overlijden.

De ontbonden rechtspersoon kan failliet
De ontbonden rechtspersoon kan failliet worden
worden verklaard tot zes maanden na het sluiten verklaard tot zes maanden na het sluiten van de
van de vereffening.
vereffening.
In geval van faillissement van een onderneming
bepaald in artikel l.1. eerste lid, 1°, C), of van
een rechtspersoon waarvan de vennoten
onbeperkt aansprakelijk zijn krachtens de wet,
kan enkel de curator de vennoot persoonlijk
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aansprakelijk stellen voor de passiva van deze
onderneming.
(Wet 15.04.2018 – art. 229)
Art. 4. Onverminderd de gevolgen die het
Gerechtelijk Wetboek toekent aan
betekeningen, beginnen de termijnen te lopen,
telkens deze wet bepaalt dat gegevens of
stukken worden opgenomen in het in artikel 5/1
bedoelde register vanaf de dag volgend op die
van de opneming.
De bepalingen van de artikelen 50, tweede lid,
55 en 56 van het Gerechtelijk Wetboek zijn niet
toepasselijk op de vorderingen en betekeningen
bedoeld in deze wet.

Art. 5. De kennisgevingen die de griffier dot
krachtens deze wet geschieden bij gerechtsbrief
of door de verzending van een elektronische
akte.
De in deze wet bepaalde mededelingen aan en
neerleggingen bij de curators, de rechtercommissarissen, de griffiers, het openbaar
ministerie en de parketsecretariaten gedaan
door de curators en de rechter-commissarissen,
de griffiers, het openbaar ministerie en de
parketsecretariaten, gebeuren via het in artikel
5/1 register.
Art. 6. Onverminderd de bepalingen van de wet
betreffende de continuïteit van de
ondernemingen geschiedt de faillietverklaring bij
vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij
de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte
van de koopman, hetzij op dagvaarding van een
of meer schuldeisers, van het openbaar
ministerie, van de voorlopige bewindvoerder als
bedoeld in artikel 8 of van de curator van de
hoofdprocedure in het geval (bedoeld in artikel
3, eerste lid).

Art. XX.100. Onverminderd de bepalingen van
Titels I en IV van dit Boek, geschiedt de
faillietverklaring bij vonnis van de
insolventierechtbank waarbij de zaak aanhangig
is gemaakt, hetzij op aangifte van de
schuldenaar, hetzij op dagvaarding van een of
meer schuldeisers, van het openbaar ministerie,
van de voorlopige bewindvoerder als bedoeld in
artikel XX.32 of van de curator van de
hoofdprocedure in het geval van een territoriale
insolventieprocedure bedoeld in artikel XX.13.
In geval van dagvaarding tot faillietverklaring van
een onderneming bedoeld in artikel XX.1, § 1,
eerste lid, c) artikel l.1. eerste lid, 1°, C), of een
rechtspersoon waarvan de vennoten onbeperkt
aansprakelijk zijn, dient de verzoeker de
vennoten ervan die hij kent in de zaak te
betrekken.
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In geval van aangifte van faillissement van een
onderneming bedoeld in artikel l.1. eerste lid, 1°,
C), of een rechtspersoon waarvan de vennoten
onbeperkt aansprakelijk zijn, dient de
onderneming haar vennoten ervan in de zaak te
betrekken.
(Wet 15.04.2018 – art. 230)
Art. 7. Zowel in geval van aangifte als in geval
van vordering tot faillietverklaring kan de
rechtbank van koophandel haar beslissing
opschorten voor een termijn van vijftien dagen
tijdens welke de koopman een gerechtelijke
reorganisatie kan aanvragen of waarin de
procureur des Konings, een schuldeiser of een
persoon geïnteresseerd in het verwerven van
alle of een deel van het bedrijf van de koopman
een gerechtelijke reorganisatie door overdracht
onder gerechtelijk gezag kan aanvragen.

Art. XX.101. Zowel in geval van aangifte als in
geval van vordering tot faillietverklaring kan de
insolventierechtbank haar beslissing opschorten
voor een termijn van vijftien dagen tijdens welke
de schuldenaar een gerechtelijke reorganisatie
kan aanvragen of waarin de procureur des
Konings, een schuldeiser of een persoon
geïnteresseerd in het verwerven van het geheel
of een deel van de activa of van de activiteiten
van de schuldenaar een gerechtelijke
reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk
gezag kan aanvragen.

Art. 9. De koopman is verplicht, binnen een
maand nadat hij heeft opgehouden te betalen,
daarvan aangifte te doen ter griffie van de
bevoegde rechtbank. Deze bepaling is niet van
toepassing op de schuldenaar bedoeld in artikel
3, eerste lid.

Art. XX.102. De schuldenaar is verplicht, binnen
een maand nadat zij heeft opgehouden te
betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van
de bevoegde rechtbank.

Van deze aangifte wordt door de griffier akte
opgemaakt. Uiterlijk op dat moment moeten de
aangifte alsmede de gegevens tot staving van de
staat van faillissement worden meegedeeld aan
de ondernemingsraad of, indien er geen is, het
comité voor preventie en bescherming op het
werk
of,
indien
er
geen
is,
de
vakbondsafvaardiging ingeval er een is opgericht
of,
indien
er
geen
is,
een
werknemersafvaardiging. Deze aangifte en deze
gegevens worden daar besproken.

De aangifte wordt elektronisch gedaan in het
register, of bij uitzondering, door de neerlegging
van een akte ter griffie wanneer de schuldenaar
niet de mogelijkheid heeft een elektronische
aangifte te doen. In dit laatste geval wordt de
aangifte geconverteerd in elektronische vorm.
De Koning bepaalt de vorm van de aangifte.
De schuldenaar krijgt een ontvangstbewijs van
zijn aangifte. Uiterlijk op dat moment moeten de
aangifte alsmede de gegevens tot staving van de
staat van faillissement worden meegedeeld aan
de ondernemingsraad of, indien er geen is, het
comité voor preventie en bescherming op het
werk
of,
indien
er
geen
is,
de
vakbondsafvaardiging ingeval er een is opgericht
of,
indien
er
geen
is,
een
werknemersafvaardiging. Deze aangifte en deze
gegevens worden daar besproken.

Bij faillissement van een vennootschap onder
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firma moet de aangifte de naam en de
woonplaats of zetel van elk der hoofdelijk
verbonden vennoten vermelden. Zij moet
eveneens de woonplaatsen of zetels vermelden
waar zij gevestigd waren gedurende de laatste
twaalf maanden en één dag, en de
inschrijvingsdata in de burgerlijke stand of in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, in de
hoedanigheid van handelaar; zij wordt gedaan
ter griffie van de rechtbank van het rechtsgebied
waarbinnen de hoofdvestiging van de
vennootschap zich bevindt.
De verplichting tot aangifte is opgeschort vanaf
de neerlegging van een verzoekschrift tot
gerechtelijke reorganisatie en dit zolang de
opschorting verleend krachtens de wet van 31
januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen duurt.

De verplichting tot aangifte is opgeschort vanaf
de neerlegging van een verzoekschrift tot
gerechtelijke reorganisatie en dit zolang de
opschorting krachtens titel V verleend duurt.

De verplichting omschreven in het eerste lid, is
niet toepasselijk op de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk, de stichtingen, de
Europese politieke partijen en stichtingen.
Art. 10. De koopman voegt bij zijn aangifte:

Art. XX.103. De schuldenaar voegt op dezelfde
wijze bij zijn aangifte:

1° de balans van zijn zaken of een nota waarin 1° de balans van zijn zaken of een nota waarin
de redenen worden opgegeven die hem beletten de redenen worden opgegeven die hem beletten
de balans neer te leggen;
de balans neer te leggen;
2° de boeken voorgeschreven in hoofdstuk I
van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding
en de jaarrekening van de ondernemingen; die
registers worden afgesloten door de griffier, die
vaststelt in welke staat zij zich bevinden of nog,
een nota met opgaaf van de redenen die hem
beletten die stukken neer te leggen;

2° een balans die een staat bevat van activa en
passiva zoals bepaald door de Boek III, Titel 3,
Hoofdstuk 2, van dit Wetboek alsmede een
opgave en een schatting van alle roerende en
onroerende goederen van de schuldenaar, de
staat van de schuldvorderingen en de schulden,
een tabel van de winsten en verliezen, de laatste
behoorlijk afgesloten resultatenrekening en een
tabel van de uitgaven; zij moet door de
schuldenaar echt verklaard, gedagtekend en
ondertekend zijn.
3° de gegevens over de plaats waar de
boekhouding zich bevindt, met aanduiding of
deze gehouden worden door derden; in dat
geval de contactgegevens van deze derden en de
middelen om een toegang te krijgen;

3° het personeelsregister, de individuele 4° in de mate de schuldenaar personeel
rekening, zoals bepaald in artikel 4, § 1, 2°, van tewerkstelt of heeft tewerkgesteld de laatste
het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 achttien maanden, het personeelsregister, de
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betreffende het bijhouden van sociale
documenten, zowel die van het afgelopen
kalenderjaar als die van het lopende
kalenderjaar, de gegevens met betrekking tot
het sociaal secretariaat en de sociale kassen
waarbij het bedrijf aangesloten is, de identiteit
van de leden van het comité voor preventie en
bescherming op het werk en van de leden van de
vakbondsafvaardiging en, in voorkomende geval,
de toegangscode die de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid aan de koopman heeft toegekend en
die de raadpleging mogelijk maakt van het
elektronisch personeelsregister en die toegang
verleent tot de overige noodzakelijke
identificatiegegevens, indien de koopman
personeel tewerkstelt of heeft tewerkgesteld
gedurende de laatste achttien maanden;

individuele rekening, zoals bepaald in artikel 4, §
1, 2°, van het koninklijk besluit nr. 5 van 23
oktober 1978 betreffende het bijhouden van
sociale documenten, zowel die van het
afgelopen kalenderjaar als die van het lopende
kalenderjaar, de gegevens met betrekking tot
het sociaal secretariaat en de sociale kassen
waarbij de onderneming aangesloten is, de
identiteit van de leden van het comité voor
preventie en bescherming op het werk en van de
leden van de vakbondsafvaardiging en, in
voorkomende geval, de toegangscode die de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de
onderneming heeft toegekend en die de
raadpleging mogelijk maakt van het elektronisch
personeelsregister en die toegang verleent tot
de overige noodzakelijke identificatiegegeven;

4° een lijst met naam en adres van de klanten 5° een lijst met naam en adres van de klanten en
en leveranciers;
leveranciers;
5° de lijst met naam en adres van de natuurlijke 6° de lijst met naam en adres van de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker personen die zich kosteloos persoonlijk zeker
gesteld hebben voor de koopman;
gesteld hebben voor de onderneming.
7° de lijst van de vennoten indien de
schuldenaar een in artikel l.1. eerste lid, 1°, C),
of een rechtspersoon waarvan de vennoten
onbeperkt aansprakelijk zijn, van dit boek
bepaalde onderneming is en het bewijs dat de
vennoten op de hoogte werden gebracht.
De schuldenaar waakt er over dat bij het
neerleggen van de stukken, het beroepsgeheim
niet wordt geschonden.
De balans bevat een staat van activa en passiva
zoals bepaald door de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding en de jaarrekening van de
ondernemingen alsmede een opgave en een
schatting van alle roerende en onroerende
goederen van de schuldenaar, de staat van de
schuldvorderingen en de schulden, een tabel van
de winsten en verliezen, de laatste behoorlijk
afgesloten resultatenrekening en een tabel van
de uitgaven; zij moet door de schuldenaar echt
verklaard, gedagtekend en ondertekend zijn.
Als de koopman in de onmogelijkheid verkeert
om de in het eerste lid, 3°, van dit artikel
vermelde individuele rekeningen en de
desgevallend door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid aan de werkgever toegekende code
bij zijn aangifte te voegen, dan neemt het sociaal

Als de onderneming in de onmogelijkheid
verkeert om de in het eerste lid, 4°, vermelde
individuele rekeningen en de desgevallend door
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de
werkgever toegekende code bij zijn aangifte te
voegen, dan neemt het sociaal secretariaat
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secretariaat waarbij de koopman was
aangesloten, deze verplichtingen onmiddellijk en
kosteloos op zich, op eenvoudig verzoek van de
curators.

waarbij de onderneming was aangesloten, deze
verplichtingen onmiddellijk en kosteloos op zich,
op eenvoudig verzoek van de curatoren. Het
sociaal secretariaat bezorgt kosteloos, op
verzoek van de curator, de laatste sociale
documenten betreffende de werknemers,
evenals de documenten die bij het uittreden uit
de onderneming vereist zijn.

De griffier bevestigt onderaan op de aangifte De aangever verkrijgt na de neerlegging in het
van de koopman en onderaan op de bijgevoegde register hiervan een ontvangstbewijs.
stukken de datum waarop zij ter griffie zijn
neergelegd, en geeft desgevraagd een
ontvangstbewijs af.
De afgifte ter griffie van alle andere stukken
betreffende het faillissement wordt op dezelfde
wijze vastgesteld, zonder dat daarvan een
andere akte van neerlegging behoeft te worden
opgemaakt.

De plaatsing in het register van alle andere
stukken betreffende het faillissement wordt op
dezelfde wijze vastgesteld, zonder dat daarvan
een andere akte van neerlegging behoeft te
worden opgemaakt.
(Wet 15.04.2018 – art. 231)

Art. 11. Bij het vonnis van faillietverklaring
benoemt de rechtbank van koophandel onder
haar leden, de voorzitter uitgezonderd, een
rechter-commissaris. De rechtbank van
koophandel stelt een of meer curators aan, al
naar de belangrijkheid van het faillissement. Zij
beveelt in voorkomend geval een
plaatsopneming door de rechter-commissaris,
de curators en de griffier. Zij beveelt dat de
schuldeisers van de gefailleerde in het register
aangifte van hun vordering zullen doen binnen
een termijn van ten hoogste dertig dagen, te
rekenen van het vonnis van faillietverklaring, en
zij beveelt de bekendmaking bedoeld in artikel
38.

Art. XX.104. In het vonnis van faillietverklaring
benoemt de insolventierechtbank onder haar
leden, de voorzitter uitgezonderd, één of
meerdere
rechters-commissarissen.
De
insolventierechtbank stelt een of meer
curatoren aan, al naar de belangrijkheid van het
faillissement.

Hetzelfde vonnis bepaalt de datum waarop het
eerste proces-verbaal van verificatie van
schuldvorderingen in het register wordt
neergelegd. Dit tijdstip wordt zo gekozen dat er
ten minste vijf en ten hoogste dertig dagen
verlopen tussen het verstrijken van de termijn
van aangifte van de schuldvorderingen en de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie.

Hetzelfde vonnis bepaalt de datum waarop het
eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen in het register wordt
neergelegd. Dit tijdstip wordt zo gekozen dat er
ten minste vijf en ten hoogste dertig dagen
verlopen tussen het verstrijken van de termijn
van aangifte van de schuldvorderingen en de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie.

Art. 12. De gefailleerde wordt geacht op te
houden te betalen vanaf het vonnis van
faillietverklaring of vanaf de dag van zijn
overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is

Art. XX.105. De gefailleerde wordt geacht op te
houden te betalen vanaf het vonnis van
faillietverklaring of vanaf de dag van zijn
overlijden wanneer de faillietverklaring nadien is

Zij beveelt dat de schuldeisers van de
gefailleerde in het register aangifte van hun
vordering zullen doen binnen een termijn van
ten hoogste dertig dagen, te rekenen van het
vonnis van faillietverklaring, en zij beveelt de
bekendmaking bedoeld in artikel XX.107.
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uitgesproken.

uitgesproken.

Dit tijdstip mag door de rechtbank alleen
worden vervroegd wanneer ernstige en
objectieve omstandigheden ondubbelzinnig
aangeven dat de betalingen voor het vonnis
hebben opgehouden; deze omstandigheden
moeten in het vonnis worden vermeld.

Dit tijdstip mag door de rechtbank alleen
worden vervroegd wanneer ernstige en
objectieve omstandigheden ondubbelzinnig
aangeven dat de betalingen voor het vonnis
hebben opgehouden; deze omstandigheden
moeten in het vonnis worden vermeld.

Op dagvaarding van de curators betekend aan
de gefailleerde of op dagvaarding van iedere
belanghebbende betekend aan de gefailleerde
en aan de curators, kan de rechtbank, bij een
later vonnis, beslissen die datum te wijzigen.

Op dagvaarding van de curatoren betekend aan
de gefailleerde of op dagvaarding van iedere
belanghebbende betekend aan de gefailleerde
en aan de curatoren, kan de rechtbank, bij een
later vonnis, beslissen die datum te wijzigen.

Het vonnis vermeldt de gegevens op basis Het vonnis vermeldt de gegevens op basis
waarvan de rechtbank het tijdstip bepaalt waarvan de rechtbank het tijdstip bepaalt
waarop de betalingen hebben opgehouden.
waarop de betalingen hebben opgehouden.
Een vordering om te doen vaststellen dat de
gefailleerde heeft opgehouden te betalen op
een ander tijdstip dan blijkt uit het vonnis van
faillietverklaring of uit een later vonnis, is niet
meer ontvankelijk meer dan zes maanden na de
datum van het vonnis van faillietverklaring,
onverminderd evenwel de rechtsmiddelen die
openstaan tegen het vonnis van faillietverklaring
zelf.

Een vordering om te doen vaststellen dat de
gefailleerde heeft opgehouden te betalen op
een ander tijdstip dan blijkt uit het vonnis van
faillietverklaring of uit een later vonnis, is niet
meer ontvankelijk meer dan zes maanden na de
datum van het vonnis van faillietverklaring,
onverminderd evenwel de rechtsmiddelen die
openstaan tegen het vonnis van faillietverklaring
zelf.

Het vonnis mag het tijdstip van staking van
betaling niet vaststellen op meer dan zes
maanden voor het vonnis van faillietverklaring,
tenzij dit vonnis het faillissement betreft van een
meer dan zes maanden voor de faillietverklaring
ontbonden
rechtspersoon
waarvan
de
vereffening al dan niet werd afgesloten, en
waarvoor aanwijzingen bestaan dat deze is of
wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel
te berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval
kan het tijdstip van de staking van betaling
worden vastgesteld op de dag van het
ontbindingsbesluit.

Het vonnis mag het tijdstip van staking van
betaling niet vaststellen op meer dan zes
maanden voor het vonnis van faillietverklaring,
tenzij dit vonnis het faillissement betreft van een
meer dan zes maanden voor de faillietverklaring
ontbonden
rechtspersoon
waarvan
de
vereffening al dan niet werd afgesloten, en
waarvoor aanwijzingen bestaan dat deze is of
wordt bewerkstelligd met de bedoeling nadeel
te berokkenen aan de schuldeisers. In dat geval
kan het tijdstip van de staking van betaling
worden vastgesteld op de dag van het
ontbindingsbesluit.

Art. 13. Het vonnis van faillietverklaring wordt in Art. XX.106. Het vonnis van faillietverklaring
opdracht van de curators aan de gefailleerde wordt op verzoek van de curatoren aan de
betekend.
gefailleerde betekend.
Het exploot van betekening bevat op straffe
van nietigheid, benevens de tekst van de
artikelen 14 en 15, aanmaning om kennis te
nemen van de processen-verbaal van verificatie
van de schuldvorderingen. Het exploot van
betekening bevat eveneens de tekst van artikel

Het exploot van betekening bevat op straffe van
nietigheid, benevens de tekst van de
artikelen XX.107 en XX.108, aanmaning om
kennis te nemen van de processen-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen.
Het exploot van betekening bevat eveneens de
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53.

tekst van de artikelen XX.145 en XX.165

Art. 38. Het vonnis van faillietverklaring en het
latere vonnis dat de staking van betaling
vaststelt, worden, door de griffier binnen vijf
dagen na hun dagtekening bij uittreksel
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en
door de curators binnen dezelfde termijn in
minstens twee dagbladen of periodieke uitgaven
met regionale spreiding.
Het uittreksel vermeldt :
1. de naam, de voornamen, de plaats en datum
van geboorte, de aard van de voornaamste
handelsactiviteit
alsmede
de
benaming
waaronder die activiteit wordt uitgeoefend, het
adres alsmede de plaats van de hoofdvestiging
en het
ondernemingsnummer van de
gefailleerde; betreft het een rechtspersoon, de
naam, de rechtsvorm, de aard van de
voornaamste handelsactiviteit alsmede de
benaming waaronder die activiteit wordt
uitgeoefend, de zetel alsmede de plaats van de
hoofdvestiging en het ondernemingsnummer
van
de
rechtspersoon,
alsook
zijn
inschrijvingsnummer voor de belasting over de
toegevoegde waarde;

Art. XX.107. Het vonnis van faillietverklaring en
het latere vonnis dat de staking van betaling
vaststelt, worden, door de curator binnen vijf
dagen na hun respectievelijke dagtekening bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.

Het uittreksel vermeldt:
1° in het geval van een natuurlijke persoon, de
naam, de voornamen, de plaats en datum
van geboorte, de aard van de voornaamste
activiteit alsmede de handelsnaam
waaronder die activiteit wordt uitgeoefend,
het adres alsmede de plaats van zijn
hoofdvestiging en het
ondernemingsnummer; in het geval van een
rechtspersoon, de naam van de
rechtspersoon, de rechtsvorm, de
handelsnaam waaronder de activiteit wordt
uitgeoefend, de maatschappelijke zetel en
het ondernemingsnummer; in het geval van
een onderneming als bedoeld in artikel l.1.
eerste lid, 1°, C), de handelsnaam
waaronder de activiteit wordt uitgeoefend,
in voorkomend geval het
ondernemingsnummer en de zetel van de
activiteit en de identificatiegegevens van de
gemachtigde, in voorkomend geval;

2. de datum van het vonnis van
faillietverklaring en de rechtbank die het heeft
gewezen;

2° de datum van het vonnis van
faillietverklaring en de rechtbank die het
heeft gewezen en de naam van de rechtercommissaris;

3. in voorkomend geval, de datum van het
vonnis waarbij de staking van betaling is
vastgesteld, en de datum van die staking;

3° in voorkomend geval, de datum van het
vonnis waarbij de staking van betaling is
vastgesteld, en de datum van die staking;

4. de naam, de voornamen en het adres van de
curators;
5. de termijn om aangifte van de
schuldvorderingen te doen;
6. de datum van de neerlegging van het eerste
proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen.
De opneming wordt bewezen door middel van
het Belgisch Staatsblad waarin de genoemde
uittreksels zijn verschenen.
Indien de curators vaststellen dat het

4° de naam, de voornamen en het adres en
elektronisch adres van de curatoren;
5° de termijn en modaliteiten om aangifte van
de schuldvorderingen in het register te
doen;
6° de datum van de neerlegging van het eerste
proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen.
(Wet 15.04.2018 – art. 232)

96

faillissement mogelijk zal moeten worden
gesloten bij gebrek aan actief, verzoeken zij de
rechter-commissaris ontlast te worden van de
bekendmakingsplicht in de dagbladen of de
periodieke uitgaven met regionale spreiding. De
kosten van bekendmaking die niet worden
gedekt door het actief, zullen ten laste blijven
van de curators.

Art. 14. leder vonnis van faillietverklaring of
ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van
betaling wordt vastgesteld, is bij voorraad en op
de minuut vanaf de uitspraak uitvoerbaar.

Art. XX.108. § 1. Ieder vonnis van
faillietverklaring of ieder vonnis waarbij het
tijdstip van staking van betaling wordt
vastgesteld, is bij voorraad en op de minuut
vanaf de uitspraak uitvoerbaar.

Tegen de vonnissen bedoeld in het eerste lid
kan verzet worden gedaan door de
verstekdoende partijen en derden verzet door
de belanghebbenden die daarbij geen partij zijn
geweest.
Het verzet is slechts ontvankelijk indien het
wordt gedaan binnen vijftien dagen na de
betekening van het vonnis. Het derden verzet is
slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan
binnen vijftien dagen na de opneming van het
uittreksel van het vonnis in het Belgisch
Staatsblad.

§ 2. Tegen het vonnis kan verzet worden gedaan
door de verstek-doende partijen en
derdenverzet door de belanghebbenden die
daarbij geen partij zijn geweest.
§ 3. Het verzet is slechts ontvankelijk indien het
wordt gedaan binnen vijftien dagen na de
betekening van het vonnis.
Indien het faillissement van een in artikel l.1.
eerste lid, 1°, C), van dit boek bepaalde
onderneming, of een rechtspersoon waarvan de
vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, betreft, is
het verzet uitgaande van een vennoot die niet
op de hoogte gebracht is of geen kennis
gekregen heeft van de aangifte van faillissement
slechts ontvankelijk indien het wordt gedaan
binnen de zes maanden na de opneming van de
bekendmaking van het faillissement in het
Belgisch Staatsblad, en ieder geval, binnen
vijftien dagen na kennisname van het vonnis.
Het derdenverzet is slechts ontvankelijk indien
het wordt gedaan binnen vijftien dagen na de
opneming van de bekendmaking van het
faillissement in het Belgisch Staatsblad.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen
de vonnissen bedoeld in het eerste lid, is vijftien
dagen te rekenen van de opneming in het
Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in
artikel 38 of van de betekening van het vonnis,
indien het hoger beroep door de gefailleerde is
ingesteld.

De termijn om hoger beroep in te stellen tegen
het vonnis, is vijftien dagen te rekenen vanaf de
bekendmaking bedoeld in artikel XX.107.
(Wet 15.04.2018 – art. 233)

Art. 15. Hoger beroep, verzet of derdenverzet

Art. XX.109. Hoger beroep, verzet of
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tegen het vonnis van faillietverklaring of tegen
het vonnis dat de faillietverklaring afwijst,
worden zonder verwijl in staat gesteld.

derdenverzet tegen het vonnis van
faillietverklaring of tegen het vonnis dat de
faillietverklaring afwijst, worden zonder verwijl
in staat gesteld.
De curator dient in de zaak te worden betrokken
voor het sluiten van de debatten.

Op verzoek van de meest gerede partij wordt de
zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen
een maand volgend op het verzoek tot bepaling
van de rechtsdag.

Op verzoek van de meest gerede partij wordt de
zaak vastgesteld om gepleit te worden binnen
een maand volgend op het verzoek tot bepaling
van de rechtsdag.
Hoofdstuk 2. Gevolgen van de faillietverklaring

Art. 16. Te rekenen van de dag van het vonnis
van faillietverklaring verliest de gefailleerde van
rechtswege het beheer over al zijn goederen,
zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen
terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt.

Art. XX.110. § 1. Te rekenen van de dag van het
vonnis van faillietverklaring verliest de
gefailleerde van rechtswege het beheer over al
zijn goederen evenals over de goederen die hij
tijdens de procedure verkrijgt op grond van een
oorzaak die het faillissement voorafgaat.

Alle betalingen, verrichtingen en handelingen
van de gefailleerde en alle betalingen aan de
gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis,
kunnen niet aan de boedel worden
tegengeworpen.

§ 2. Alle betalingen, verrichtingen en
handelingen van de gefailleerde en alle
betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de
dag van het vonnis van faillietverklaring, kunnen
niet aan de boedel worden tegengeworpen.

De goederen bedoeld in artikel 1408 van het
Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de
goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft
voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van dat
artikel, worden uit het actief van het
faillissement gesloten en blijven onder het
beheer en ter beschikking van de gefailleerde.

§ 3. De goederen bedoeld in artikel 1408 van het
Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de
goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft
voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van dit
artikel, worden uit het actief van het
faillissement gesloten en blijven onder het
beheer en ter beschikking van de gefailleerde.

Uit het actief van het faillissement worden
eveneens uitgesloten, de bedragen, sommen en
uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de
faillietverklaring voor zover zij krachtens de
artikelen 1409 tot en met 1412 van het
Gerechtelijk Wetboek of krachtens bijzondere
wetten niet voor beslag vatbaar zijn.

Uit het actief van het faillissement worden
eveneens uitgesloten de goederen, de bedragen,
sommen en uitkeringen die de gefailleerde
ontvangt sinds de faillietverklaring op grond van
een oorzaak die dateert van na het faillissement.

Uit het actief van het faillissement worden
eveneens uitgesloten, de vergoeding voor
schade die aan de persoon is verbonden en die
aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige
daad.

Uit het actief van het faillissement wordt
eveneens uitgesloten, de vergoeding voor
schade die aan de persoon is verbonden en die
aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige
daad.
De gefailleerde beheert eveneens de in het
tweede en derde lid bedoelde goederen en
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bedragen en beschikt erover.

Art. 17. Aan de boedel kunnen niet worden
tegengeworpen, wanneer zij door de
schuldenaar zijn verricht sinds het door de
rechtbank bepaalde tijdstip van staking van
betaling:

Art. XX.111. Aan de boedel kunnen niet worden
tegengeworpen, wanneer zij door de
schuldenaar zijn verricht sinds het door de
rechtbank bepaalde tijdstip van staking van
betaling, onverminderd de artikelen XX.37,
XX.53, XX.65 en XX.82:

1° alle handelingen waarbij om niet wordt
beschikt over roerende of onroerende goederen,
alsmede handelingen, verrichtingen of
overeenkomsten, vergeldend of onder
bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen
de gefailleerde heeft gegeven, de waarde van
hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen,
aanmerkelijk overtreft;

1° alle handelingen waarbij om niet wordt
beschikt over roerende of onroerende
goederen, alsmede handelingen,
verrichtingen of overeenkomsten,
vergeldend of onder bezwarende titel,
indien de waarde van hetgeen de
gefailleerde heeft gegeven, de waarde van
hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen,
aanmerkelijk overtreft;

2° alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij
overdracht, verkoop, schuldvergelijking of
anderszins, wegens niet vervallen schulden, en
alle betalingen anders dan in geld of in
handelspapier, wegens vervallen schulden;

2° alle betalingen, hetzij in geld, hetzij bij
overdracht, verkoop, of anderszins, wegens
niet vervallen schulden, en alle betalingen
anders dan in geld of in handelspapier,
wegens vervallen schulden;

3° alle bedongen hypotheken en alle rechten
van gebruikspand of van pand, op de goederen
van de schuldenaar gevestigd wegens voordien
aangegane schulden.

3° alle bedongen hypotheken en alle rechten
van gebruikspand of van pand, op de
goederen van de schuldenaar gevestigd
wegens voordien aangegane schulden.

Art. 18. Alle andere betalingen door de
schuldenaar wegens vervallen schulden gedaan,
en alle handelingen onder bezwarende titel door
hem aangegaan na de staking van betaling en
voor het vonnis van faillietverklaring, kunnen
niet-tegenwerpbaar verklaard worden, indien zij
die van de schuldenaar iets hebben ontvangen
of met hem hebben gehandeld, kennis hadden
van de staking van betaling.

Art. XX.112. Alle andere betalingen door de
schuldenaar wegens vervallen schulden gedaan,
en alle handelingen onder bezwarende titel door
hem aangegaan na de staking van betaling en
voor het vonnis van faillietverklaring, kunnen
niet-tegenwerpbaar verklaard worden, indien zij
die van de schuldenaar iets hebben ontvangen
of met hem hebben gehandeld, kennis hadden
van de staking van betaling, onverminderd de
artikelen XX.37, XX.53, XX.65 en XX.82.

Art. 19. De rechten van hypotheek en van
voorrecht die op geldige wijze verkregen zijn,
kunnen ingeschreven worden tot de dag van het
vonnis van faillietverklaring.

Art. XX.113. De rechten van hypotheek, van
voorrecht en van roerende zekerheid die op
geldige wijze verkregen zijn, kunnen
ingeschreven of geregistreerd worden tot de dag
van het vonnis van faillietverklaring.

De inschrijvingen die na het tijdstip van de
staking van betaling zijn genomen, kunnen niettegenwerpbaar verklaard worden, wanneer
meer dan vijftien dagen verlopen zijn tussen de

De inschrijvingen of registraties die na het
tijdstip van de staking van betaling zijn
genomen, kunnen niet-tegenwerpbaar verklaard
worden, wanneer meer dan vijftien dagen
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datum van de akte waaruit de hypotheek of het
voorrecht volgt, en de datum van de inschrijving.

verlopen zijn tussen de datum van de akte
waaruit de hypotheek of het voorrecht volgt, en
de datum van de inschrijving of van de
registratie.

Art. 20. Handelingen of betalingen verricht met
bedrieglijke benadeling van de rechten van de
schuldeisers kunnen niet worden
tegengeworpen onverschillig op welke datum zij
hebben plaatsgehad.

Art. XX.114. Handelingen of betalingen verricht
met bedrieglijke benadeling van de rechten van
de schuldeisers kunnen niet worden
tegengeworpen onverschillig op welke datum zij
hebben plaatsgehad.

Art. 21. Ingeval een wisselbrief betaald is na het
tijdstip bepaald als het tijdstip van de staking
van betaling en voor het vonnis van
faillietverklaring, kan de vordering tot teruggave
slechts worden ingesteld tegen hem voor wiens
rekening de wisselbrief is uitgegeven; betreft het
een orderbriefje, dan kan de vordering slechts
worden ingesteld tegen de eerste endossant.

Art. XX.115. Ingeval een wisselbrief betaald is na
het tijdstip bepaald als het tijdstip van de staking
van betaling en voor het vonnis van
faillietverklaring, kan de vordering tot teruggave
slechts worden ingesteld tegen hem voor wiens
rekening de wisselbrief is uitgegeven; betreft het
een orderbriefje, dan kan de vordering slechts
worden ingesteld tegen de eerste endossant.

In beide gevallen moet het bewijs worden
geleverd dat hij tegen wie de teruggave wordt
gevorderd, ten tijde van de uitgifte van het stuk
kennis had van de staking van betaling.

In beide gevallen moet het bewijs worden
geleverd dat hij tegen wie de teruggave wordt
gevorderd, ten tijde van de uitgifte van het stuk
kennis had van de staking van betaling.

Art. 22. Het vonnis van faillietverklaring heeft tot
gevolg dat de niet vervallen schulden opeisbaar
worden ten aanzien van de gefailleerde. 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.

Art. XX.116. Het vonnis van faillietverklaring
heeft tot gevolg dat de niet vervallen schulden
opeisbaar worden ten aanzien van de
gefailleerde. Is de 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.

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 en tot de
vervaldag.

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 en tot de
vervaldag.

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.

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.

Art. 23. De rente van schuldvorderingen die niet

Art. XX.117. De rente van schuldvorderingen die

100

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.

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.

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.

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.

Art. 24. Na hetzelfde vonnis kan een roerende of
onroerende rechtsvordering of een middel van
tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende
goederen niet voortgezet, ingesteld of
aangewend worden dan tegen de curators. De
rechtbank kan de gefailleerde niettemin als
tussenkomende partij toelaten.

Art. XX.118. Na hetzelfde vonnis kan een
roerende of onroerende rechtsvordering of een
middel van tenuitvoerlegging op de roerende of
onroerende goederen niet voortgezet, ingesteld
of aangewend worden dan tegen de curatoren.
De rechtbank kan de gefailleerde niettemin als
tussenkomende partij toelaten.

De beslissingen die worden gewezen omtrent
de rechtsvorderingen voortgezet of ingesteld
tegen de gefailleerde persoonlijk, kunnen niet
aan de boedel worden tegengeworpen.

De beslissingen die worden gewezen omtrent de
rechtsvorderingen voortgezet of ingesteld tegen
de gefailleerde persoonlijk, kunnen niet aan de
boedel worden tegengeworpen.

Art. 63bis. Alle gedingen met betrekking tot de
boedel, aanhangig op datum van het
faillissement, waarin de gefailleerde betrokken
is, worden van rechtswege geschorst totdat
aangifte van de schuldvordering is gedaan. Zij
blijven geschorst tot na de neerlegging van het
eerste proces-verbaal van verificatie, tenzij de
curator de gedingen hervat in het belang van de
boedel.
Indien de aldus ingediende schuldvordering in
het eerste proces-verbaal van verificatie wordt
aanvaard, worden de voormelde hangende
gedingen zonder voorwerp.

Art. XX.119. Alle gedingen met betrekking tot de
boedel, aanhangig op datum van het
faillissement, waarin de gefailleerde betrokken
is, worden van rechtswege geschorst tot aangifte
van de schuldvordering is gedaan. Zij blijven
geschorst tot na het registreren van het eerste
proces-verbaal van verificatie, tenzij de curator
de gedingen hervat in het belang van de boedel.

Indien de aldus ingediende schuldvordering in
het eerste proces-verbaal van verificatie wordt
betwist of aangehouden, dan wordt de curator
verondersteld de hangende gedingen te
hervatten, minstens voor de beslechting van het
betwiste of aangehouden gedeelte.

Indien de aldus ingediende schuldvordering in
het eerste proces-verbaal van verificatie wordt
betwist of aangehouden ten aanzien van de
boedel, dan wordt de curator verondersteld de
hangende gedingen te hervatten, minstens voor
de beslechting van het betwiste of aangehouden
gedeelte.

Art. 25. Het vonnis van faillietverklaring doet elk
beslag gelegd ten verzoeke van de gewone en
algemeen bevoorrechte schuldeisers ophouden.

Art. XX.120. § 1. Alle beslagen gelegd vóór het
vonnis van faillietverklaring worden geschorst.

Indien de aldus ingediende schuldvordering in
het eerste proces-verbaal van verificatie wordt
aanvaard, worden de voormelde hangende
gedingen zonder voorwerp ten aanzien van de
boedel.

Indien evenwel de dag van de gedwongen
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Indien de dag van de gedwongen verkoop van
de in beslag genomen roerende of onroerende
goederen reeds voor dat vonnis was bepaald en
door aanplakking bekendgemaakt, geschiedt die
verkoop voor rekening van de boedel.
Wanneer evenwel het belang van de boedel het
vereist, kan de rechter-commissaris op verzoek
van de curators uitstel of afstel van de verkoop
toestaan.

verkoop van de in beslag genomen roerende
goederen voor dat vonnis was bepaald en door
aanplakking bekendgemaakt, geschiedt die
verkoop voor rekening van de boedel. Wanneer
het belang van de boedel het vereist, kan de
rechter-commissaris op verzoek van de
curatoren, en na de oproeping van de
ingeschreven of geregistreerde hypothecaire en
bevoorrechte schuldeisers, de beslagleggende
schuldeiser bij gerechtsbrief ten minste acht
dagen voor de zitting, uitstel of afstel van de
verkoop toestaan.
Indien voorafgaand aan dit vonnis, de
beschikking gewezen overeenkomstig de
artikelen 1580, 1580bis en 1580ter van het
Gerechtelijk Wetboek, niet langer vatbaar is voor
het verzet bedoeld in de artikelen 1033 en 1034
van hetzelfde Wetboek, kunnen de
verkoopverrichtingen na uitvoerend onroerend
beslag eveneens voor rekening van de boedel
worden voortgezet.
Wanneer het belang van de boedel het vereist,
kan de rechter-commissaris op verzoek van de
curator, en na de oproeping van de ingeschreven
of geregistreerde hypothecaire en bevoorrechte
schuldeisers, de beslagleggende schuldeiser bij
gerechtsbrief ten minste acht dagen voor de
zitting, uitstel of afstel van de verkoop toestaan.
De curator dient de notaris belast met de
verkoop van het goed schriftelijk te informeren
van zijn verzoek tot uitstel of afstel. Dit verzoek
tot uitstel of afstel van de verkoop is niet langer
ontvankelijk na de aanmaning gedaan aan de
beslagene overeenkomstig artikel 1582 van het
Gerechtelijk Wetboek.
De werkelijke kosten waaraan de notaris werd
blootgesteld in het kader van de gedwongen
verkoop, tussen zijn aanstelling en het
neerleggen van het verzoekschrift tot uitstel of
afstel, zijn ten laste van de boedel, indien de
rechter-commissaris het uitstel of het afstel van
de verkoop toelaat. In dat geval zal de notaris de
verkoop moeten opschorten of er afstand van
moeten doen indien voldaan is aan volgende
cumulatieve voorwaarden:
– een met deze kosten overeenstemmend
bedrag wordt overgemaakt op het kantoor
van de gerechtsdeurwaarder;
– en deze laatste stelt de notaris onmiddellijk
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in kennis hiervan per exploot.
De gerechtsdeurwaarder maakt het
overgeschreven bedrag over in handen van de
notaris binnen een termijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf de ontvangst ervan. Dit bedrag is
bestemd voor de betaling van deze kosten.
§ 2. In geval van beslag gevoerd tegen meerdere
schuldenaren waarvan slechts één failliet werd
verklaard, wordt de gedwongen verkoop van de
roerende of onroerende goederen voortgezet
overeenkomstig de regels van het roerend of
onroerend beslag naargelang het geval. Na
betaling van de hypothecaire en bijzonder
bevoorrechte schuldeisers, stort de notaris het
saldo van het gedeelte van de verkoopprijs dat
aan de gefailleerde toekomt, aan de curator.
Deze storting is bevrijdend net zoals de storting
gedaan door de koper overeenkomstig
artikel 1641 van het Gerechtelijk Wetboek.
(Wet 15.04.2018 – art. 234)
Art. 26. Alle middelen van tenuitvoerlegging
strekkende tot betaling van de
schuldvorderingen die bevoorrecht zijn op de
roerende goederen die tot de failliete boedel
behoren, worden geschorst tot aan de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen, behoudens
alle maatregelen tot bewaring van recht en het
door de eigenaar verkregen recht om verhuurde
goederen weer in bezit te nemen.
In dit laatste geval houdt de bij dit artikel
bepaalde schorsing van de middelen van
tenuitvoerlegging van rechtswege op ten
voordele van de eigenaar.

Art. XX.121. Alle middelen van tenuitvoerlegging
strekkende tot betaling van de
schuldvorderingen gewaarborgd door een
roerende zekerheid of bijzonder voorrecht op de
roerende goederen die tot de failliete boedel
behoren, worden geschorst tot aan de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen, behoudens
alle maatregelen tot bewaring van recht en het
door de eigenaar verkregen recht om verhuurde
onroerende goederen weer in bezit te nemen. In
dit laatste geval houdt de bij dit artikel bepaalde
schorsing van de middelen van tenuitvoerlegging
van rechtswege op ten voordele van de
eigenaar.

Wanneer evenwel het belang van de boedel het
vereist en op voorwaarde dat een tegeldemaking
van de roerende goederen kan worden verwacht
die de bevoorrechte schuldeisers niet benadeelt,
kan de rechtbank op verzoekschrift van de
curators, na de betrokken bijzonder
bevoorrechte schuldeiser bij gerechtsbrief te
hebben opgeroepen, de schorsing van de
tenuitvoerlegging bevelen en dit voor een
maximumtermijn van een jaar te rekenen van de
faillietverklaring.

Wanneer evenwel het belang van de boedel het
vereist en op voorwaarde dat een tegeldemaking
van de roerende goederen kan worden verwacht
die de bevoorrechte schuldeisers niet benadeelt,
kan de rechtbank op verzoekschrift van de
curatoren, na de betrokken bijzonder
bevoorrechte schuldeiser bij gerechtsbrief te
hebben opgeroepen, de schorsing van de
tenuitvoerlegging bevelen en dit voor een
maximumtermijn van een jaar te rekenen van de
faillietverklaring.
Hoofdstuk 3. Beheer en vereffening van de
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boedel
Afdeling 1. Aanstelling en wettelijke taken van
curatoren en van rechters-commissarissen
Art. 27. De curators worden gekozen uit de
personen ingeschreven op een lijst opgesteld
door de algemene vergadering van de rechtbank
van koophandel van het rechtsgebied die het
faillissement uitspreekt. Te dien einde kunnen
de leden van de algemene vergadering zelf
stemmen of bij volmacht. Bij gemotiveerde
beslissing kunnen één of meer curators worden
aangesteld ingeschreven op een lijst opgesteld
door de algemene vergadering van een andere
rechtbank van koophandel, wegens het
bijzonder karakter van het faillissement.

Art. XX.122. § 1. Onverminderd de toepassing
van de bepalingen van de Verordening
(EU) 2015/848 van het Europees Parlement en
de Raad betreffende insolventieprocedures,
worden de curatoren gekozen uit de personen
ingeschreven op een lijst opgesteld door de
algemene vergadering van de rechtbank van
koophandel van het rechtsgebied die het
faillissement uitspreekt. Te dien einde kunnen
de leden van de algemene vergadering zelf
stemmen of bij volmacht.

Alleen advocaten ingeschreven op het tableau
van de Orde van Advocaten in het gerechtelijk
arrondissement waar de rechtbank van
koophandel zetelt kunnen op de in het eerste lid
bedoelde lijst worden geplaatst. Zij moeten een
bijzondere opleiding hebben genoten en
waarborgen inzake bekwaamheid bieden op het
gebied van vereffeningsprocedures.

Alleen advocaten ingeschreven op het tableau
van een Orde van Advocaten, ongeacht de plaats
van hun inschrijving, kunnen op de in het eerste
lid bedoelde lijst worden geplaatst. Zij moeten
een bijzondere opleiding hebben genoten en
waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het
gebied van vereffeningsprocedures.

De lijst vermeldt tevens voor iedere
ingeschrevene de faillissementen waarvoor hij
reeds als curator is aangesteld. In ieder geval
vermeldt de lijst de naam van de gefailleerde, de
datum van de benoeming van de curator en, in
voorkomend geval, de datum van de beëindiging
van zijn opdracht. De lijst kan kosteloos worden
geraadpleegd.

De lijst vermeldt tevens voor iedere
ingeschrevene de faillissementen waarvoor hij
reeds als curator is aangesteld. In ieder geval
vermeldt de lijst de naam van de gefailleerde, de
datum van de benoeming van de curator en, in
voorkomend geval, de datum van de beëindiging
van zijn opdracht.
De lijst van curatoren wordt jaarlijks bijgewerkt
door de rechtbanken en op door de griffie
gepubliceerd de eerste week van het
kalenderjaar in het register.

Wanneer de aard en de omvang van een
faillissement het vereisen, kan elke andere
persoon die voldoet aan de voorwaarden inzake
opleiding en de waarborgen biedt bedoeld in het
tweede lid, als curator worden toegevoegd
wegens bijzondere bekwaamheden.

§ 2. Wanneer de aard en de omvang van een
faillissement het vereisen, kan elke andere
persoon die voldoet aan de voorwaarden inzake
opleiding en de waarborgen biedt bedoeld in
paragraaf 1, als curator worden toegevoegd
wegens bijzondere bekwaamheden en ervaring,
eigen aan de sector waartoe de schuldenaar
behoort.

De Koning bepaalt de procedure van
voordracht van de kandidaten bij de rechtbank
alsook de termijnen die moeten worden
nageleefd bij het onderzoek van de sollicitaties.
De Koning kan tevens de voorwaarden inzake

§ 3. De Koning bepaalt de procedure van
voordracht van de kandidaten bij de rechtbank
alsook de termijnen die moeten worden
nageleefd bij het onderzoek van de
kandidaturen. De Koning kan tevens de
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opleiding en inzake bekwaamheid op het gebied
van vereffeningsprocedures nader bepalen.

voorwaarden inzake opleiding en inzake
bekwaamheid op het gebied van
vereffeningsprocedures nader bepalen.
(Wet 15.04.2018 – art. 235)
Art. XX.123. Wanneer de gefailleerde de
beoefenaar is van een vrij beroep, voegt de
rechtbank aan de curator als medecurator
overeenkomstig artikel XX.20, § 1, een
beoefenaar van dit beroep toe die waarborgen
van bekwaamheid biedt op het vlak van
vereffeningsprocedures.

Art. 28. Tegen elke beslissing waarbij inschrijving
op een lijst van curators wordt geweigerd of
waarbij een inschrijving wordt geschrapt, kan
hoger beroep worden ingesteld voor het hof van
beroep. De debatten hebben plaats met
gesloten deuren als de belanghebbende erom
verzoekt. De termijn van hoger beroep is een
maand te rekenen van de dag van de
kennisgeving van de beslissing. In voorkomend
geval beveelt het hof de inschrijving op de lijst.

Art. XX.124. Tegen elke beslissing waarbij
inschrijving op een lijst van curatoren wordt
geweigerd of waarbij een inschrijving wordt
geschrapt, kan hoger beroep worden ingesteld
voor het hof van beroep. De debatten hebben
plaats met gesloten deuren als de
belanghebbende erom verzoekt. De termijn van
hoger beroep is een maand te rekenen van de
dag van de kennisgeving van de beslissing. In
voorkomend geval beveelt het hof de
inschrijving op de lijst.

Art. 29. Een persoon die op de lijst staat kan op
eigen verzoek worden geschrapt door de
algemene vergadering van de rechtbank van
koophandel. De algemene vergadering schrapt
eveneens de personen van de lijst die niet meer
als advocaat zijn ingeschreven op het tableau
van de orde van een Belgische balie. Een
persoon kan eveneens van de lijst worden
geschrapt ter uitvoering van een vonnis dat is
gewezen op dagvaarding door het openbaar
ministerie. De debatten hebben plaats met
gesloten deuren als de belanghebbende erom
verzoekt.

Art. XX.125. Een persoon die op de lijst staat kan
op eigen verzoek worden geschrapt door de
algemene vergadering van de rechtbank van
koophandel. De algemene vergadering schrapt
eveneens de personen van de lijst die niet meer
aan de voorwaarden van de wet voldoet. Een
persoon kan eveneens van de lijst worden
geschrapt ter uitvoering van een vonnis dat is
gewezen op dagvaarding door het openbaar
ministerie. De debatten hebben plaats met
gesloten deuren als de belanghebbende erom
verzoekt.

Afdeling 2. Ambtsaanvaarding en opdrachten
voor curatoren en rechters-commissarissen
Art. 30. De curators leggen bij de inschrijving op
de lijst ten overstaan van de voorzitter van de
rechtbank de eed af in de volgende
bewoordingen :
" Ik zweer getrouwheid aan de Koning,
gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de
wetten van het Belgische volk. Ik zweer mijn
opdrachten in eer en geweten, nauwgezet en
eerlijk te zullen vervullen. ".

Art. XX.126. § 1. De curatoren bedoeld in
artikel XX.122 leggen bij de inschrijving op de
lijst ten overstaan van de voorzitter van de
rechtbank de eed af in de volgende
bewoordingen: “Ik zweer getrouwheid aan de
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en
aan de wetten van het Belgische volk. Ik zweer
mijn opdrachten in eer en geweten, nauwgezet
en eerlijk te zullen vervullen. “Je jure fidélité au
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" Je jure fidélité au Roi, obéissance à la
Constitution et aux lois du Peuple belge. Je jure
d'accomplir mes missions en honneur et
conscience, avec exactitude et probité. "
" Ich schwöre Treue dem Konig, Gehorsam der
Verfassung und den Gesetzen des belgischen
Volkes. Ich schwöre den mir erteilten Aufträge
auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu
erfüllen. "

Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du
Peuple belge. Je jure d'accomplir mes missions
en honneur et conscience, avec exactitude et
probité.” “Ich schwöre Treue dem Konig,
Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des
belgischen Volkes. Ich schwöre den mir erteilten
Aufträge auf Ehre und Gewissen, genau und
ehrlich zu erfüllen.“.

Zij bevestigen dat zij hun ambt aanvaarden
door uiterlijk de eerste werkdag volgende op de
aanstelling ter griffie het proces-verbaal van
aanstelling te ondertekenen.

§ 2. De curatoren bedoeld in paragraaf 1
bevestigen dat zij hun ambt aanvaarden door
uiterlijk de eerste werkdag volgende op de
aanstelling elektronisch hun aanvaarding mede
te delen via het register.

De curator meldt elke vorm van
tegenstrijdigheid van belangen of schijn van
partijdigheid aan de voorzitter van de rechtbank.

§ 3. De curator meldt elke vorm van
tegenstrijdigheid van belangen of schijn van
partijdigheid aan de voorzitter van de rechtbank.

In ieder geval meldt de curator dat hij of één van
zijn vennoten of rechtstreekse medewerkers,
behalve in de hoedanigheid van curator,
prestaties heeft verricht voor de gefailleerde of
de bestuurders en zaakvoerders van de
gefailleerde vennootschap, of voor een
schuldeiser, tot achttien maanden vóór het
vonnis van faillietverklaring.

In ieder geval meldt de curator dat hij of één van
zijn vennoten of rechtstreekse medewerkers,
behalve in de hoedanigheid van curator,
prestaties heeft verricht voor de gefailleerde of
de bestuurders en zaakvoerders van de
gefailleerde rechtspersoon, of voor een
schuldeiser, tot achttien maanden vóór het
vonnis van faillietverklaring.

De verklaringen van de curator worden bij het
faillissementsdossier gevoegd.

De verklaringen van de curator worden bij het
faillissementsdossier gevoegd.

De voorzitter oordeelt of de verklaring de
uitvoering van zijn opdracht als curator
verhindert.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt of de
verklaring de uitvoering van zijn opdracht als
curator verhindert.

De rechtbank kan de curator vervangen volgens
de procedure bepaald in artikel 31 of, in
voorkomend geval, in artikel 32.

De rechtbank kan de curator vervangen volgens
de procedure bepaald in artikel XX.20 of, in
voorkomend geval, in artikel XX.127.

Art. 32. Onverminderd de meldingsplicht zoals
bepaald in artikel 30 en voorzover de
tegenstrijdigheid van belangen daardoor kan
worden voorkomen, vraagt de curator bij
verzoekschrift gericht aan de rechtbank van
koophandel de aanstelling van een curator ad
hoc. De rechtbank doet uitspraak op verslag van
de rechter-commissaris.

Art. XX.127. Onverminderd de meldingsplicht
zoals bepaald in artikel XX.126 en voorzover de
tegenstrijdigheid van belangen daardoor kan
worden voorkomen, vraagt de curator bij
verzoekschrift gericht aan de
insolventierechtbank de aanstelling van een
curator ad hoc. De rechtbank doet uitspraak op
verslag van de rechter-commissaris.

De rechtbank kan ook ambtshalve een curator
ad hoc aanstellen. De procedure bepaald in
artikel 31, tweede lid, is van overeenkomstige

De rechtbank kan ook ambtshalve een curator
ad hoc aanstellen. De procedure bepaald in
artikel XX.126, is van overeenkomstige
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toepassing.

toepassing.

Wanneer een curator ad hoc wordt aangesteld
ter vervanging van de curator-titularis, dient die
curator ad hoc de aanvaarding van zijn opdracht
schriftelijk te bevestigen. Na afloop van zijn
opdracht maakt hij een verslag op van zijn
activiteiten en laat hij zijn staat van kosten en
ereloon begroten door de rechtbank, die
uitspraak doet op verslag van de rechtercommissaris en na de curator-titularis te hebben
gehoord.

Wanneer een curator ad hoc wordt aangesteld
ter vervanging van de curator, dient die curator
ad hoc de aanvaarding van zijn opdracht te
bevestigen via het register. Na afloop van zijn
opdracht maakt hij een verslag op van zijn
activiteiten en laat hij zijn staat van kosten en
ereloon begroten door de rechtbank, die
uitspraak doet op verslag van de rechtercommissaris en na de curator te hebben
gehoord.

De staat van kosten en ereloon van de curator
ad hoc wordt door de curator-titularis in zijn
eindafrekening opgenomen als kosten van het
faillissement.

De staat van kosten en ereloon van de curator
ad hoc wordt door de curator in zijn
eindafrekening opgenomen als kosten van het
faillissement.

Art. 34. §1. Elk jaar en voor de eerste keer twaalf
maanden na de aanvaarding van hun ambt,
delen de curators aan de rechter-commissaris
een omstandig verslag betreffende de toestand
van het faillissement mee.

Art. XX.128. § 1. Ten minste eenmaal per jaar
en voor de eerste keer twaalf maanden na de
aanvaarding van hun ambt, overhandigen de
curatoren aan de rechter-commissaris een
omstandig verslag betreffende de toestand van
het faillissement.
Indien een verzoekschrift tot sluiting wordt
neergelegd binnen een jaar na de opening van
het faillissement, voegt de curator een verslag
bij zijn verzoekschrift.

Dit verslag vermeldt onder meer de
ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en
geeft aan wat nog moet worden vereffend en
wordt neergelegd in het faillissementsdossier.
Hierin wordt tevens de stand van de
betwistingen van de schuldvorderingen
toegelicht.
Elk verslag wordt bij het faillissementsdossier
gevoegd.

Dit verslag wordt neergelegd bij in het
faillissementsdossier en beschrijft onder meer
de ontvangsten, de toestand betreffende de
inning van de schuldvorderingen, de
rechtsvorderingen ingeleid door of tegen de
curator qualitate qua, de uitgaven, de
uitkeringen, de activa die nog moeten worden
vereffend, de stand van de betwistingen van de
schuldvorderingen en een actualisering van de
inventaris van activa bedoeld in artikel XX.134.

§2. Op het einde van elk kalenderjaar dienen de
curators in elk geval een verzamelaangifte inzake
de BTW met betrekking tot de overeenkomsten
in.

§ 2. Op het einde van elk kalenderjaar dienen de
curatoren in elk geval een verzamelaangifte
inzake btw met betrekking tot de handelingen
die aan de btw zijn onderworpen.

Art. 35. De rechter-commissaris is er in het
bijzonder mee belast toezicht te houden op het
beheer en op de vereffening van het
faillissement en de verrichtingen ervan te
bespoedigen, in het bijzonder de afwikkeling van
de schuldvorderingen van de werknemers van

Art. XX.129. De rechter-commissaris is er in het
bijzonder mee belast toezicht te houden op het
beheer en op de vereffening van het
faillissement en de verrichtingen ervan te
bespoedigen, in het bijzonder de afwikkeling van
de schuldvorderingen van de werknemers van
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de gefailleerde; hij brengt op de terechtzitting
verslag uit over alle geschillen waartoe het
faillissement aanleiding geeft, behoudens de
uitzondering waarin het zesde lid voorziet; hij
beveelt de dringende maatregelen die
noodzakelijk zijn voor het beveiligen en het
bewaren van de goederen van de boedel en hij
zit de vergaderingen voor van de schuldeisers
van de gefailleerde.

de gefailleerde; hij beveelt de dringende
maatregelen die noodzakelijk zijn voor het
beveiligen en het bewaren van de goederen van
de boedel en hij zit de vergaderingen voor van
de schuldeisers van de gefailleerde.

De rechter-commissaris kan, op eigen initiatief
of op verzoek van de insolventierechtbank, op
de zitting verslag uitbrengen over alle geschillen
waartoe het faillissement aanleiding geeft. De
curator licht te dien einde de rechtercommissaris tijdig in van de datum van de
zitting. Het verslag van de rechter-commissaris is
verplicht wanneer de wet dit uitdrukkelijk
voorschrijft.
In geval van verhindering van de rechtercommissaris voorziet de voorzitter van de
rechtbank in diens vervanging.

In geval van verhindering van de rechtercommissaris voorziet de voorzitter van de
rechtbank in diens vervanging.

Wanneer de rechter-commissaris verslag
uitbrengt over de geschillen waartoe het
faillissement aanleiding geeft, kan hij geen deel
uitmaken van de zetel.

Wanneer de rechter-commissaris verslag
uitbrengt over de geschillen waartoe het
faillissement aanleiding geeft, kan hij geen deel
uitmaken van de zetel.

De rechter-commissaris kan buiten zijn
arrondissement alle tot zijn opdracht behorende
handelingen verrichten, wanneer hij van oordeel
is dat ernstige of dringende omstandigheden
zulks vereisen.

De rechter-commissaris kan buiten zijn
rechtsgebied alle tot zijn opdracht behorende
handelingen verrichten, wanneer hij van oordeel
is dat ernstige of dringende omstandigheden
zulks vereisen.

De beschikkingen van de rechter-commissaris
worden gemotiveerd en zijn uitvoerbaar bij
voorraad. Tegen die beschikkingen staat beroep
open bij de rechtbank.

De beschikkingen van de rechter-commissaris
worden gemotiveerd.

De rechter-commissaris moet geen verslag
uitbrengen betreffende de betwistingen van
schuldvorderingen tot opname in het passief.
Art. 36. De procureur des Konings kan bij alle
verrichtingen van het faillissement aanwezig zijn,
het dossier van het faillissement raadplegen,
inzage nemen van de boeken en bescheiden van
de gefailleerde, de staat van zijn zaken
onderzoeken en zich door de curators alle
inlichtingen doen verstrekken die hij dienstig
acht.

Art. XX.130. Onverminderd artikel XX.18, kan de
procureur des Konings kan bij alle verrichtingen
van het faillissement aanwezig zijn en zich door
de curatoren alle inlichtingen doen verstrekken
die hij dienstig acht.
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Afdeling 3. Beheer van het faillissement
Art. 39. §1. Voor elk faillissement wordt in het
register een dossier gehouden waarin
opgenomen zijn:
1° een voor eensluidend verklaard afschrift van
het vonnis van faillietverklaring, van het vonnis
dat het tijdstip van de staking van betaling
bepaalt en van de beslissingen gewezen na
uitoefening van de rechtsmiddelen tegen deze
vonnissen;
2° het uittreksel van de bekendmakingen
bedoeld in artikel 38;

Art. XX.131. § 1. Het register bevat, voor elk
faillissement, een dossier dat ten minste het
volgende bevat:
1° een voor eensluidend verklaard afschrift
van het vonnis van faillietverklaring, van het
vonnis dat het tijdstip van de staking van
betaling bepaalt en van de beslissingen
gewezen na uitoefening van de
rechtsmiddelen tegen deze vonnissen;

3° in voorkomend geval een voor eensluidend
verklaard afschrift van de beschikkingen
genomen krachtens de artikelen 41, § 2, en 43,
derde lid;
8° de door de rechter-commissaris verleende
schriftelijke beschikkingen;

3° de beschikkingen genomen door de rechtercommissaris;

4° het proces-verbaal van plaatsopneming en de
in artikel 43 bedoelde boedelbeschrijving;

4° in voorkomend geval het proces-verbaal
van plaatsopneming en de in artikel XX.134
bedoelde boedelbeschrijving;

2° het uittreksel van de bekendmakingen
bedoeld in deze titel;

5° de aangiften van schuldvordering en hun
bijlagen;
5° de processen-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen;
6° de tabel bedoeld in artikel 71;
7° de verslagen en uitdelingslijsten, bedoeld in
de artikelen 34 en 52;

6° de processen-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen;
7° de tabel bedoeld in artikel XX.164;
8° de door de curatoren opgemaakte
verslagen en uitdelingslijsten, bedoeld in de
artikelen XX.128, XX.168 en XX.192;

9° de balans bedoeld in artikel XX.147;
9° de lijst van de dadingen en de desbetreffende
homologaties bedoeld in artikel 58.

10 de lijst van de dadingen en de
desbetreffende homologaties bedoeld in
artikel XX.151;
11 de vereenvoudigde rekening bedoeld in
artikel XX.170;
§ 2. De schuldenaar en de schuldeisers die een
schuldvordering hebben aangegeven, hebben
toegang op afstand tot het faillissementsdossier
overeenkomstig artikel XX.18. Andere
belanghebbenden vragen via het register
toegang aan de rechter-commissaris die bij
beschikking de toegang weigert of toestaat.

Elk belanghebbende kan inzage nemen van het
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dossier bedoeld in dit artikel via het register. De
personen bedoeld in artikel 62, derde lid,
kunnen inzage nemen van het dossier via de
curator.

Elke belanghebbende kan via de curator een
materiële kopie krijgen van de in het register
opgenomen bestanden die niet onder het
beroepsgeheim of het zakengeheim vallen, op
voorwaarde dat hij een retributie betaalt zoals
bepaald bij artikel XX.19.
De Koning regelt de wijze waarop deze paragraaf
wordt toegepast.

Art. 40. De curators nemen dadelijk na het
vonnis van faillietverklaring hun taak op zich
nadat zij de aanvaarding van hun ambt hebben
bevestigd door ondertekening van het procesverbaal van aanstelling.
Zij beheren het faillissement als een goed
huisvader onder toezicht van de rechtercommissaris.

Art. XX.132. De curatoren nemen dadelijk na het
vonnis van faillietverklaring hun taak op zich
nadat zij de aanvaarding van hun ambt hebben
bevestigd.

De curatoren werken actief en prioritair mee
aan het vaststellen van het bedrag van de
aangegeven schuldvorderingen van de
werknemers van de gefailleerde onderneming.

De curatoren werken actief en prioritair mee aan
het vaststellen van het bedrag van de
aangegeven schuldvorderingen van de
werknemers van de gefailleerde onderneming.

Zij beheren het faillissement als een goed
huisvader onder toezicht van de rechtercommissaris.

Art. 41. § 1. Indien daartoe grond bestaat,
vorderen de curators dadelijk de verzegeling, op
de wijze bepaald in § 2.
De zegels kunnen worden aangebracht op de
magazijnen, de kantoren, de kassen, de
portefeuilles, de boeken, de magneetdragers,
inzonderheid de informaticadragers, de
roerende goederen en de voorwerpen van de
gefailleerde.
Bij faillissement van een vennootschap waarin
alle vennoten of een deel van hen hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de schulden, geschiedt de
verzegeling, in voorkomend geval, niet alleen in
de zetel van de vennootschap, maar ook in de
woonplaats van ieder der hoofdelijk verbonden
vennoten.
§ 2. De curators kunnen aan de rechtercommissaris vragen de verzegeling te bevelen,
hetzij bij verzoekschrift, hetzij bij een
mondelinge verklaring waarvan de griffier akte
opmaakt.
Art. 42.

Art. XX.133. De rechter-commissaris beslist, in
overleg met de curatoren of een plaatsopneming
aangewezen is, desgevallend in aanwezigheid
van de griffier.
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Hij verwittigt op voorhand de Orde of het
Instituut als de plaatsopneming geschiedt bij een
beroepsbeoefenaar van een vrij beroep.
De artikelen 1010, eerste lid, 1011, 1013 en
1015, eerste zin, van het Gerechtelijk Wetboek
zijn van overeenkomstige toepassing op de
plaatsopneming.

De artikelen 1010, eerste lid, 1011, 1013 en
1015, eerste zin, van het Gerechtelijk Wetboek
zijn van overeenkomstige toepassing op de
plaatsopneming.

Art. 43. Vanaf hun ambtsaanvaarding maken de
curators onverwijld en onder toezicht van de
rechter-commissaris de beschrijving op van de
goederen van de gefailleerde, in zijn
tegenwoordigheid of nadat hij behoorlijk is
opgeroepen. De rechter-commissaris
ondertekent de beschrijving. De ondertekende
beschrijving wordt gevoegd bij het
faillissementsdossier;

Art. XX.134. Vanaf hun ambtsaanvaarding
maken de curatoren onverwijld en onder
toezicht van de rechter-commissaris de
inventaris van de goederen van de gefailleerde,
zowel roerende als onroerende, materiële en
immateriële, in zijn tegenwoordigheid of nadat
hij behoorlijk is opgeroepen. De rechtercommissaris ondertekent de inventaris. De
ondertekende inventaris wordt neergelegd in
het register.

In de beschrijving worden elk van de in artikel
16, tweede lid, bedoelde goederen afzonderlijk
beschreven.

In de inventaris worden alle goederen inclusief
elk van de in artikel XX.110, § 3, bedoelde
goederen afzonderlijk beschreven.

De curators kunnen zich, met machtiging van de
rechter-commissaris, voor het opmaken van de
boedelbeschrijving, alsmede voor het schatten
van de voorwerpen, de materiële bewaring van
de activa en de verkoop ervan, onder hun
verantwoordelijkheid laten bijstaan door degene
die zij daartoe geschikt achten.

De curatoren kunnen zich, met machtiging van
de rechter-commissaris, voor het opmaken van
de inventaris, alsmede voor het schatten van de
voorwerpen, de materiële bewaring van de
activa en de verkoop ervan, onder hun
verantwoordelijkheid laten bijstaan door degene
die zij daartoe geschikt achten.

Indien het actief kennelijk ontoereikend is om de
vermoedelijke beheers- en vereffeningskosten
van het faillissement te dekken, stellen de
curators de rechtbank daarvan binnen vijftien
dagen te rekenen van de neerlegging van de
beschrijving schriftelijk in kennis bij wege van
een verklaring neergelegd in het register
teneinde bij het faillissementsdossier te worden
gevoegd.

Art. 73. Wanneer blijkt dat het actief
ontoereikend is om de vermoedelijke kosten van
beheer en van vereffening van het faillissement
te dekken, kan de rechtbank op verzoek van de
curators of zelfs ambtshalve na de curators te
hebben gehoord de sluiting van het faillissement
uitspreken. De gefailleerde, de personen die de
verklaring bedoeld in artikel 72ter aflegden en
de schuldeisers beoogd in artikel 63, tweede lid,

Art. XX.135. § 1. Wanneer blijkt dat het actief
ontoereikend is om de vermoedelijke kosten
voor het beheer en de vereffening van het
faillissement te dekken, kan de rechtbank op
verzoek van de curatoren of zelfs ambtshalve na
de curatoren te hebben gehoord de sluiting van
het faillissement uitspreken. De gefailleerde
wordt opgeroepen met een gerechtsbrief die de
tekst van dit artikel bevat.
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worden opgeroepen met een gerechtsbrief die
de tekst van dit artikel bevat. De partijen worden
in
raadkamer
gehoord
over
de
verschoonbaarheid, over de bevrijding van de
personen die zich persoonlijk zeker hebben
gesteld voor de gefailleerde en over de sluiting
van het faillissement. De rechtbank verklaart de
gefailleerde verschoonbaar, hetgeen de in artikel
82 vermelde gevolgen heeft wanneer hij
beantwoordt aan de in de artikelen 80 en 81
gestelde voorwaarden. De rechtbank bevrijdt de
natuurlijke personen die zich kosteloos
persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde
indien zij beantwoorden aan de voorwaarden
bepaald in artikel 80, derde lid.
De beslissing tot sluiting van de verrichtingen
van het faillissement brengt de ontbinding van
de rechtspersoon en de onmiddellijke sluiting
van de vereffening mee wanneer wordt
vastgesteld dat het actief ontoereikend is om de
vermoedelijke kosten voor het beheer en de
vereffening van het faillissement te dekken.
Artikel 185 van het Wetboek van
vennootschappen is van toepassing.
De sluiting van het faillissement wegens
ontoereikend actief kan slechts worden
uitgesproken wanneer wordt vastgesteld dat de
curators het mogelijke hebben gedaan om de
werknemers de wettelijk bepaalde sociale
bescheiden uit te reiken.
Van het vonnis waarbij de sluiting van het
faillissement wordt uitgesproken wegens
ontoereikendheid van het actief wordt aan de
gefailleerde kennis gegeven en het wordt bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad , door de griffier. Dit uittreksel bevat
de naam, de voornaam en het adres van de
personen die als vereffenaars worden
beschouwd. De beslissing waarbij de gefailleerde
verschoonbaar wordt verklaard, is binnen een
maand te rekenen vanaf de bekendmaking van
het vonnis tot sluiting van het faillissement
vatbaar voor derdenverzet dat door iedere
schuldeiser persoonlijk wordt ingesteld door
middel van een dagvaarding gedaan aan de
gefailleerde en aan de curator.
Het vonnis beveelt, in voorkomend geval, dat
rekening en verantwoording zal worden gedaan
door de curators. De rechtbank van koophandel
neemt kennis van de geschillen desbetreffende.

Het verzoekschrift kan op elk ogenblik in het
register worden neergelegd, zelfs wanneer de
inventaris nog niet is opgesteld.

§ 2. De beslissing tot sluiting van de
verrichtingen van het faillissement brengt de
ontbinding van de rechtspersoon en de
onmiddellijke sluiting van de vereffening mee
wanneer wordt vastgesteld dat het actief
ontoereikend is om de vermoedelijke kosten
voor het beheer en de vereffening van het
faillissement te dekken.
§ 3. De sluiting van het faillissement wegens
ontoereikend actief kan slechts worden
uitgesproken wanneer wordt vastgesteld dat de
curatoren al het mogelijke hebben gedaan om
de werknemers de wettelijk bepaalde sociale
bescheiden uit te reiken.
§ 4. De sluiting maakt een einde aan het
mandaat van de curatoren.
De beslissing wordt door toedoen van de curator
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. Dat uittreksel vermeldt de naam, de
voornaam, elektronisch adres en het adres van
de personen die als vereffenaars worden
beschouwd.
Artikel 185 van het Wetboek van
vennootschappen is van toepassing.

§ 5. Het vonnis beveelt, in voorkomend geval,
dat rekening en verantwoording zal worden
gedaan door de curatoren. De
insolventierechtbank neemt kennis van de
geschillen desbetreffende.
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De Koning kan de procedure tot het in
consignatie geven van later opgedoken activa
vaststellen, alsmede de bestemming van deze
activa bij nieuw opgedoken passiva.

§ 6. De Koning kan de procedure tot het in
consignatie geven van later opgedoken activa
vaststellen, alsmede de bestemming van deze
activa bij nieuw opgedoken passiva.

Art. 74. De tenuitvoerlegging van het vonnis tot
sluiting van het faillissement, uitgesproken met
toepassing van artikel 73, wordt opgeschort
gedurende een maand te rekenen van de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. XX.136. De tenuitvoerlegging van het vonnis
tot sluiting van het faillissement, uitgesproken
overeenkomstig artikel XX.135, wordt
opgeschort gedurende een maand te rekenen
van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 44. Wanneer de faillietverklaring heeft
plaatsgehad na overlijden en vooraleer de
boedelbeschrijving is opgemaakt, of wanneer de
gefailleerde overlijdt vooraleer met de
beschrijving is begonnen, wordt deze dadelijk
opgemaakt met inachtneming van de in artikel
43 voorgeschreven vormen, in
tegenwoordigheid of althans na behoorlijke
oproeping van de erfgenamen.

Art. XX.137. Wanneer de faillietverklaring heeft
plaatsgehad na overlijden en vooraleer de
inventaris is opgemaakt, of wanneer de
gefailleerde overlijdt vooraleer met de inventaris
is begonnen, wordt deze dadelijk opgemaakt
met inachtneming van de in artikel XX.134
voorgeschreven vormen, in tegenwoordigheid of
althans na behoorlijke oproeping van de
erfgenamen.

Art. 45. Na het opmaken van de
boedelbeschrijving worden de koopwaren, het
geld, de bescheiden, de titels van
schuldvorderingen, de roerende goederen en
voorwerpen van de schuldenaar toevertrouwd
aan de zorg van de curators, die onderaan op
het stuk verklaren ze over te nemen.

Art. XX.138. Na het opmaken van de inventaris
worden de koopwaren, het geld, de bescheiden,
de titels van schuldvorderingen, de roerende
goederen en voorwerpen van de schuldenaar
toevertrouwd aan de zorg van de curatoren.

De curators mogen aan de gefailleerde of aan
een van de bestuurders van de gefailleerde
vennootschap de archieven toevertrouwen.
Indien nodig worden de archieven hun op
eenvoudig verzoek en tegen ontvangstbewijs
terugbezorgd.
Indien de curators de archieven niet kunnen
teruggeven zijn ze ertoe gehouden die te
bewaren tijdens de termijnen bedoeld in artikel
6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding
van de ondernemingen.

De gefailleerde, dan wel de bestuurders of
zaakvoerders van de gefailleerde rechtspersoon
zijn gehouden indien hen dit door de curatoren
wordt gevraagd, de boekhouding en archieven
te bewaren. Zij dienen deze op eerste verzoek
van de curator ter beschikking te stellen. De
archieven worden methodisch opgeborgen en
bewaard gedurende zeven jaar, vanaf de
opening van de procedure in origineel of in
afschrift. Stukken die niet strekken tot bewijs
jegens derden, worden drie jaar bewaard.

De dossiers welke de curators na het
faillissement hebben aangelegd moeten zij
bewaren volgens de bepalingen eigen aan de
balie.

Onverminderd artikel XX.16, moeten de
curatoren de dossiers welke zij na het
faillissement hebben aangelegd bewaren
rekening houdend met de wettelijke
verjaringstermijn voorzien in artikel 2276bis van
het Burgerlijk wetboek.

Art. 46. § 1. Na hun ambtsaanvaarding beslissen
de curators onverwijld of zij de overeenkomsten
die gesloten zijn voor de datum van het vonnis

Art. XX.139. § 1. Na hun ambtsaanvaarding
beslissen de curatoren onverwijld of zij de
overeenkomsten die gesloten zijn voor de datum
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van faillietverklaring en waaraan door dat vonnis
geen einde wordt gemaakt, al dan niet verder
uitvoeren.

van het vonnis van faillietverklaring en waaraan
door dat vonnis geen einde wordt gemaakt, al
dan niet verder uitvoeren, dan wel of zij de
overeenkomsten eenzijdig beëindigen wanneer
het beheer van de boedel dit noodzakelijkerwijs
vereist. Deze beslissing kan geen afbreuk doen
aan zakelijke rechten van derden tegenwerpelijk
aan de boedel.

De partij die de overeenkomst met de
gefailleerde heeft gesloten, kan de curators
aanmanen om die beslissing binnen vijftien
dagen te nemen. Indien geen verlenging van
termijn is overeengekomen of indien de curators
geen beslissing nemen, wordt de overeenkomst
geacht door toedoen van de curators te zijn
verbroken vanaf het verstrijken van deze
termijn; de schuldvordering van de schade die
eventueel verschuldigd zou zijn aan de
medecontractant wegens de niet-uitvoering,
wordt opgenomen in de boedel.

De medecontractant die de overeenkomst met
de gefailleerde heeft gesloten, kan de curatoren
aanmanen om die beslissing binnen vijftien
dagen te nemen. Indien geen verlenging van
termijn is overeengekomen of indien de
curatoren geen uitdrukkelijke beslissing
genomen hebben voor de termijn verstreken is,
wordt de overeenkomst als beëindigd
beschouwd. De schuldvordering van de schade
die eventueel verschuldigd zou zijn aan de
medecontractant wegens deze beëindiging,
wordt opgenomen in de boedel.

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.

Indien de curatoren 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 de datum van het vonnis
tot faillietverklaring.

§ 2. Indien bij de stopzetting van de activiteiten,
met name naar aanleiding van het vonnis van
faillietverklaring, de curators uitdrukkelijk of
stilzwijgend hun wil te kennen geven de
bestaande arbeidsovereenkomsten te
beëindigen, zijn zij niet verplicht de bijzondere
formaliteiten en procedures te vervullen die van
toepassing zijn op de beëindiging van die
overeenkomsten.

§ 2. Indien bij de stopzetting van de activiteiten,
met name naar aanleiding van het vonnis van
faillietverklaring, de curatoren uitdrukkelijk of
stilzwijgend hun wil te kennen geven de
bestaande arbeidsovereenkomsten te
beëindigen, zijn zij niet verplicht de bijzondere
formaliteiten en procedures te vervullen die van
toepassing zijn op de ontbinding van die
overeenkomsten.

Indien de curators, met het oog op de gehele of
gedeeltelijke voortzetting of de hervatting van
de activiteiten, nieuwe arbeidsovereenkomsten
sluiten met de in het vorige lid bedoelde
contractanten, genieten die laatsten de
formaliteiten en procedures die van toepassing
zijn op de overeenkomsten die werden
beëindigd gedurende de tijd waarin de
activiteiten werden voortgezet.

Indien de curatoren, met het oog op de gehele
of gedeeltelijke voortzetting of de hervatting van
de activiteiten, nieuwe arbeidsovereenkomsten
sluiten met de in het eerste lid bedoelde
contractanten, genieten die laatsten de
formaliteiten en procedures die van toepassing
zijn op de overeenkomsten die werden
beëindigd gedurende de tijd waarin de
activiteiten werden voortgezet.

Na de faillietverklaring en vóór de sluiting van
de vereffening van het faillissement, hebben de
curators de mogelijkheid de ontslagen
werknemers, met toestemming van de rechter-

Na de faillietverklaring en vóór de sluiting van de
vereffening van het faillissement, hebben de
curatoren de mogelijkheid de ontslagen
werknemers, met toestemming van de rechter114

commissaris, een voorschot toe te kennen dat
gelijk is aan de verschuldigde bezoldigingen en
vergoedingen, en dat niet hoger mag liggen dan
80 % van het in artikel 19, 3°bis, eerste lid, van
de hypotheekwet van 16 december 1851
bedoelde bedrag.

commissaris, een voorschot toe te kennen dat
gelijk is aan de verschuldigde bezoldigingen en
vergoedingen, en dat niet hoger mag liggen dan
80 procent van het in artikel 19, 3°ter, van de
hypotheekwet van 16 december 1851 bedoelde
bedrag.

Art. 47. Indien het belang van de schuldeisers
daaraan niet in de weg staat, kan de rechtbank,
op verzoek van de curators of van iedere
belanghebbende, op verslag van de rechtercommissaris en na de curators en de
vertegenwoordigers van het personeel in de
ondernemingsraad te hebben gehoord of, indien
er geen is, het comité voor preventie en
bescherming op het werk of, indien er geen is,
de vakbondsafvaardiging ingeval er een is
opgericht of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging, machtiging verlenen
opdat de handelsverrichtingen van de
gefailleerde voorlopig, geheel of gedeeltelijk,
worden voortgezet door de curators of, onder
hun toezicht, door de gefailleerde of door een
derde. Op verzoek van de curators of van iedere
belanghebbende en op verslag van de rechtercommissaris, kan de rechtbank die maatregel te
allen tijde wijzigen of herroepen.

Art. XX.140. Indien het belang van de
schuldeisers daaraan niet in de weg staat, kan de
rechtbank, op verzoek van de curatoren of van
iedere belanghebbende, op verslag van de
rechter-commissaris en na de curatoren en de
vertegenwoordigers van het personeel, in de
ondernemingsraad te hebben gehoord of, indien
er geen is, het comité voor preventie en
bescherming op het werk of, indien er geen is,
de vakbondsafvaardiging ingeval er een is
opgericht of, indien er geen is, een
werknemersafvaardiging, machtiging verlenen
opdat de verrichtingen van de gefailleerde
voorlopig, geheel of gedeeltelijk, worden
voortgezet door de curatoren of, onder hun
toezicht, door de gefailleerde of door een derde.
Op verzoek van de curatoren of van iedere
belanghebbende en op verslag van de rechtercommissaris, kan de rechtbank die maatregel te
allen tijde wijzigen of herroepen.

De curators kunnen dadelijk na het
faillissementsvonnis en na overleg met de
representatieve vakbonden of, bij gebreke
hiervan, met het aanwezige personeel in het
belang van de boedel en in afwachting van de
uitspraak van de rechtbank met toepassing van
het eerste lid, toestaan dat de
handelsverrichtingen worden voortgezet.

De curatoren kunnen dadelijk na het
faillissementsvonnis en na overleg met de
representatieve vakbonden of, bij gebreke
hiervan, met het aanwezige personeel in het
belang van de boedel en in afwachting van de
uitspraak van de rechtbank met toepassing van
het eerste lid, toestaan dat de activiteiten
worden voortgezet.

Art. 48. De curators kunnen, met toestemming
van de rechter-commissaris, aan de gefailleerde
natuurlijke persoon en aan zijn gezin het
huisraad en de voorwerpen nodig voor eigen
gebruik afgeven. De curators maken van die
zaken een staat op. Zij kunnen eveneens met
toestemming van de rechter-commissaris,
levensonderhoud toekennen aan de gefailleerde
natuurlijke persoon en aan zijn gezin.

Art. XX.141. De curatoren kunnen, met
toestemming van de rechter-commissaris, aan
de gefailleerde natuurlijke persoon en aan zijn
gezin het huisraad en de voorwerpen nodig voor
eigen gebruik afgeven. De curatoren maken van
die zaken een staat op. Zij kunnen eveneens met
toestemming van de rechter-commissaris,
levensonderhoud toekennen aan de gefailleerde
natuurlijke persoon en aan zijn gezin.

Iedere betwisting betreffende de toepassing
van dit artikel moet bij verzoekschrift aan de
rechtbank worden gericht.

Iedere betwisting betreffende de toepassing van
dit artikel wordt bij verzoekschrift aan de
rechtbank gericht.
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Art. 49. De curators kunnen, zelfs indien het
faillietverklarend vonnis wordt bestreden, met
machtiging van de rechter-commissaris dadelijk
overgaan tot de verkoop van de activa die
onderhevig zijn aan spoedig bederf, snelle
waardevermindering, of wanneer de kosten voor
het bewaren van de goederen, de activa van het
faillissement in acht genomen, te hoog zijn.

Art. XX.142. De curatoren kunnen, zelfs indien
het faillietverklarend vonnis wordt bestreden,
met machtiging van de rechter-commissaris
dadelijk overgaan tot de verkoop van de activa
die onderhevig zijn aan spoedig bederf, snelle
waardevermindering, of wanneer de kosten voor
het bewaren van de goederen, de activa van het
faillissement in acht genomen, te hoog zijn.

Art. 50. De aan de gefailleerde gerichte
brievenpost wordt afgegeven aan de curators
door elke postoperator, mits een door de
curators ondertekende schriftelijke aanvraag
gericht aan de postoperator met vermelding van
naam en adres van de gefailleerde en de
betaling van een vergoeding vastgesteld door de
Koning aan de postoperator. De curators openen
de brievenpost. Indien de gefailleerde aanwezig
is, woont hij de opening bij. De brievenpost die
niet uitsluitend betrekking heeft op de
handelsactiviteit van de gefailleerde, wordt door
de curators aan de gefailleerde bezorgd of
medegedeeld op het adres door de gefailleerde
aangewezen.

Art. XX.143. De aan de gefailleerde gerichte
brievenpost wordt afgegeven aan de curatoren
door elke postoperator, mits een door de
curatoren ondertekende schriftelijke aanvraag
gericht aan de postoperator met vermelding van
naam en adres van de gefailleerde. De curatoren
openen de brievenpost. Indien de gefailleerde
aanwezig is, woont hij de opening bij. De
brievenpost die niet uitsluitend betrekking heeft
op de economische activiteit van de gefailleerde,
of die betrekking heeft op een nieuwe activiteit
van de gefailleerde wordt door de curatoren aan
de gefailleerde bezorgd of medegedeeld op het
adres door de gefailleerde aangewezen.

Na de neerlegging van het eerste procesverbaal van verificatie van de schuldvorderingen
kan de gefailleerde natuurlijke persoon de
rechter-commissaris verzoeken zelf de aan hem
gerichte brievenpost te mogen openen.

Na de neerlegging van het eerste proces-verbaal
van verificatie van de schuldvorderingen kan de
gefailleerde natuurlijke persoon de rechtercommissaris verzoeken zelf de aan hem gerichte
brievenpost te mogen openen.

Bij weigering moet de rechter-commissaris zijn
beslissing motiveren, overeenkomstig artikel 35.

Bij weigering moet de rechter-commissaris zijn
beslissing motiveren.
Brievenpost gericht aan de beoefenaar van een
vrij beroep wordt afgegeven aan de curator
volgens richtlijnen bepaald door de Orde of
Instituut waarvan de gefailleerde deel uitmaakt
bij zijn faillissement.

Art. 51. Alle schuldvorderingen of geldsommen
die aan de gefailleerde verschuldigd zijn, worden
door de curators opgespoord en tegen kwijting
geïnd.

Art. XX.144. Alle schuldvorderingen of
geldsommen die aan de gefailleerde
verschuldigd zijn, worden door de curatoren
opgespoord en tegen kwijting geïnd.

De gelden afkomstig van verkopingen en
invorderingen door de curators gedaan, worden
binnen een maand na ontvangst aan de
Deposito- en Consignatiekas gestort. De curator
kan een beperkt bedrag op een per faillissement

De gelden afkomstig van verkopingen en
invorderingen door de curatoren gedaan,
worden binnen een maand na ontvangst bij de
Deposito- en Consignatiekas gestort. De curator
kan een beperkt bedrag op een per faillissement
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geïndividualiseerde bankrekening bewaren,
dienstig voor de lopende verrichtingen, onder
toezicht van de rechter-commissaris die daarvan
het maximumbedrag bepaalt.

geïndividualiseerde bankrekening bewaren,
dienstig voor de lopende verrichtingen, onder
toezicht van de rechter-commissaris die daarvan
het maximumbedrag bepaalt.

Bij nalatigheid zijn de curators verwijlintresten,
gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd voor
de sommen die zij niet hebben gestort,
onverminderd toepassing van artikel 31.

Bij nalatigheid zijn de curatoren verwijlintrest,
gelijk aan de wettelijke interest, verschuldigd
voor de sommen die zij niet hebben gestort,
onverminderd de toepassing van artikel XX.20.

Art. 52. De betaling van de bedragen toegekend
aan de schuldeisers wordt door de curators
gedaan op vertoon van een uitdelingslijst door
de rechter-commissaris ondertekend en
neergelegd in het faillissementsdossier.

Art. XX.145. De betaling van de bedragen
toegekend aan de schuldeisers wordt door de
curatoren gedaan op vertoon van een
uitdelingslijst door de rechter-commissaris
ondertekend en neergelegd in het
faillissementsdossier.

De aan de curators bij wijze van ereloon of bij
wijze van provisioneel ereloon verschuldigde
bedragen, bedoeld in artikel 33, alsmede hun
kosten worden begroot door de rechtbank op
basis van een daartoe strekkend verzoekschrift
en op het advies van de rechter-commissaris. De
door de curators voorgeschoten gerechtskosten
en kosten aan derden, in het kader van de
vereffening gesteld, worden begroot door de
rechter-commissaris. De betalingen van de
bedoelde erelonen, kosten en voorschotten
worden door de Deposito- en Consignatiekas
aan de curator verricht op basis van een door de
rechter-commissaris geviseerde lijst.

De aan de curatoren bij wijze van ereloon of bij
wijze van provisioneel ereloon verschuldigde
bedragen, bedoeld in artikel XX.20 alsmede hun
kosten, de gerechtskosten en de kosten aan
derden in het kader van de vereffening gesteld
worden begroot door de rechtbank op basis van
een daartoe opgesteld verzoekschrift en op het
advies van de rechter-commissaris. Bij elk
verzoek tot begroting van de gerechtskosten en
kosten aan derden, worden de stukken die deze
kosten verantwoorden gevoegd. De betalingen
van de bedoelde erelonen, kosten en
voorschotten worden verricht door de Depositoen Consignatiekas aan de curator op basis van
een door de rechter-commissaris ondertekend
staat.

De sommen die bij het afsluiten van het
faillissement niet betaald konden worden,
moeten bij de Deposito- en Consignatiekas
gestort worden ten voordele van de
rechthebbende schuldeisers.

De sommen die bij het afsluiten van het
faillissement niet betaald konden worden,
moeten bij de Deposito- en Consignatiekas
gestort worden ten voordele van de
rechthebbende schuldeisers.

Art. 53. De gefailleerde of de bestuurders en
zaakvoerders van de gefailleerde vennootschap
zijn gehouden gevolg te geven aan alle
oproepingen die zij ontvangen van de rechtercommissaris of van de curators en verstrekken
hun alle vereiste inlichtingen.

Art. XX.146. De gefailleerde of de zaakvoerders
en bestuurders van de gefailleerde
rechtspersoon zijn gehouden gevolg te geven
aan alle oproepingen die zij ontvangen van de
rechter-commissaris of van de curatoren en
verstrekken hun alle vereiste inlichtingen.

De gefailleerde of de bestuurders en
zaakvoerders van de gefailleerde vennootschap
zijn verplicht de curators elke adreswijziging

De gefailleerde of de zaakvoerders en
bestuurders van de gefailleerde rechtspersoon
zijn verplicht de curatoren elke adreswijziging
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mede te delen. Als dit niet gedaan wordt, zijn de
oproepingen geacht geldig te zijn verricht op het
laatste adres aan de curators medegedeeld.

mede te delen of elke wijziging van hun
elektronisch adres. Als dit niet gedaan wordt,
zijn de oproepingen geacht geldig te zijn verricht
op het laatste adres aan de curatoren
medegedeeld.

Art. 54. De curators ontbieden de gefailleerde
om in zijn tegenwoordigheid de boeken en
bescheiden vast te stellen en af te sluiten.

Art. XX.147. De curatoren ontbieden de
gefailleerde om in zijn tegenwoordigheid de
boeken en bescheiden vast te stellen en af te
sluiten.

De curators gaan onmiddellijk over tot
verificatie en verbetering van de balans.
Wanneer geen balans is neergelegd, moeten zij
die opmaken, overeenkomstig de regels en de
beginselen van het boekhoudkundig recht, met
behulp van de boeken en bescheiden van de
gefailleerde en met behulp van de inlichtingen
die zij kunnen inwinnen, en deze neerleggen in
het faillissementsdossier.

De curatoren gaan over tot verificatie van de
balans. Voor zover blijkt dat aanzienlijke
correcties noodzakelijk zijn, of wanneer geen
balans is neergelegd bij de aangifte van staking
van betaling, kunnen zij die opmaken, eventueel
nadat de bestuurders en de zaakvoerders van de
failliete rechtspersoon hoofdelijk veroordeeld
werden tot betaling van de kosten voor de
opmaak van de balans.

Indien de activa toereikend zijn om de kosten
ervan te dekken, kunnen de curators de hulp
inroepen van een accountant met het oog op de
opmaak van de balans.

Zij kunnen de hulp inroepen van een externe
boekhouder (-fiscalist), een externe accountant
of een bedrijfsrevisor met het oog op de opmaak
van de balans.
De balans wordt gevoegd bij het
faillissementsdossier.

Wanneer de balans en de overige stukken
bedoeld in artikel 10 niet zijn neergelegd bij de
aangifte van staking van betaling of wanneer uit
de verificatie blijkt dat aanzienlijke correcties
noodzakelijk zijn, kan de rechtbank, op verzoek
van de curators, de bestuurders en de
zaakvoerders van de failliete rechtspersoon
hoofdelijk veroordelen tot betaling van de
kosten voor de opmaak van de balans.
Art. 55. De rechter-commissaris kan de
gefailleerde, diens werknemers en wie dan ook
horen, zowel aangaande het onderzoek van de
boeken en de boekhoudkundige bescheiden als
aangaande de oorzaken en de omstandigheden
van het faillissement.

Art. XX.148. De rechter-commissaris kan de
gefailleerde, diens werknemers en wie dan ook
horen, zowel aangaande het onderzoek van de
boeken en de boekhoudkundige bescheiden als
aangaande de oorzaken en de omstandigheden
van het faillissement.

Art. 56. Wanneer een koopman failliet is
verklaard na zijn overlijden of wanneer de
gefailleerde overlijdt na zijn faillissement,
kunnen zijn erfgenamen zich aanmelden of laten
vertegenwoordigen bij alle
faillissementsverrichtingen.

Art. XX.149. Wanneer een schuldenaar failliet is
verklaard na zijn overlijden of wanneer de
gefailleerde overlijdt na zijn faillissement,
kunnen zijn erfgenamen zich aanmelden of laten
vertegenwoordigen bij alle
faillissementsverrichtingen. Zij hebben dezelfde

118

toegang tot het faillissementsdossier als hun
rechtsvoorganger.
Art. 57. Te rekenen van hun ambtsaanvaarding
zijn de curators op hun persoonlijke
aansprakelijkheid gehouden alle handelingen te
verrichten tot bewaring van de rechten van de
gefailleerde tegen zijn schuldenaars.

Art. XX.150. Te rekenen van hun
ambtsaanvaarding zijn de curatoren op hun
persoonlijke aansprakelijkheid gehouden alle
handelingen te verrichten tot bewaring van de
rechten van de gefailleerde tegen zijn
schuldenaars.

Zij zijn eveneens gehouden inschrijving te
vorderen van de hypotheken op de onroerende
goederen van de schuldenaars van de
gefailleerde, indien deze het niet heeft
gevorderd.
Zij zijn bovendien verplicht inschrijving te
nemen op de onroerende goederen van de
gefailleerde, waarvan zij het bestaan kennen.

Zij zijn bovendien verplicht inschrijving te nemen
van de hypotheken op de onroerende goederen
van de gefailleerde, waarvan zij het bestaan
kennen.

Bedoelde inschrijvingen worden ten name van
de boedel genomen door de curators, die bij hun
borderel een kopie van het faillissementsvonnis
voegen als bewijs van hun benoeming.

Bedoelde inschrijvingen worden ten name van
de boedel genomen door de curatoren, die bij
hun borderel een kopie van het
faillissementsvonnis voegen als bewijs van hun
benoeming.

Art. 58. De curators kunnen, met machtiging van
de rechter-commissaris en na behoorlijke
oproeping van de gefailleerde, dadingen
aangaan over alle geschillen waarbij de boedel
betrokken is, zelfs wanneer het onroerende
rechtsvorderingen en rechten betreft.

Art. XX.151. De curatoren kunnen, met
machtiging van de rechter-commissaris en na
behoorlijke oproeping van de gefailleerde,
dadingen aangaan over alle geschillen waarbij de
boedel betrokken is, zelfs wanneer het
onroerende rechtsvorderingen en rechten
betreft.

Wanneer de dading onroerende rechten betreft
of wanneer de waarde van haar voorwerp
onbepaald is of 12.500 EUR te boven gaat, wordt
zij eerst verbindend nadat ze door de rechtbank
gehomologeerd is op verslag van de rechtercommissaris. De gefailleerde wordt voor de
homologatie opgeroepen.

Wanneer de waarde van het voorwerp van de
dading 50 000 euro te boven gaat, wordt zij
eerst verbindend nadat ze door de rechtbank is
gehomologeerd op verslag van de rechtercommissaris. De gefailleerde wordt voor de
homologatie opgeroepen.

Zij kunnen inschrijving vorderen van de
hypotheken op de onroerende goederen van de
schuldenaars van de gefailleerde, indien deze
het niet heeft gevorderd.

De curators kunnen ook, met machtiging van de
rechtbank van koophandel en na behoorlijke
oproeping van de gefailleerde, aan de
tegenpartij de beslissende eed opdragen in de
geschillen waarin het faillissement betrokken is.
Art. 59. De curators kunnen een beroep doen op
de gefailleerde om hen in hun beheer te helpen
en voor te lichten. De rechter-commissaris
bepaalt de voorwaarden waaronder hij zijn

Art. XX.152. De curatoren kunnen een beroep
doen op de gefailleerde om hen in hun beheer te
helpen en voor te lichten. De rechtercommissaris bepaalt de voorwaarden waaronder
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arbeid zal verrichten.

hij zijn arbeid zal verrichten.

Art. 60. In elk faillissement zijn de curators
gehouden, binnen twee maanden na hun
ambtsaanvaarding, aan de rechter-commissaris
een memorie of kort verslag mee te delen
betreffende de vermoedelijke toestand van het
faillissement, de voornaamste oorzaken en
omstandigheden ervan en de kenmerken die het
vertoont.

Art. XX.153. In elk faillissement zijn de curatoren
verplicht, binnen twee maanden na hun
ambtsaanvaarding, aan de rechter-commissaris
een memorie of kort verslag mee te delen
betreffende de vermoedelijke toestand van het
faillissement, de voornaamste oorzaken en
omstandigheden ervan en de kenmerken die het
vertoont.

De rechter-commissaris deelt de memorie, met
zijn aanmerkingen, dadelijk mee aan de
procureur des Konings. Indien de memorie hem
niet is meegedeeld binnen de voorgeschreven
termijn, geeft de rechter-commissaris daarvan
kennis aan de procureur des Konings en hij deelt
hem de door de curator opgegeven oorzaken
van de vertraging mee.

De curator legt het verslag neer in het
faillissementsdossier. De rechter-commissaris
maakt zijn aanmerkingen en verwittigt in
voorkomend geval de procureur des Konings dat
het verslag hem niet tijdig is medegedeeld en de
redenen van deze vertraging. Zowel het verslag
als de opmerkingen op het verslag zijn
vertrouwelijk en zijn slechts toegankelijk voor de
curator, de rechter-commissaris en de procureur
des Konings.

Art. 61. Indien de gefailleerde of de bestuurders
en zaakvoerders van de gefailleerde
vennootschap worden vervolgd wegens een
strafbaar feit als bepaald in de artikelen 489,
489bis, 489ter, 490bis of 492bis van het
Strafwetboek, of indien er tegen hen een bevel
tot medebrenging of aanhouding werd verleend
of, indien zij op de voormelde gronden werden
opgeroepen voor de raadkamer of gedagvaard
voor de correctionele rechtbank geeft de
procureur des Konings daarvan dadelijk kennis
aan de rechter-commissaris en de curator.

Art. XX.154. Indien de gefailleerde of de
bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde
rechtspersoon worden vervolgd wegens een
strafbaar feit als bepaald in de artikelen 489,
489bis, 489ter, 490bis of 492bis van het
Strafwetboek, of indien er tegen hen een bevel
tot medebrenging of aanhouding werd verleend
of, indien zij op de voormelde gronden werden
opgeroepen voor de raadkamer of gedagvaard
voor de correctionele rechtbank geeft de
procureur des Konings daarvan dadelijk kennis
aan de rechter-commissaris en de curator.

Hoofdstuk 4. Aangifte en verificatie van
schuldvorderingen
Art. 62. Om in aanmerking te komen voor een
uitdeling alsmede om enig recht van voorrang te
kunnen uitoefenen, zijn de schuldeisers
gehouden aangifte van hun schuldvorderingen,
samen met hun titels, in het register neer te
leggen uiterlijk op de door het vonnis van
faillietverklaring bepaalde dag. Het register
levert een ontvangstbewijs af.
De verplichting tot neerlegging van stukken in
het register geldt niet, voor zover zij niet worden
vertegenwoordigd door een derde die
beroepsmatig rechtsbijstand verleent, voor:

Art. XX.155. § 1. Om in aanmerking te kunnen
komen voor een uitdeling alsmede om enig recht
van voorrang te kunnen uitoefenen, zijn de
schuldeisers gehouden aangifte te doen van hun
schuldvorderingen, in het register uiterlijk op de
door het vonnis van faillietverklaring bepaalde
dag. De titels waarop de vordering berust
worden aangehecht aan de aangifte. Bij de
aangifte worden de identificatiegegevens van de
schuldeiser, alsmede de grondslag, het bedrag
en de zekerheden van de vordering nader
gepreciseerd.
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1° natuurlijke personen;
2° rechtspersonen die in het buitenland zijn
gevestigd.
De partij die niet verplicht is tot en geen gebruik
maakt van neerlegging langs elektronische weg
legt de stukken bedoeld in het eerste lid
aangetekend of tegen ontvangstbewijs op het
kantooradres van de curator zoals in het vonnis
aangegeven neer.
De curator levert een ontvangstbewijs af,
converteert de ontvangen stukken in
elektronische vorm, verklaart ze gelijkvormig en
laadt ze op in het register.
De Koning kan de vorm bepalen waarin de
aangifte moet worden gedaan.
De schuldeisers worden daartoe verwittigd door
de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en
door een rondschrijven dat hun door de curators
wordt toegezonden zodra die schuldeisers
bekend zijn.
Dit rondschrijven vermeld plaats, dag en uur,
bepaald voor de neerlegging van het eerste
proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen.

De schuldeisers worden daartoe verwittigd door
een bericht in het register en een rondschrijven
dat hun door de curatoren wordt toegezonden
in zoverre die schuldeisers bekend zijn.
Het bericht en het rondschrijven vermelden
plaats, dag en uur, bepaald voor de neerlegging
van het eerste proces-verbaal van verificatie van
de schuldvorderingen.
Het register bezorgt aan de schuldeiser een
bericht van ontvangst.
§ 2. De verplichting tot neerlegging van de
aangifte en bijhorende stukken in het register
geldt niet voor natuurlijke personen of voor
rechtspersonen die in het buitenland zijn
gevestigd, tenzij zij worden vertegenwoordigd
door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand
verleent.
De partij die niet verplicht is tot en geen gebruik
maakt van neerlegging langs elektronische weg,
legt de stukken bedoeld in paragraaf 1
aangetekend of tegen ontvangstbewijs op het
kantooradres van de curator zoals in het vonnis
aangegeven neer. De curator converteert de
ontvangen stukken in elektronische vorm en
verklaart ze gelijkvormig.

§ 3. De Koning kan de vorm bepalen waarin de
aangifte moet worden gedaan.
§ 4. De aangiften worden ingediend in de taal
waarin het faillissementsvonnis is uitgesproken.
Zij kunnen evenwel ook gedaan worden in een
andere nationale taal of in het Engels.
De bijlagen bij de aangifte mogen gevoegd
worden in de taal naar keuze van de aangever.
De rechtbank kan de vertaling van de aangifte en
de bijlagen vragen aan de aangever die hiervan
de kosten moet dragen.

Art. 63. Elke aangifte vermeldt de identiteit, in
voorkomend geval het ondernemingsnummer
en de woonplaats of, indien het een
rechtspersoon betreft, de naam, het
ondernemingsnummer en de maatschappelijke

Art. XX.156. De aangifte van elke schuldeiser
bevat:
– zijn identiteit, zijn ondernemingsnummer en
in voorkomend geval zijn beroep en
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zetel van de schuldeiser, het bedrag en de
oorzaken van zijn schuldvordering, de eraan
verbonden voorrechten, hypotheek- of
pandrechten, en de titel waarop zij berust bij
gebreke waarvan de curators de vordering
kunnen verwerpen, of ze beschouwen als
chirografair.

woonplaats of, indien het een rechtspersoon
betreft, zijn ondernemingsnummer, zijn
maatschappelijke benaming en zijn
maatschappelijke zetel;
– het bedrag en de oorzaken van zijn
schuldvordering, de eraan verbonden
voorrechten, hypotheken of zakelijke
zekerheden op roerende goederen, en de
titel waarop zij berust.
Is dat niet het geval, dan kunnen de curatoren
de schuldvordering verwerpen of beschouwen
als niet preferente schuldvordering.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke
zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van
schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden
vanaf de datum van het vonnis van
faillietverklaring, tenzij het faillissement eerder
werd afgesloten, en vermeldt naam, voornaam
en adres van de natuurlijke persoon die zich
kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld voor
de gefailleerde, bij gebrek waaraan deze bevrijd
is.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke
zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van
schuldvordering of uiterlijk binnen drie maanden
vanaf de datum van het vonnis van
faillietverklaring, tenzij het faillissement eerder
wordt afgesloten, en vermeldt naam, voornaam
en adres van de natuurlijke persoon die zich
kosteloos persoonlijk zeker heeft gesteld voor de
gefailleerde, bij gebrek waaraan deze bevrijd is.

Art. 64. Onder voorbehoud van de toepassing
van internationale verdragen, bevat de aangifte
van de schuldeiser die zijn woonplaats niet heeft
in een lidstaat van de Europese Unie, keuze van
woonplaats in het rechtsgebied van de
rechtbank die het faillissement heeft
uitgesproken.

Art. XX.157. Onder voorbehoud van de
toepassing van internationale verdragen, bevat
de aangifte van de schuldeiser die zijn
woonplaats niet heeft in een lidstaat van de
Europese Unie, keuze van woonplaats in het
rechtsgebied van de rechtbank die het
faillissement heeft uitgesproken.

Heeft hij geen woonplaats gekozen, dan Heeft hij geen woonplaats gekozen, dan kunnen
kunnen hem alle betekeningen en mededelingen hem alle betekeningen en mededelingen gedaan
gedaan worden ter griffie van de rechtbank.
worden ter griffie van de rechtbank.
Art. 65. De verificatie van de schuldvorderingen
wordt door de curators verricht in
tegenwoordigheid of althans na behoorlijke
oproeping van de gefailleerde. De titels van de
schuldvorderingen worden getoetst aan de
boeken en bescheiden van de gefailleerde.

Art. XX.158. De verificatie van de
schuldvorderingen wordt door de curator
verricht in tegenwoordigheid van of althans na
behoorlijke oproeping van de gefailleerde. De
titels van de schuldvorderingen worden getoetst
aan de boeken en bescheiden van de
gefailleerde.

De gefailleerde wordt eveneens gehoord over de De gefailleerde wordt eveneens gehoord over de
vereffening van het faillissement.
vereffening van het faillissement.
Art. 66. Na de aangifte van elke schuldvordering
en tot de dag gesteld voor de behandeling van
de betwistingen waartoe zij aanleiding geeft, kan
de rechter-commissaris, zelfs ambtshalve,

Art. XX.159. Na de aangifte van elke
schuldvordering en tot de dag gesteld voor de
behandeling van de betwistingen waartoe zij
aanleiding geeft, kan de rechter-commissaris,
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bevelen dat de schuldeiser of zijn gemachtigde
of iedere persoon die inlichtingen kan
verstrekken, persoonlijk zal verschijnen. Hij
maakt proces-verbaal op van hun verklaringen.
Hij kan ook bevelen dat de schuldeiser zijn
boeken overlegt of, krachtens een bevel tot
onderzoek daarvan, vorderen dat hem daarvan
een uittreksel wordt bezorgd opgemaakt door
de rechter van de plaats.

zelfs ambtshalve, bevelen dat de schuldeiser of
zijn gemachtigde of iedere persoon die
inlichtingen kan verstrekken, persoonlijk zal
verschijnen. Hij maakt proces-verbaal op van
hun verklaringen. Hij kan ook bevelen dat de
schuldeiser zijn boeken overlegt of, krachtens
een bevel tot onderzoek daarvan, vorderen dat
hem daarvan een uittreksel wordt bezorgd
opgemaakt door de rechter van de plaats.

Art. 67. De processen -verbaal van verificatie van
de schuldvorderingen worden door de curators
opgesteld en door hen en de rechtercommissaris ondertekend.

Art. XX.160. De processen-verbaal van verificatie
van de schuldvorderingen worden door de
curatoren opgesteld, door hen ondertekend en
in het register neergelegd, met kennisgeving aan
de rechter-commissaris.

Art. 68. Uiterlijk op de in het vonnis van
faillietverklaring bepaalde dag leggen de
curators het eerste proces-verbaal van verificatie
neer.

Art. XX.161. Uiterlijk op de in het vonnis van
faillietverklaring bepaalde dag leggen de
curatoren het eerste proces-verbaal van
verificatie neer in het register.

Jaarlijks, te rekenen van de datum van de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie, zoals bepaald in het vonnis van
faillietverklaring, en gedurende de
daaropvolgende twee jaar, leggen de curators
een aanvullend proces-verbaal van verificatie
neer waarin zij het vorige proces-verbaal van
verificatie overnemen, de aangehouden
vorderingen verder verifiëren en de
schuldvorderingen verifiëren die sedertdien
werden ingediend.

Na respectievelijk zes en twaalf maanden na de
datum van het vonnis van faillietverklaring,
leggen de curatoren in het register een
aanvullend proces-verbaal van verificatie neer
waarin zij het eerste proces-verbaal van
verificatie overnemen, de aangehouden
vorderingen verifiëren en de schuldvorderingen
verifiëren die sedertdien werden ingediend. Dit
geldt ook wanneer er geen wijzigingen zijn
opgetreden ten aanzien van het voorgaande
proces-verbaal van verificatie.

De curators kunnen in het proces-verbaal de
schuldvorderingen aanvaarden, aanhouden tot
de volgende verificatie, of betwisten. De
rechter-commissaris verwijst de betwiste
schuldvorderingen naar de rechtbank.

De curatoren kunnen in het eerste en tweede
proces-verbaal de schuldvorderingen
aanvaarden, aanhouden tot de volgende
verificatie, of betwisten. Tussen deze processenverbaal kunnen zij aan de rechtbank de
betwistingen voorleggen betreffende de
schuldvorderingen die zij wensen te aanvaarden
of te betwisten. Zij richten hiertoe een verzoek
aan de rechter-commissaris die de datum
bepaalt waarop de zaak door de rechtbank zal
worden behandeld. De curatoren roepen de
betrokken schuldeiser op bij een ter post
aangetekend schrijven of via het register. De
beslissing over de betwisting wordt in het
register neergelegd en in het laatste procesverbaal vermeld.

Indien de curators een schuldvordering
betwisten brengen zij de betrokken schuldeiser
daarvan schriftelijk of via elektronische wijze op
de hoogte en stellen zij hem daarbij ervan in
kennis dat hij bij een later ter post aangetekend
schrijven zal worden opgeroepen voor de
rechtbank voor de behandeling van de
betwisting.
De schuldvorderingen van de werknemers van
de gefailleerde, aangenomen in hun geheel of
provisioneel, worden onmiddellijk door de
curators bezorgd aan het Fonds tot vergoeding

De schuldvorderingen die na het laatste procesverbaal nog niet zijn aanvaard worden beslecht
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van de in geval van sluiting van ondernemingen
ontslagen werknemers.
De schuldvorderingen die na het laatste
aanvullend proces-verbaal nog niet zijn aanvaard
worden beslecht met toepassing van artikel 70.

met toepassing van artikel XX.163. De curator
roept de betrokken schuldeiser bij, een ter post
aangetekend schrijven of via het register op voor
de rechtbank, voor de behandeling van de
betwisting, op dag en uur te bepalen in overleg
met de griffie.
De aangiften van schuldvorderingen van de
werknemers van de gefailleerde, aangenomen in
hun geheel of provisioneel, worden onmiddellijk
door de curatoren bezorgd aan het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting van
ondernemingen ontslagen werknemers.

Vorderingen tot opname van schuldvorderingen
waarvan de opname overeenkomstig artikel 72,
derde en vierde lid, gevorderd wordt na de
neerlegging van het laatste aanvullend procesverbaal van verificatie, worden ingeleid bij
dagvaarding betekend aan de curators.

Vorderingen tot opname van schuldvorderingen
waarvan de opname overeenkomstig artikel XX.
165, derde en vierde leden, gevorderd wordt na
de neerlegging van het laatste proces-verbaal
van verificatie, worden ingeleid bij dagvaarding
betekend aan de curatoren.

Art. 69. De gefailleerde en de schuldeisers
kunnen tegen de verrichte en te verrichten
verificaties bezwaren inbrengen binnen een
maand na de neerlegging van het proces-verbaal
van verificatie waarin de schuldvordering werd
opgenomen of waarin een aangehouden
schuldvordering door de curators werd aanvaard
of betwist.

Art. XX.162. De gefailleerde en de schuldeisers
kunnen tegen de verrichte en te verrichten
verificaties bezwaren inbrengen binnen een
maand na de uiterste datum zoals bepaald in
artikel XX.161 voor de neerlegging van het
proces verbaal van verificatie.

Legt de curator het proces-verbaal van
verificatie later neer dan de datum zoals bepaald
in artikel XX.161, dan neemt de termijn pas een
aanvang vanaf de datum van neerlegging van het
proces-verbaal.
Het bezwaar wordt aan de curators en aan de
schuldeiser
wiens
vordering
wordt
tegengesproken
betekend
bij
een
deurwaardersexploot. Hierbij worden de
curators en de schuldeiser, alsmede de
gefailleerde voor de rechtbank gedaagd
teneinde uitspraak te horen doen over de
schuldvordering
waartegen
bezwaar
is
ingebracht. De gefailleerde wordt door de
curators verwittigd met uitnodiging om te
verschijnen.

Het bezwaar wordt aan de curatoren en aan de
schuldeiser wiens vordering wordt
tegengesproken betekend bij een
deurwaardersexploot. Hierbij worden de
curatoren en de schuldeiser, alsmede de
gefailleerde voor de rechtbank gedaagd
teneinde uitspraak te horen doen over de
schuldvordering waartegen bezwaar is
ingebracht. De gefailleerde wordt door de
curatoren verwittigd met uitnodiging om te
verschijnen.

Art. 70. Op de dag bepaald voor de behandeling
van de betwistingen beslist de rechtbank, zonder
voorafgaande dagvaarding, zo mogelijk bij een
enkel vonnis, over alle betwistingen. Dit vonnis
wordt gewezen, nadat de curators, de

Art. XX.163. Op de dag bepaald voor de
behandeling van de betwistingen beslist de
rechtbank, zonder voorafgaande dagvaarding, zo
mogelijk bij een enkel vonnis, over alle
betwistingen. Dit vonnis wordt gewezen, nadat
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gefailleerde en de schuldeisers die bezwaren
hebben ingebracht en zij die aangifte hebben
gedaan, indien zij verschijnen, zijn gehoord.
Tegen het vonnis staat geen verzet open.

de curatoren, de gefailleerde en de schuldeisers
die bezwaren hebben ingebracht en zij die
aangifte hebben gedaan, indien zij verschijnen,
zijn gehoord. Tegen het vonnis staat geen verzet
open.

Betwistingen die niet onmiddellijk in beraad
worden genomen, worden afzonderlijk en verder
behandeld volgens de gewone rechtspleging met
voorrang boven alle andere zaken.

De betwistingen die niet onmiddellijk in beraad
worden genomen, worden afzonderlijk en verder
behandeld volgens de gewone rechtspleging met
voorrang boven alle andere zaken.

Art. 71. De curator stelt voor elk faillissement
een tabel op die voor elke aangegeven
schuldvordering de volgende vermeldingen
bevat:
1° het volgnummer;

Art. XX.164. § 1. De curator stelt voor elk
faillissement een tabel op die voor elke
aangegeven schuldvordering de volgende
vermeldingen bevat:
1° het volgnummer;

2° de identiteit, het beroep en de woonplaats,
of, indien het een rechtspersoon betreft, de
identiteit, de voornaamste handelsactiviteit en
de maatschappelijke zetel van de schuldeiser die
zijn schuldvordering en zijn titels heeft
neergelegd;

2° de identiteit, het beroep, het
ondernemingsnummer in voorkomend geval
en de woonplaats, of, indien het een
rechtspersoon betreft, de identiteit, de
voornaamste activiteit, het
ondernemingsnummer en de
maatschappelijke zetel van de schuldeiser
die zijn schuldvordering en zijn titels heeft
neergelegd; in het geval van een
onderneming bedoeld in artikel l.1. eerste
lid, 1°, C), de benaming waaronder de
activiteit wordt uitgeoefend, in voorkomend
geval het ondernemingsnummer en de zetel
van de activiteit en de identificatiegegevens
van de gemachtigde, in voorkomend geval;

3° het bedrag van de aangegeven
schuldvordering;

3° het bedrag van de aangegeven
schuldvordering;

4° de door de schuldeiser ingeroepen
voorrechten en hypotheken;

4° de door de schuldeiser ingeroepen
voorrechten, hypotheken en zakelijke
zekerheden op roerende goederen;

5° de aanvaarding of de betwisting;

5° de aanvaarding of de betwisting;
6° het rolnummer toegekend aan de
betwisting;

6° de korte inhoud en de datum van de
beslissing over de betwistingen;
7° de andere inlichtingen waarvan de
mededeling aan de belanghebbenden nuttig kan
zijn.

7° de korte inhoud en de datum van de
beslissing over de betwisting;
8° de andere inlichtingen waarvan de
mededeling aan de belanghebbenden nuttig
kan zijn.

De tabel wordt bij het faillissementsdossier § 2. De tabel wordt in het faillissementsdossier
gevoegd en bijgewerkt door de curator.
neergelegd en bijgewerkt door de curator.
(Wet 15.04.2018 – art. 237)
Art. 72. De bekende of onbekende schuldeisers Art. XX.165. De bekende of onbekende
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die in gebreke blijven hun schuldvorderingen schuldeisers die in gebreke blijven hun
aan te geven of te bevestigen (...), komen niet in schuldvorderingen aan te geven of te
aanmerking voor de uitdelingen.
bevestigen, komen niet in aanmerking voor de
uitdelingen.
Tot de oproeping voor de vergadering bedoeld
in artikel 79 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.

Tot de oproeping voor de vergadering bedoeld in
artikel XX.170 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.

Het recht opname te vorderen verjaart na
verloop van één jaar 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.

Het recht opname te vorderen verjaart na
verloop van één jaar te rekenen van het vonnis
van faillietverklaring, behalve voor de
schuldvordering die vastgesteld wordt in een
procedure tot tussenkomst of vrijwaring,
vervolgd of ingesteld tijdens de vereffening.

Het recht opname te vorderen van een
schuldvordering
tijdens
de
vereffening
vastgesteld door een andere rechtbank dan de
rechtbank die het faillissement heeft
uitgesproken, verjaart na verloop van zes
maanden te rekenen van de dag waarop het
eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde heeft
verkregen.

Het recht opname te vorderen van een
schuldvordering tijdens de vereffening
vastgesteld door een andere rechtbank dan de
rechtbank die het faillissement heeft
uitgesproken, verjaart na verloop van zes
maanden te rekenen van de dag waarop het
eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde heeft
verkregen.
Hoofdstuk 5. Vereffening van het faillissement

Art. 75. § 1. Vanaf de neerlegging van het eerste
proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen of vanaf elke latere datum,
gaan de curators over tot de vereffening van het
faillissement. De rechter-commissaris roept de
gefailleerde op om hem te horen, in
aanwezigheid van de curators, nopens de best
mogelijke tegeldemaking van de activa. Er wordt
hiervan een proces-verbaal opgesteld.

Art. XX.166. § 1. Vanaf de invoeging van het
eerste proces-verbaal van verificatie van de
schuldvorderingen of vanaf elke latere datum,
gaan de curatoren over tot de vereffening van
het faillissement.
De oproeping zoals voorzien in artikel XX.158
bevat meteen de oproeping aan de gefailleerde
om gehoord te worden door de rechtercommissaris, in aanwezigheid van de curatoren,
nopens de best mogelijke tegeldemaking van de
activa, en dit ten laatste op de datum van
sluiting van het eerste proces verbaal van de
schuldvorderingen.
De rechter-commissaris maakt hiervan een
verslag op, met vermelding van de gemaakte
opmerkingen en legt dit neer in het register.
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De curators verkopen onder meer de
onroerende goederen, koopwaren en roerende
goederen, een en ander onder toezicht van de
rechter-commissaris en met naleving van de
artikelen 51 en 52, zonder dat het nodig is om de
gefailleerde op te roepen. Zij kunnen de bij
artikel 58 voorgeschreven dadingen aangaan
over om het even welke aan de gefailleerde
toekomende rechten, niettegenstaande elk
verzet zijnerzijds.
[…]
§ 3. De schuldeisers of de gefailleerde die menen
dat hun rechten benadeeld worden door een
voorgenomen verkoop van activa, kunnen in
kort geding de aanstelling vragen van een
curator ad hoc. De aldus aangestelde curator kan
aan de rechtbank van koophandel vragen de
verkoop te verbieden, in zoverre die verkoop
kennelijk indruist tegen de belangen van de
betrokkenen.
§ 4. Indien de curators zulks vorderen, kan de
rechtbank in het kader van de vereffening van
het faillissement de overdracht van een
onderneming in werking bekrachtigen onder
voorwaarden die partijen hebben bedongen en
waarvan de naleving door de curators of, na
sluiting van het faillissement, door elke
belanghebbende kan worden vervolgd.

De curatoren verkopen onder meer de
onroerende goederen, koopwaren en roerende
goederen, een en ander onder toezicht van de
rechter-commissaris en met naleving van de
artikelen XX.144 en XX.145, zonder dat het nodig
is om de gefailleerde op te roepen. Zij kunnen de
bij artikel XX.151 voorgeschreven dadingen
aangaan over om het even welke aan de
gefailleerde toekomende rechten,
niettegenstaande elk verzet zijnerzijds.

Art. 76. De rechter-commissaris kan te allen tijde
een vergadering van schuldeisers of van
sommigen onder hen bijeenroepen.
Vanaf het derde jaar na de verjaardag van het
faillietverklarend vonnis kan de rechtercommissaris, op verzoek van een schuldeiser,
onder zijn voorzitterschap een vergadering van
de schuldeisers bijeenroepen waarop nopens de
vereffening verslag wordt uitgebracht door de
curators.
De rechter-commissaris roept de vergadering
bijeen indien hiertoe wordt verzocht door
schuldeisers die meer dan een derde van de
schulden vertegenwoordigen.

Art. XX.167. De rechter-commissaris kan te allen
tijde een vergadering van schuldeisers of van
sommigen onder hen bijeenroepen.

De rechter-commissaris beveelt de in het
faillissement ingeschreven schuldeisers te
verwittigen en bepaalt plaats, dag en uur van de
vergadering. Die beschikking wordt ten minste
een maand voor de datum van de vergadering in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door
toedoen van de griffier. De bekendmaking kan
evenwel, met de toestemming van de rechter-

De rechter-commissaris beveelt de in het
faillissement ingeschreven schuldeisers te
verwittigen en bepaalt plaats, dag en uur van de
vergadering. Een bericht wordt ten minste een
maand voor de datum van de vergadering in het
register neergelegd door toedoen van de griffier.
De bekendmaking kan evenwel, met de
toestemming van de rechter-commissaris,

§ 2. De schuldeisers of de gefailleerde die menen
dat hun rechten benadeeld worden door een
voorgenomen verkoop van activa, kunnen in
kort geding de aanstelling vragen van een
curator ad hoc. De aldus aangestelde curator kan
aan de rechtbank vragen de verkoop te
verbieden, in zoverre die verkoop kennelijk
indruist tegen de belangen van de betrokkenen.
§ 3. Indien de curatoren zulks vorderen, kan de
rechtbank in het kader van de vereffening van
het faillissement de overdracht van een
onderneming in werking bekrachtigen onder
voorwaarden die partijen hebben bedongen en
waarvan de naleving door de curatoren of, na
sluiting van het faillissement, door elke
belanghebbende kan worden vervolgd.

De rechter-commissaris roept de vergadering
bijeen indien hij hiertoe wordt verzocht door
schuldeisers die meer dan een derde van de
schuldvorderingen vertegenwoordigen.
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commissaris, worden vervangen door een worden vervangen door een rondschrijven aan
rondschrijven aan de ingeschreven schuldeisers. de ingeschreven schuldeisers.
De gefailleerde wordt op die vergadering De gefailleerde wordt op die vergadering
behoorlijk opgeroepen en kan er gehoord behoorlijk opgeroepen en kan er gehoord
worden nopens de vereffening van de boedel.
worden nopens de vereffening van de boedel.
De vergaderde schuldeisers kunnen, bij gewone
meerderheid, de curators ermede belasten te
onderhandelen over een vaste prijs voor het
geheel of een gedeelte van de rechten of de
rechtsvorderingen die nog niet voldaan zijn, en
ze te vervreemden.

De vergadering van de schuldeisers kan, bij
gewone meerderheid, de curatoren ermede
belasten te onderhandelen over een vaste prijs
voor het geheel of een gedeelte van de rechten
of de rechtsvorderingen die nog niet voldaan
zijn, en ze te vervreemden.

Art. 77. De rechter-commissaris beveelt, indien
daartoe aanleiding is, een uitdeling aan de
schuldeisers en bepaalt tot welk bedrag. Elke
betaling die wordt verricht op bevel of met de
toestemming van de rechter-commissaris, heeft
voor de curators kwijting tot gevolg.

Art. XX.168. De rechter-commissaris beveelt,
indien daartoe aanleiding is, een uitdeling aan
de schuldeisers en bepaalt tot welk bedrag. Elke
betaling die wordt verricht op bevel of met de
toestemming van de rechter-commissaris, heeft
voor de curatoren kwijting tot gevolg.

Art. 78. Indien er schuldeisers zijn van wie de
vorderingen binnen de voorgeschreven termijn
aangegeven en bevestigd zijn, doch die
aanleiding hebben gegeven tot geschillen die
nog niet definitief zijn beslecht, heeft geen
uitdeling plaats dan na reservering van het
gedeelte
dat
overeenstemt
met
hun
schuldvorderingen, zoals zij zijn aangegeven en
bevestigd.

Art. XX.169. Indien er schuldeisers zijn van wie
de vorderingen binnen de voorgeschreven
termijn aangegeven en bevestigd zijn, doch die
aanleiding hebben gegeven tot geschillen die
nog niet definitief zijn beslecht, heeft geen
uitdeling plaats dan na reservering van het
gedeelte dat overeenstemt met hun
schuldvorderingen, zoals zij zijn aangegeven en
bevestigd.

Art. 79. Wanneer de vereffening van het
faillissement beëindigd is, worden de
schuldeisers en de gefailleerde bijeengeroepen
door de curators, op bevel van de rechtercommissaris gewezen na inzage van de
rekeningen van de curators.

Art. XX.170. Wanneer alle betwistingen van
schuldvorderingen zijn beslecht en de
vereffening van het faillissement is beëindigd,
worden de schuldeisers en de gefailleerde
opgeroepen door de curatoren na inzage en
goedkeuring van de rekeningen van de
curatoren op beschikking van de rechtercommissaris die de datum, het uur en de plaats
ervan vastlegt.

De vereenvoudigde rekening van de curators, die
het totale bedrag van het actief, de kosten en
het ereloon van de curators, de boedelschulden
en de verdeling tussen de verschillende
categorieën van schuldeisers vermeldt, wordt bij
deze oproeping gevoegd.

De vereenvoudigde rekening van de curatoren,
die het totale bedrag van het actief, de kosten
en het ereloon van de curatoren, de
boedelschulden en de verdeling tussen de
verschillende categorieën van schuldeisers
vermeldt, wordt bij deze oproeping gevoegd. Zij
wordt ook gevoegd bij het faillissementsdossier.

Op die vergadering wordt de rekening Op die vergadering wordt de rekening
besproken en afgesloten. De schuldeisers geven besproken en afgesloten.
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in voorkomend geval hun advies over de
verschoonbaarheid
van
de
gefailleerde
natuurlijke persoon.
Het saldo van de rekening dient voor de laatste
Het saldo van de rekening dient voor de laatste uitdeling.
uitdeling. Indien er een overschot is, komt dit
rechtens toe aan de gefailleerde.
Indien er een batig saldo is, komt dit rechtens
toe aan de gefailleerde of indien het een
rechtspersoon betreft, aan de aandeelhouders.
Art. 80. Nadat de rechtbank in voorkomend
geval de betwistingen betreffende de rekening
heeft beslecht en de rekening zo nodig heeft
verbeterd, beveelt zij, op verslag van de rechtercommissaris, nadat de gefailleerde, de personen
die de verklaring bedoeld in artikel 72ter
aflegden en de schuldeisers beoogd in artikel 63,
tweede lid, behoorlijk zijn opgeroepen met een
gerechtsbrief die de tekst van dit artikel bevat,
de sluiting van het faillissement.

Art. XX.171. Nadat de rechtbank in voorkomend
geval de betwistingen betreffende de rekening
heeft beslecht en de rekening zo nodig heeft
verbeterd, beveelt zij, op verslag van de rechtercommissaris, en na behoorlijke oproeping van de
gefailleerde, de sluiting van het faillissement.

Binnen een maand na het vonnis dat de sluiting
van het faillissement beveelt, zenden de
curators een kopie van de verbeterde
vereenvoudigde rekening samen met een
overzicht van de bedragen die effectief werden
uitgekeerd aan de verschillende schuldeisers,
over aan de administratie van de BTW en de
administratie van de ondernemings- en
inkomensfiscaliteit.

Binnen een maand na het vonnis dat de sluiting
van het faillissement beveelt, zenden de
curatoren een kopie van de verbeterde
vereenvoudigde rekening samen met een
overzicht van de bedragen die effectief werden
uitgekeerd aan de verschillende schuldeisers,
over aan de administratie van de btw en de
administratie van de ondernemings- en
inkomensfiscaliteit.

De rechter-commissaris doet aan de rechtbank
in raadkamer mededeling van de beraadslaging
van de schuldeisers over de verschoonbaarheid
van de gefailleerde en brengt verslag uit over de
omstandigheden van het faillissement. De
curator en de gefailleerde worden in raadkamer
gehoord over de verschoonbaarheid en over de
sluiting van het faillissement. Behalve in geval
van gewichtige omstandigheden, met bijzondere
redenen omkleed, spreekt de rechtbank de
verschoonbaarheid uit van de ongelukkige
gefailleerde die te goeder trouw handelt. De
beslissing over de verschoonbaarheid is vatbaar
voor derdenverzet bij wijze van een dagvaarding
die de individuele schuldeisers binnen een
maand te rekenen van de bekendmaking van het
vonnis tot sluiting van het faillissement ervan
aan de curator en aan de gefailleerde kunnen
doen. Van het vonnis dat de sluiting van het
faillissement gelast, wordt door toedoen van de
griffier aan de gefailleerde kennis gegeven.
De gefailleerde, de personen die de verklaring
bedoeld in artikel 72ter aflegden en de

Het vonnis waarbij de sluiting van het
faillissement wordt bevolen, wordt door de
curator bij uittreksel bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad.
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schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede lid,
worden in de raadkamer gehoord over de
bevrijding. Tenzij hij zijn onvermogen frauduleus
organiseerde, bevrijdt de rechtbank geheel of
gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich
kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de
gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens
verbintenis niet in verhouding met zijn
inkomsten en met zijn patrimonium is.
Indien er meer dan 12 maanden zijn verlopen
sedert de verklaring bedoeld in artikel 72ter, legt
de persoon die deze verklaring aflegde bij de
griffie van de rechtbank van koophandel een
kopie neer van zijn meest recente aangifte in de
personenbelasting, een bijgewerkte opgave van
de activa en passiva die zijn patrimonium
vormen en elk ander stuk dat van aard is om
precies de staat weer te geven van zijn
bestaansmiddelen en lasten.
De gefailleerde kan vanaf zes maanden na de
datum van het vonnis van faillietverklaring de
rechtbank verzoeken om uitspraak te doen over
de verschoonbaarheid. Er wordt gehandeld zoals
bepaald in het tweede lid.
De schuldeisers bedoeld in artikel 63, tweede
lid, en de personen die de verklaring bedoeld in
artikel 72ter aflegden, kunnen vanaf zes
maanden na de datum van het vonnis van
faillietverklaring de rechtbank verzoeken om
uitspraak te doen over de bevrijding van deze
laatsten. Er wordt gehandeld zoals bepaald in
het derde en vierde lid.
De rechtbank kan beslissen dat het vonnis
waarbij de sluiting van het faillissement wordt
bevolen, bij uittreksel wordt bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad. Het vonnis moet
bekendgemaakt worden wanneer de rechtbank
de gefailleerde verschoonbaar verklaart.
De sluiting van het faillissement maakt een
einde aan de opdracht van de curators, behalve
wat de uitvoering van de sluiting betreft, en
houdt een algemene kwijting in.

De sluiting van het faillissement maakt een einde
aan de opdracht van de curatoren, behalve wat
de uitvoering van de sluiting betreft, en houdt
een algemene kwijting in.
(Wet 15.04.2018 – art. 238)

Art. 81. De gefailleerde rechtspersoon kan niet
verschoonbaar worden verklaard.
Art. 83. De beslissing tot sluiting van de
verrichtingen van het faillissement van de
rechtspersoon ontbindt deze en brengt de
onmiddellijke sluiting van zijn vereffening mee.

Art. XX.172. De beslissing tot sluiting van de
verrichtingen van het faillissement van de
rechtspersoon ontbindt deze en brengt de
onmiddellijke sluiting van zijn vereffening mee.
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Artikel
185
van
het
Wetboek
vennootschappen is van toepassing.

van Artikel 185 van het Wetboek van
vennootschappen is van toepassing.

De beslissing wordt door toedoen van de griffier
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. Dat uittreksel vermeldt de naam, de
voornaam en het adres van de personen die als
vereffenaars worden beschouwd.

De beslissing wordt door toedoen van de curator
bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad. Dat uittreksel vermeldt de naam, de
voornaam, elektronisch adres en het adres van
de personen die als vereffenaars worden
beschouwd.

De Koning kan de procedure tot het in
consignatie geven van later opgedoken activa
vaststellen, alsmede de bestemming van deze
activa bij nieuw opgedoken passiva. Hij kan
tevens de bestemming van onverkochte activa
die overblijven na de sluiting vaststellen.

De Koning kan de procedure tot het in
consignatie geven van later opgedoken activa
vaststellen, alsmede de bestemming van deze
activa bij nieuw opgedoken passiva. Hij kan
tevens de bestemming van onverkochte activa
die overblijven na de sluiting vaststellen.
(Wet 15.04.2018 – art. 239)
Hoofdstuk 6. Kwijtschelding
Art. XX.173. § 1. Indien de gefailleerde een
natuurlijke persoon is, zal hij ten aanzien van de
schuldeisers worden bevrijd van de
restschulden, onverminderd de zakelijke
zekerheden gesteld door de schuldenaar of
derden.
De kwijtschelding heeft gevolgen voor de
onderhoudsschulden van de gefailleerde noch
voor 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 heeft.
§ 2. De kwijtschelding wordt enkel toegekend
door de rechtbank op verzoek van de
gefailleerde, welk verzoekschrift hij dient te
voegen bij zijn aangifte van het faillissement of
dient neer te leggen in het register uiterlijk drie
maanden na de bekendmaking van het
faillissementsvonnis, zelfs indien het
faillissement is afgesloten voor het verstrijken
van die termijn. Het verzoekschrift wordt door
de griffier ter kennis gebracht van de curator.
Deze legt uiterlijk na één maand een verslag
neer in het register over omstandigheden die
kunnen aanleiding geven tot de vaststelling van
kennelijk grove fouten, bedoeld in § 3.
Zonder de sluiting van het faillissement af te
wachten en van zodra de termijn van zes
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maanden is verstreken, kan de gefailleerde de
rechtbank verzoeken uitspraak te doen over de
kwijtschelding. Op verzoek van de gefailleerde
deelt de rechtbank aan deze laatste, via het
register, binnen een termijn van een jaar vanaf
de opening van het faillissement, de redenen
mee die rechtvaardigen waarom ze zich niet
over de kwijtschelding heeft uitgesproken
zonder dat deze mededeling vooruitloopt op de
latere beslissing inzake de kwijtschelding.
De rechtbank spreekt zich uit over het verzoek
tot kwijtschelding uiterlijk bij de sluiting van het
faillissement of, indien het verzoek bedoeld in
het eerste lid nog niet is ingediend op het
ogenblik van sluiting, binnen een maand na het
verzoek.
Het vonnis dat de kwijtschelding van de
schuldenaar beveelt wordt door de griffier ter
kennis gebracht van de curator en in het register
neergelegd. Het wordt door de curator bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
§ 3. Elke belanghebbende met inbegrip van de
curator en het openbaar ministerie kan, bij
verzoekschrift waarvan door de griffier wordt
kennis gegeven aan de gefailleerde, vanaf de
bekendmaking van het faillissementsvonnis
vorderen dat de kwijtschelding slechts voor een
deel wordt toegekend of volledig geweigerd bij
gemotiveerde beslissing, indien de gefailleerde
kennelijk grove fouten heeft begaan die hebben
bijgedragen tot het faillissement. Dezelfde
vordering kan worden ingesteld bij wijze van
derdenverzet bij verzoekschrift uiterlijk drie
maanden na de publicatie van het vonnis van
kwijtschelding.
Wanneer de gefailleerde beoefenaar is van een
vrij beroep, dan stelt de griffier diens orde of
instituut in kennis door een kopie te sturen van
het vonnis waarin de kwijtschelding voor een
deel wordt toegekend of volledig geweigerd.
(Wet 15.04.2018 – art. 240)
Art. 82. De echtgenoot van de gefailleerde die
persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van
zijn echtgenoot, of de voormalige echtgenoot
die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld
die zijn voormalige echtgenoot tijdens de duur
van het huwelijk was aangegaan, wordt

Art.XX.174. De echtgenoot, gewezen
echtgenoot, wettelijk samenwonende of
gewezen wettelijk samenwonende van de
gefailleerde die persoonlijk verbonden is voor de
schuld die voornoemde persoon tijdens de duur
van het huwelijk of de duur van de wettelijke
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ingevolge de verschoonbaarheid van die
verplichting bevrijd.

samenwoning was aangegaan, wordt ingevolge
de kwijtschelding van die verplichting bevrijd.

De verschoonbaarheid heeft noch gevolgen
voor de onderhoudschulden, noch voor 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 heeft.

De kwijtschelding kan de wettelijk
samenwonende van wie de verklaring van
samenwonen afgelegd werd in de zes maanden
voor het openen van de faillissementsprocedure,
niet tot voordeel strekken.
De kwijtschelding heeft geen gevolgen op de
persoonlijke of gemeenschappelijke schulden
van de echtgenoot, ex-echtgenoot, wettelijk
samenwonende of gewezen wettelijk
samenwonende voortvloeiend uit een
overeenkomst door de genoemde personen
gesloten, ongeacht of die schulden alleen of
samen met de gefailleerde werden aangegaan,
en die vreemd zijn aan de beroepsactiviteit van
de gefailleerde.
Hoofdstuk 7. Schuldeisers en borgtochten
Afdeling 1. Medeschuldenaars, persoonlijke
zekerheden en borgen
Art. XX.175. Onverminderd de artikelen 2043bis
tot 2043octies van het Burgerlijk Wetboek en
XX.176, strekt de kwijtschelding niet tot
voordeel van de medeschuldenaars en de
stellers van persoonlijke zekerheden.

…
Art. 72bis. Om te kunnen genieten van de
bevrijding, moeten de natuurlijke personen die
zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld
voor de gefailleerde ter griffie van de rechtbank
van koophandel een verklaring neerleggen,
waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in
verhouding met hun inkomsten en hun
patrimonium is.
Hiertoe worden de personen verwittigd via
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en via
een aangetekende brief tegen ontvangstmelding
die de curators hen sturen zodra deze personen
bekend zijn en die de tekst van dit artikel en van
de artikelen 72ter en 80 bevat.
Art. 72ter. De verklaring van elke persoon
vermeldt zijn identiteit, zijn beroep en zijn
woonplaats.
De persoon voegt bij zijn verklaring :
1° de kopie van zijn laatste aangifte in de
personenbelasting;

Art. XX.176. De natuurlijke persoon die zich
persoonlijk kosteloos zeker heeft gesteld voor de
gefailleerde, kan, na het openen van de
procedure, een verzoekschrift neerleggen voor
de insolventierechtbank strekkende tot gehele
of gedeeltelijke bevrijding van haar verbintenis
wanneer het bedrag van de zekerheid, bij het
openen van de procedure, kennelijk niet in
verhouding is tot haar
terugbetalingsmogelijkheden, waarbij deze
mogelijkheid beoordeeld moet worden in het
licht van haar roerende en onroerende goederen
en inkomsten.
De verzoeker vermeldt in zijn verzoekschrift:
– zijn identiteit, beroep en woonplaats;
– de identiteit en woonplaats van de titularis
van de vordering waarvan de betaling
gewaarborgd is door de zekerheidsteller;
– de verklaring dat zijn verbintenis niet in
verhouding is, bij het openen van de
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2° het overzicht van alle activa of passiva die
zijn patrimonium vormen;
3° elk ander stuk dat van aard is om precies de
staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen
en lasten.
Ze wordt bij het faillissementsdossier gevoegd.

procedure, met zijn inkomsten en vermogen;
– de kopie van zijn laatste aangifte en het
laatste aanslagbiljet in de personenbelasting;
– het overzicht van alle activa en passiva die
zijn patrimonium vormen;
– de stukken die de verbintenis houdende de
kosteloze zekerheidstelling en de omvang
ervan staven;
– elk ander stuk dat van aard is om precies de
staat weer te geven van zijn
bestaansmiddelen en lasten.
Het verzoekschrift wordt gevoegd bij het
faillissementsdossier.

Art. 24bis. Vanaf hetzelfde vonnis worden, (...),
de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van
de natuurlijke persoon die zich kosteloos
persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde,
opgeschort.

Wanneer de persoonlijke borg door de
rechtbank niet volledig van zijn verplichting is
ontslagen, verkrijgen de schuldeisers opnieuw
het recht om individueel een vordering op zijn
goederen in te stellen.

De partijen worden door de griffier bij
gerechtsbrief opgeroepen om te verschijnen op
de zitting die de rechter bepaalt. De oproeping
vermeldt dat het verzoekschrift en de
bijkomende documenten in het
faillissementsdossier kunnen worden
geraadpleegd.
De neerlegging van het verzoekschrift schort de
middelen van tenuitvoerlegging op.
Het vonnis dat de bevrijding van de verzoeker
beveelt, wordt door toedoen van de curator bij
uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
Wanneer de persoonlijke zekerheid door de
rechtbank niet volledig van zijn verplichting is
ontslagen, verkrijgen de schuldeisers opnieuw
het recht om individueel een vordering op zijn
goederen te stellen.
(Wet 15.04.2018 – art. 241)

Art. 84. De houder van schuldverbintenissen die
door de gefailleerde en insgelijks gefailleerde
medeschuldenaars hoofdelijk zijn aangegaan,
geëndosseerd of gewaarborgd, komt in
aanmerking voor de uitdelingen in elke boedel
en komt daarin op voor de nominale waarde van
zijn schuldvordering, totdat hij volledig is
betaald.

Art.XX.177. De houder van schuldverbintenissen
die door de gefailleerde en eveneens
gefailleerde medeschuldenaars hoofdelijk zijn
aangegaan, geëndosseerd of gewaarborgd, komt
in aanmerking voor de uitdelingen in elke boedel
en komt daarin op voor de nominale waarde van
zijn schuldvordering, totdat hij volledig is
betaald.

Art. 85. Voor de faillissementen van
medeschuldenaars bestaat geen onderling
verhaal uit hoofde van betaalde percenten,
behalve wanneer de percenten uit die boedels

Art.XX.178. Voor de faillissementen van
medeschuldenaars bestaat geen onderling
verhaal uit hoofde van betaalde percenten,
behalve wanneer de percenten uit die boedels
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meer bedragen dan de schuldvordering in
hoofdsom en toebehoren; in dat geval komt het
meerdere, naar de orde der verbintenissen, toe
aan die schuldenaars voor wie de andere borg
staan.

meer bedragen dan de schuldvordering in
hoofdsom en toebehoren; in dat geval komt het
meerdere, naar de orde der verbintenissen, toe
aan die schuldenaars voor wie de andere borg
staan.

Art. 86. Wanneer de houder van
schuldverbintenissen die door de gefailleerde
met andere medeschuldenaars hoofdelijk zijn
aangegaan of waarvoor een borg is gesteld, voor
het faillissement een voorschot op zijn
schuldvordering ontvangen heeft, wordt deze in
de boedel slechts opgenomen onder aftrek van
dit voorschot en behoudt hij voor het nog
verschuldigde bedrag zijn rechten tegen de
medeschuldenaars of de borg.

Art.XX.179. Wanneer de houder van
schuldverbintenissen die door de gefailleerde
met andere medeschuldenaars hoofdelijk zijn
aangegaan of waarvoor een borg is gesteld, voor
het faillissement een voorschot op zijn
schuldvordering ontvangen heeft, wordt deze in
de boedel slechts opgenomen onder aftrek van
dit voorschot en behoudt hij voor het nog
verschuldigde bedrag zijn rechten tegen de
medeschuldenaars of de borg.

Art. 87. De medeschuldenaar of de borg die
gedeeltelijke betaling gedaan heeft, komt in het
faillissement op voor alles wat hij tot ontlasting
van de gefailleerde betaald heeft.

Art. XX.180. De medeschuldenaar of de borg die
de gedeeltelijke betaling gedaan heeft, komt in
het faillissement op voor alles wat hij tot
bevrijding van de gefailleerde betaald heeft.
Afdeling 2. Pandhoudende schuldeisers en
schuldeisers bevoorrecht op roerend goed

Art. 88. De curators kunnen, met machtiging van
de rechter-commissaris, te allen tijde het pand
ten bate van de failliete boedel inlossen door
betaling van de schuld.

Art. XX.181. De curatoren kunnen, met
machtiging van de rechter-commissaris, te allen
tijde het pand ten bate van de failliete boedel
inlossen door betaling van de schuld.

Art. 89. Ingeval de curators het pand niet
inlossen en de schuldeiser het verkoopt voor een
prijs die de schuldvordering te boven gaat,
wordt het meerdere door hen geïnd. Bedraagt
de prijs minder dan de schuldvordering, dan
treedt de pandhoudende schuldeiser voor het
ontbrekende op als gewone schuldeiser in de
boedel.

Art. XX.182. Ingeval de curatoren het pand niet
inlossen en de schuldeiser het verkoopt voor een
prijs die de schuldvordering te boven gaat,
wordt het meerdere door hen geïnd. Bedraagt
de prijs minder dan de schuldvordering, dan
treedt de pandhoudende schuldeiser voor het
ontbrekende op als gewone schuldeiser in de
boedel.

Art. 90. Voor de werknemers bedoeld in artikel 1
van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers,
worden het loon, zoals bepaald in artikel 2,
eerste lid, van die wet, en de in het loon
begrepen vergoedingen die aan dezelfde
personen verschuldigd zijn wegens beëindiging
van hun dienstbetrekking, ongeacht of die
beëindiging voor of na de faillietverklaring
plaatsheeft, onder de bevoorrechte
schuldvorderingen opgenomen met dezelfde
rang en ten belope van dezelfde bedragen als
het voorrecht dat aan dezelfde personen wordt

Art. XX.183. Voor de werknemers bedoeld in
artikel 1 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, worden het loon, zoals bepaald in
artikel 2, eerste lid, van die wet, en de in het
loon begrepen vergoedingen die aan dezelfde
personen verschuldigd zijn wegens beëindiging
van hun dienstbetrekking, ongeacht of die
beëindiging voor of na de faillietverklaring
plaatsheeft, onder de bevoorrechte
schuldvorderingen opgenomen met dezelfde
rang en ten belope van dezelfde bedragen als
het voorrecht dat aan dezelfde personen wordt
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toegekend bij artikel 19, 3°bis, van de
hypotheekwet van 16 december 1851.

toegekend bij artikel 19, 3°ter, van de
hypotheekwet van 16 december 1851.
Afdeling 3. Rechten van hypothecaire
schuldeisers en van op onroerende goederen
bevoorrechte schuldeisers

Art. 91. Wanneer de prijs van de onroerende
goederen vroeger dan of tegelijk met die van de
roerende goederen verdeeld wordt, treden de
bevoorrechte of de hypothecaire schuldeisers
die niet geheel voldaan zijn uit de prijs van de
onroerende goederen, naar evenredigheid van
hetgeen hun nog verschuldigd is, samen met de
gewone schuldeisers op ten aanzien van de
gelden die aan de chirografaire boedel
toekomen, mits hun schuldvorderingen
bevestigd en geverifieerd zijn met inachtneming
van de hierboven voorgeschreven vormen.

Art. XX.184. Wanneer de prijs van de
onroerende goederen vroeger dan of tegelijk
met die van de roerende goederen verdeeld
wordt, treden de bevoorrechte of de
hypothecaire schuldeisers die niet geheel
voldaan zijn uit de prijs van de onroerende
goederen, naar evenredigheid van hetgeen hun
nog verschuldigd is, samen met de gewone
schuldeisers op ten aanzien van de gelden die
aan de chirografaire boedel toekomen, mits hun
schuldvorderingen bevestigd en geverifieerd zijn
met inachtneming van de hierboven
voorgeschreven vormen.

Art. 92. Wanneer tot een of meer uitdelingen
van gelden wordt overgegaan voordat de prijs
van de onroerende goederen verdeeld is, nemen
de op de onroerende goederen bevoorrechte en
de hypothecaire schuldeisers daaraan deel naar
evenredigheid van het volle bedrag van hun
schuldvorderingen, onverminderd de afscheiding
die hierna wordt omschreven.

Art. XX.185. Wanneer tot een of meer
uitdelingen van gelden wordt overgegaan
voordat de prijs van de onroerende goederen
verdeeld is, nemen de op de onroerende
goederen bevoorrechte en de hypothecaire
schuldeisers daaraan deel naar evenredigheid
van het volle bedrag van hun schuldvorderingen,
onverminderd de afscheiding die hierna wordt
omschreven.

Art. 93. Na de verkoop van de onroerende
goederen en de sluiting van de rangregeling
onder de hypothecaire en de bevoorrechte
schuldeisers, zullen degenen onder hen die ten
aanzien van de prijs der onroerende goederen
batig gerangschikt zijn voor het volle bedrag van
hun schuldvordering, het bedrag dat hun als
hypothecaire schuldeisers toegewezen is, slechts
ontvangen onder aftrek van hetgeen zij uit de
chirografaire boedel hebben verkregen.

Art. XX.186. Na de verkoop van de onroerende
goederen en de sluiting van de rangregeling
onder de hypothecaire en de bevoorrechte
schuldeisers, zullen degenen onder hen die ten
aanzien van de prijs der onroerende goederen
batig gerangschikt zijn voor het volle bedrag van
hun schuldvordering, het bedrag dat hun als
hypothecaire schuldeisers toegewezen is, slechts
ontvangen onder aftrek van hetgeen zij uit de
chirografaire boedel hebben verkregen.

De aldus afgetrokken bedragen blijven niet in
de hypothecaire boedel, maar worden daarvan
afgescheiden en keren terug naar de
chirografaire boedel.

De aldus afgetrokken bedragen blijven niet in de
hypothecaire boedel, maar worden daarvan
afgescheiden en keren terug naar de
chirografaire boedel.

Art. 94. Ten aanzien van de hypothecaire
schuldeisers die slechts voor een gedeelte batig
gerangschikt zijn bij de verdeling van de prijs der
onroerende goederen, wordt gehandeld zoals
hierna is bepaald. Hun rechten in de

Art. XX.187. De rechten van de hypothecaire
schuldeisers die slechts voor een gedeelte batig
gerangschikt zijn bij de verdeling van de prijs van
onroerende goederen in de chirografaire boedel,
worden definitief vastgesteld met inachtneming
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chirografaire boedel worden definitief
vastgesteld met inachtneming van het bedrag
dat hun nog verschuldigd is na die rangschikking
met betrekking tot de onroerende goederen, en
wat zij bij de vroegere uitdeling meer ontvangen
hebben, wordt afgetrokken van het bedrag dat
hun als hypothecaire schuldeisers toegewezen
is, en in de chirografaire boedel teruggestort.

van het bedrag dat hun nog verschuldigd is na
die rangschikking met betrekking tot de
onroerende goederen. Wat zij bij de vroegere
uitdeling meer ontvangen hebben, wordt
afgetrokken van het bedrag dat hun als
hypothecaire schuldeisers toegewezen is, en
wordt in de chirografaire boedel teruggestort.

Art. 95. De hypothecaire schuldeisers die niet
batig gerangschikt zijn, worden als gewone
schuldeisers beschouwd en als zodanig
behandeld met betrekking tot de gevolgen van
alle verrichtingen in verband met de
chirografaire boedel.

Art. XX.188. De hypothecaire schuldeisers die
niet batig gerangschikt zijn, worden als gewone
schuldeisers beschouwd en als zodanig
behandeld met betrekking tot de gevolgen van
alle verrichtingen in verband met de
chirografaire boedel.
Afdeling 4. Gevolgen van het faillissement van
de ene echtgenoot ten opzichte van de andere

Art. 96. De curators kunnen de roerende en
onroerende goederen uit het eigen vermogen
van een gefailleerde echtgenoot zowel als uit
hun gemeenschappelijk vermogen verkopen
zonder de voorafgaande toestemming van de
andere echtgenoot of de rechterlijke machtiging,
voorgeschreven bij de artikelen 215, § 1, 1418
en 1420 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. XX.189. De curatoren kunnen de roerende
en onroerende goederen uit het eigen vermogen
van een gefailleerde echtgenoot zowel als uit
hun gemeenschappelijk vermogen verkopen
zonder de voorafgaande toestemming van de
andere echtgenoot of de rechterlijke machtiging,
voorgeschreven bij de artikelen 215, § 1, 1418
en 1420 van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 97. Indien het huwelijksvermogensstelsel
van de echtgenoten wordt ontbonden na de
faillietverklaring en voor de sluiting van het
faillissement, kunnen noch de echtgenoot van
de gefailleerde, noch de curators aanspraak
maken op de voordelen die in het
huwelijkscontract zijn bepaald.

Art. XX.190. Indien het
huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten
wordt ontbonden na de faillietverklaring en voor
de sluiting van het faillissement, kunnen noch de
echtgenoot van de gefailleerde, noch de
curatoren aanspraak maken op de voordelen die
in het huwelijkscontract zijn bepaald.

Art. 98. De gemeenschappelijke schulden die de
gefailleerde bij de uitoefening van zijn beroep
heeft gemaakt en die niet voldaan zijn door de
vereffening van het faillissement, kunnen niet
worden verhaald op het eigen vermogen van de
echtgenoot van de gefailleerde.

De betaling van gemeenschappelijke schulden,
die de gefailleerde bij de uitoefening van zijn
beroepsactiviteit heeft gemaakt en die niet
voldaan zijn door de vereffening van het
faillissement, kunnen niet verhaald worden op
het eigen vermogen van de echtgenoot van de
gefailleerde.

Afdeling 5. Gevolgen van het faillissement op
de aansprakelijkheid van derden voor de
financiering van een nieuwe activiteit
Art. 98bis. Het faillissement van een natuurlijke
persoon of van een rechtspersoon kan op zich

Art. XX.191. Het faillissement van een
natuurlijke persoon of van een rechtspersoon
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alleen geen grond zijn voor een
aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een
kredietgever of een investeerder die krediet
geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit
gevoerd door de gefailleerde of door een
bestuurder, zaakvoerder of leider van de failliete
vennootschap, ongeacht de vorm waarin deze
nieuwe activiteit wordt uitgeoefend.

kan op zich alleen geen grond zijn voor een
aansprakelijkheidsvordering gericht tegen een
kredietgever of een investeerder die krediet
geeft voor of investeert in een nieuwe activiteit
gevoerd door de gefailleerde of door een
bestuurder, zaakvoerder of leider van de failliete
rechtspersoon, ongeacht de vorm waarin deze
nieuwe activiteit wordt uitgeoefend.
Hoofdstuk 8. Uitdeling aan de schuldeisers

Art. 99. Het bedrag van het actief van de
gefailleerde wordt onder de schuldeisers
verdeeld naar evenredigheid van hun
vorderingen en na aftrek van de kosten en
uitgaven voor het beheer van de failliete boedel,
van de uitkeringen tot levensonderhoud aan de
gefailleerde en zijn gezin en van hetgeen aan de
bevoorrechte schuldeisers betaald is.

Art. XX.192. Het bedrag van het actief van de
gefailleerde wordt onder de schuldeisers
verdeeld naar evenredigheid van hun
vorderingen en na aftrek van de kosten en
uitgaven voor het beheer van de failliete boedel,
van de uitkeringen tot levensonderhoud aan de
gefailleerde en zijn gezin en van hetgeen aan de
bevoorrechte schuldeisers betaald is.
Hoofdstuk 9. Verkoop van de onroerende
goederen van de gefailleerde

Art. 100. Indien er geen vervolgingen tot
uitwinning van de onroerende goederen zijn
begonnen voor de uitspraak van het
faillietverklarend vonnis, kunnen alleen de
curators tot de verkoop overgaan. De rechtercommissaris beveelt de verkoop op verzoek van
de curators of van een hypothecaire schuldeiser.
De vormen voorgeschreven in de artikelen 1190
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek
worden in acht genomen.
De voorgaande bepalingen vinden geen
toepassing op de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser die na de neerlegging
van het eerste proces-verbaal van verificatie van
de schuldvorderingen het bezwaarde goed kan
doen verkopen overeenkomstig de artikelen
1560 tot 1626 van het Gerechtelijk Wetboek.
Wanneer het belang van de boedel het vereist
en op voorwaarde dat een tegeldemaking van
het bezwaarde goed kan worden verwacht die
de hypothecaire schuldeisers niet benadeelt, kan
de rechtbank evenwel op verzoekschrift van de
curators, na de eerst ingeschreven hypothecaire
schuldeiser bij gerechtsbrief te hebben
opgeroepen, de schorsing van de
tenuitvoerlegging bevelen voor een
maximumtermijn van een jaar te rekenen van de
faillietverklaring.
Indien onroerende goederen toebehoren aan

Art. XX.193. § 1. Onverminderd artikel XX.120,
kunnen alleen de curatoren tot de verkoop van
onroerende goederen overgaan. De rechtercommissaris beveelt de verkoop op verzoek van
de curator. Indien de rechter-commissaris de
verkoop, hetzij openbaar, hetzij uit de hand,
beveelt dan wel machtigt, geschiedt deze
overeenkomstig de artikelen 1190 tot 1193ter
van het Gerechtelijk Wetboek.
De voorgaande bepalingen vinden geen
toepassing op de eerst ingeschreven
hypothecaire schuldeiser die na de neerlegging
van het eerste proces-verbaal van verificatie van
de schuldvorderingen het bezwaarde goed kan
doen verkopen overeenkomstig de
artikelen 1560 tot 1626 van het Gerechtelijk
Wetboek, onverminderd artikel XX.120.

§ 2. Wanneer onroerende goederen in mede-
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de van goederen gescheiden gefailleerde en zijn
echtgenote of echtgenoot, kan de rechtbank van
koophandel de verkoop van deze onverdeelde
goederen bevelen, met inachtneming van de
rechten van de andere echtgenoot, en nadat
deze behoorlijk is opgeroepen. De verkoping kan
in dat geval plaatshebben op verzoek van de
curators alleen.

eigendom toebehoren aan de gefailleerde en
aan andere personen, kan de rechtercommissaris, op verzoek van de curatoren, de
verkoop van de onverdeelde goederen bevelen.
De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of
een beslagexploot hebben doen overschrijven,
alsook de gefailleerde en de andere medeeigenaars dienen ten minste acht dagen voor de
zitting bij gerechtsbrief tot de
machtigingsprocedure te worden opgeroepen.
De verkoop vindt in dat geval plaats op verzoek
van de curator alleen.

Is het onroerend beslag ten kantore van de
hypotheekbewaarder overgeschreven, dan
kunnen de curators dat te allen tijde stuiten
door, met machtiging van de rechtbank van
koophandel, na oproeping van de gefailleerde,
de in beslag genomen onroerende goederen,
met inachtneming van dezelfde vormen, te doen
verkopen. In dat geval doen zij ten minste acht
dagen vooraf, plaats, dag en uur van de
verkoping betekenen aan de vervolgende
schuldeiser en aan de gefailleerde. Zodanige
betekening wordt binnen dezelfde termijn aan
alle ingeschreven schuldeisers gedaan aan de
woonplaats die zij in het inschrijvingsborderel
hebben gekozen.
In geval van akkoord van alle mede-eigenaars
aangaande de verkoop van het onverdeeld
onroerend goed, kan de rechter-commissaris de
verkoop bevelen, op gezamenlijk verzoek van de
curator en de andere mede-eigenaars, nadat de
ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of
beslagexploot hebben doen overschrijven,
evenals de gefailleerde ten minste acht dagen
voor de zitting bij gerechtsbrief bij de
machtigingsprocedure werden opgeroepen.
§ 3. De beschikking vermeldt steeds de identiteit
van de schuldeisers en mede-eigenaars die bij de
procedure behoorlijk zijn opgeroepen.

Hoofdstuk 10. Terugvordering
Art. 101. Het faillissement doet geen afbreuk
aan het recht van terugvordering van de
eigenaar van de goederen die in het bezit zijn

Art. XX.194. Het faillissement doet geen afbreuk
aan het recht van terugvordering van de
eigenaar van de goederen die in het bezit zijn

139

van de schuldenaar.

van de schuldenaar.

Op straffe van verval moet de rechtsvordering
tot terugvordering worden ingesteld voor de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen.

Op straffe van verval moet de rechtsvordering
tot terugvordering worden ingesteld voor de
neerlegging van het eerste proces-verbaal van
verificatie van de schuldvorderingen.

Indien de bewaring of de teruggave van de
teruggevorderde goederen kosten heeft
veroorzaakt ten laste van de boedel, eist de
curator dat deze kosten betaald worden bij de
afgifte van de goederen. Weigert de eigenaar
deze kosten te betalen dan is de curator
gerechtigd het retentierecht uit te oefenen.

Indien de bewaring of de teruggave van de
teruggevorderde goederen kosten heeft
veroorzaakt ten laste van de boedel, eist de
curator dat deze kosten betaald worden bij de
afgifte van de goederen. Weigert de eigenaar
deze kosten te betalen dan is de curator
gerechtigd het retentierecht uit te oefenen.

Art. 102. In geval van faillissement kan de
eigenaar van nog niet betaald handels- en ander
papier dat zich in natura in de portefeuille van
de gefailleerde bevindt op de dag van het vonnis
van faillietverklaring, dat papier terugvorderen
wanneer hij het afgegeven heeft alleen met last
om het te innen en het bedrag ervan te zijner
beschikking te houden, of het speciaal bestemd
heeft voor bepaalde betalingen.

Art. XX.195. In geval van faillissement kan de
eigenaar van nog niet betaald handels- en ander
papier dat zich in natura in de portefeuille van
de gefailleerde bevindt op de dag van het vonnis
van faillietverklaring, dat papier terugvorderen
wanneer hij het afgegeven heeft alleen met last
om het te innen en het bedrag ervan te zijner
beschikking te houden, of het speciaal bestemd
heeft voor bepaalde betalingen.

Art. 103. De koopwaren aan de gefailleerde in
bewaring gegeven of in consignatie gegeven om
te worden verkocht voor rekening van de
afzender, kunnen eveneens worden
teruggevorderd, zolang zij geheel of gedeeltelijk
in natura aanwezig zijn.

Art. XX.196. De koopwaren aan de gefailleerde
in bewaring gegeven of in consignatie gegeven
om te worden verkocht voor rekening van de
afzender, kunnen eveneens worden
teruggevorderd, zolang zij geheel of gedeeltelijk
in natura aanwezig zijn.

Zelfs de prijs van die koopwaren kan worden
teruggevorderd in zover hij niet is betaald, noch
in waardepapier voldaan, noch in rekeningcourant tussen de gefailleerde en de koper
verrekend.

Zelfs de prijs van die koopwaren kan worden
teruggevorderd in zover hij niet is betaald, noch
in waardepapier voldaan, noch in rekeningcourant tussen de gefailleerde en de koper
verrekend.

Art. 104. De aan de gefailleerde gezonden
koopwaren kunnen ook worden teruggevorderd,
zolang de overgave niet is geschied in zijn
magazijnen of in die van de commissionair die
gelast is ze te verkopen voor rekening van de
gefailleerde.

Art. XX.197. De aan de gefailleerde gezonden
koopwaren kunnen ook worden teruggevorderd,
zolang de overgave niet is geschied in zijn
magazijnen of in die van de commissionair die
gelast is ze te verkopen voor rekening van de
gefailleerde.

De terugvordering is nochtans niet ontvankelijk
wanneer de koopwaren, voor hun aankomst,
zonder bedrog verkocht zijn op cognossementen
of op door de afzender getekende facturen en
vrachtbrieven.

De terugvordering is nochtans niet ontvankelijk
wanneer de koopwaren, voor hun aankomst,
zonder bedrog verkocht zijn op cognossementen
of op door de afzender getekende facturen en
vrachtbrieven.

De terugvordering geschiedt met inachtneming

De terugvordering geschiedt met inachtneming
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van de rechten van de pandhoudende
schuldeiser die in het bezit van de koopwaren is
gesteld door een cognossement of een
vrachtbrief.

van de rechten van de pandhoudende
schuldeiser die in het bezit van de koopwaren is
gesteld door een cognossement of een
vrachtbrief.

Art. 105. Hij die een zaak terugvordert, is
verplicht voor de terugname in de boedel de
door hem in mindering ontvangen bedragen,
alsmede alle voorschotten gedaan voor vracht of
vervoer, commissie, verzekering of andere
kosten terug te geven, en de wegens dezelfde
oorzaken verschuldigde bedragen te betalen.

Art. XX.198. Hij die een zaak terugvordert, is
verplicht voor de terugname in de boedel de
door hem in mindering ontvangen bedragen,
alsmede alle voorschotten gedaan voor vracht of
vervoer, commissie, verzekering of andere
kosten terug te geven, en de wegens dezelfde
oorzaken verschuldigde bedragen te betalen.

Art. 106. Verkochte koopwaren die nog niet zijn
geleverd aan de gefailleerde of nog niet zijn
verzonden aan de gefailleerde of voor diens
rekening aan een derde, kunnen door de
verkoper worden teruggehouden.

Art. XX.199. Verkochte koopwaren die nog niet
zijn geleverd aan de gefailleerde of nog niet zijn
verzonden aan de gefailleerde of voor diens
rekening aan een derde, kunnen door de
verkoper worden teruggehouden.

Art. 107. In het geval van de artikelen 104 en 106
kunnen de curators, met machtiging van de
rechter-commissaris, levering van de koopwaren
eisen tegen betaling van de prijs die tussen
verkoper en gefailleerde bedongen is.

Art. XX.200. In het geval van de artikelen XX.197
en XX.199 kunnen de curatoren, met machtiging
van de rechter-commissaris, levering van de
koopwaren eisen tegen betaling van de prijs die
tussen verkoper en gefailleerde bedongen is.

Art. 108. De curators kunnen met goedkeuring
van de rechter-commissaris de verzoeken tot
terugvordering van koopwaren, handels- en
andere papieren of andere goederen inwilligen.

Art. XX.201. De curatoren kunnen met
goedkeuring van de rechter-commissaris de
verzoeken tot terugvordering van koopwaren,
handels-en andere papieren of andere goederen
inwilligen.

Indien het belang van de boedel het vereist
kunnen de curators evenwel, met de
toestemming van de rechter-commissaris, de
terugvordering bepaald in artikel 101 afwijzen
na betaling van de prijs die tussen verkoper en
de gefailleerde is bedongen, met uitsluiting van
interesten en strafbedingen, die in voorkomend
geval schulden in de boedel blijven.

Indien het belang van de boedel het vereist
kunnen de curatoren evenwel, met de
toestemming van de rechter-commissaris, de
terugvordering bepaald in artikel XX.194
afwijzen na betaling van de prijs die tussen
verkoper en de gefailleerde is bedongen, met
uitsluiting van interesten en strafbedingen, die
in voorkomend geval schulden in de boedel
blijven.

Indien er een geschil ontstaat, doet de
rechtbank op verzoek van de belanghebbenden
uitspraak, op verslag van de rechtercommissaris.

Indien er een geschil ontstaat, doet de rechtbank
op verzoek van de belanghebbenden uitspraak,
op verslag van de rechter-commissaris.

Titel VII. Grensoverschrijdende insolventie
Hoofdstuk 1. Europese insolventieprocedures
Art. 3. § 1. Wordt een territoriale
insolventieprocedure geopend krachtens artikel

Art. XX.202. Wanneer overeenkomstig artikel 3,
§ 1, van de Insolventieverordening in een andere

141

3, § 2, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van
de Raad van 29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures of krachtens artikel 118, §
1, tweede lid, 2°, van de wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht, dan wordt de staat van
faillissement van de vestiging beoordeeld los van
de hoedanigheid van koopman van de
schuldenaar en van de staat van zijn vestigingen
in het buitenland gelegen.
Wordt een territoriale insolventieprocedure
geopend krachtens artikel 3, § 3, van de
genoemde verordening of krachtens artikel 118,
§ 1, tweede lid, 2°, van de genoemde wet, als
gevolg van de erkenning van een buitenlandse
rechterlijke beslissing om een hoofdprocedure te
openen, dan geschiedt de faillietverklaring
zonder dat de staat van schuldenaar op enigerlei
wijze wordt onderzocht.
§ 2. Wanneer in het buitenland,
overeenkomstig artikel 3, § 1, van verordening
(EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000
betreffende insolventieprocedures, ten aanzien
van een schuldenaar een insolventieprocedure
wordt geopend, worden de hoofdzaken van de
beslissing tot opening van de
insolventieprocedure en de identiteit van de
aangewezen curator in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt indien de schuldenaar in België
een vestiging heeft.

lidstaat een insolventieprocedure geopend is ten
aanzien van een schuldenaar die in België een
vestiging heeft, worden de hoofdzaken van de
beslissing tot opening van de
insolventieprocedure, de identiteit van de
aangewezen insolventiefunctionaris, alsmede de
bevoegdheidsregel die toegepast wordt door het
rechtscollege dat de procedure geopend heeft,
op verzoek van de buitenlandse
insolventiefunctionaris bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad. Hetzelfde geldt indien de
insolventiefunctionaris of de schuldenaar die zijn
goederen in bezit houdt daarom verzoekt.
(Wet 15.04.2018 – art. 243)

Art. XX.203. Bij de opening van een territoriale
insolventieprocedure krachtens artikel 3, § 2,
van de Insolventieverordening, wordt de staat
van faillissement van de vestiging van de
schuldenaar, van deze schuldenaar beoordeeld
los van de eventuele hoedanigheid van
onderneming van de schuldenaar en los van zijn
vestigingen in het buitenland gelegen.
Bij de opening van een territoriale
insolventieprocedure krachtens artikel 3, § 3,
van de Insolventieverordening als gevolg van de
erkenning van een buitenlandse rechterlijke
beslissing om een hoofdprocedure te openen,
wordt de staat van faillissement op grond van de
insolventie van de schuldenaar niet opnieuw
onderzocht wanneer de
hoofdinsolventieprocedure vereiste dat de
schuldenaar insolvent is.
Art. XX.204. Wanneer een
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insolventiefunctionaris in een in een andere
lidstaat geopende hoofdinsolventieprocedure in
verband met de goederen die zich in België
bevinden een unilaterale toezegging wil doen
overeenkomstig artikel 36 van de
Insolventieverordening, moet die toezegging
worden vermeld in een geschreven document
waarvan een behoorlijk geauthentiseerd
exemplaar wordt neergelegd in het register. Een
Nederlandse, Franse of Duitse versie moet bij
het geschreven document worden gevoegd, in
het geval de toezegging in een andere dan die
talen is opgesteld.
Art.XX.205. Is in een andere lidstaat een
hoofdprocedure geopend op basis van artikel 3,
§ 1 van de Insolventieverordening, dan stelt de
griffier de insolventiefunctionaris binnen vijftien
dagen schriftelijk in kennis van elke aanvraag tot
opening van een secundaire
insolventieprocedure onder mededeling dat
deze zijn zienswijze binnen een daartoe door de
rechtbank bepaalde termijn kenbaar kan maken.
Zolang aan de insolventiefunctionaris niet de
gelegenheid werd geboden te worden gehoord
over de aanvraag, kan geen secundaire
insolventieprocedure worden geopend.
Iedere belanghebbende kan evenwel bij
verzoekschrift vorderen dat een
insolventiefunctionaris ad hoc wordt aangesteld
die bewarende maatregelen kan nemen in
verband met de uitvoering of voortzetting van
arbeidsovereenkomsten in België gesloten.
Art.XX.206. Elk optreden van een
insolventiefunctionaris in een in een andere
lidstaat geopende insolventieprocedure gebeurt
door tussenkomst van een advocaat.
Art. XX.207. Zodra een vordering tot opening
van een insolventieprocedure aanhangig wordt
gemaakt bij een Belgisch rechtscollege of
voornoemd rechtscollege een
insolventieprocedure heeft geopend op grond
van de Insolventieverordening, behoort enig
verzoek tot samenwerking met een
rechtscollege van een andere lidstaat waarbij
een vordering tot opening van een
insolventieprocedure is ingediend of dat een
dergelijke procedure heeft geopend tot de
bevoegdheid van de rechter-commissaris of de
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gedelegeerd rechter.
Deze bepaling is ook van toepassing wanneer
een Belgisch rechtscollege een procedure
betreffende een lid van een
vennootschapsgroep heeft geopend, zodra bij
een rechtscollege van een andere lidstaat een
vordering aanhangig wordt gemaakt tot opening
van een procedure betreffende een ander lid
van dezelfde groep of voornoemd rechtscollege
een dergelijke procedure heeft geopend.
Art. XX.208. Zodra een vordering tot opening
van een insolventieprocedure aanhangig wordt
gemaakt bij een Belgisch rechtscollege of
voornoemd rechtscollege een
insolventieprocedure heeft geopend op grond
van de insolventieverordening, behoort enig
verzoek van dit rechtscollege tot samenwerking
met een door een rechtscollege van een andere
lidstaat aangewezen insolventiefunctionaris tot
de bevoegdheid van de rechter-commissaris of
de gedelegeerd rechter.
Art. XX.209. De rechter-commissaris of
gedelegeerd rechter is gemachtigd om
rechtstreeks te communiceren met de
rechtbanken van andere lidstaten of met de
personen die zij hebben aangewezen alsook om
hen rechtstreeks gegevens of bijstand te
verzoeken.
De communicatie kan gebeuren via elk geschikt
geacht middel.
De rechter-commissaris of de gedelegeerd
rechter vermeldt in het register alle contacten
die hij heeft met een rechtscollege van een
andere lidstaat of met de door dat rechtscollege
aangewezen persoon, evenals met een door een
rechtscollege van een andere lidstaat
aangewezen insolventiefunctionaris.

Hoofdstuk 2. Overige grensoverschrijdende
insolventieprocedures
Art. XX.210. Dit hoofdstuk is van toepassing
zodra Verordening 2015/848/EU van het
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Europees Parlement en de Raad betreffende
insolventieprocedures niet van toepassing is.
Art. 3. § 1. Wordt een territoriale
insolventieprocedure geopend krachtens artikel
3, § 2, van verordening (EG) nr. 1346/2000 van
de Raad van 29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures of krachtens artikel 118, §
1, tweede lid, 2°, van de wet van 16 juli 2004
houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht, dan wordt de staat van
faillissement van de vestiging beoordeeld los van
de hoedanigheid van koopman van de
schuldenaar en van de staat van zijn vestigingen
in het buitenland gelegen.
Wordt een territoriale insolventieprocedure
geopend krachtens artikel 3, § 3, van de
genoemde verordening of krachtens artikel 118,
§ 1, tweede lid, 2°, van de genoemde wet, als
gevolg van de erkenning van een buitenlandse
rechterlijke beslissing om een hoofdprocedure te
openen, dan geschiedt de faillietverklaring
zonder dat de staat van schuldenaar op enigerlei
wijze wordt onderzocht.
§ 2. Wanneer in het buitenland,
overeenkomstig artikel 3, § 1, van verordening
(EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000
betreffende insolventieprocedures, ten aanzien
van een schuldenaar een insolventieprocedure
wordt geopend, worden de hoofdzaken van de
beslissing tot opening van de
insolventieprocedure en de identiteit van de
aangewezen curator in het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt indien de schuldenaar in België
een vestiging heeft.

Art. XX.211. Bij de opening van een territoriale
insolventieprocedure krachtens artikel 118, § 1,
tweede lid, 2°, van het Wetboek van
internationaal privaatrecht, wordt de staat van
faillissement van de vestiging beoordeeld los van
de hoedanigheid van onderneming van de
schuldenaar en van de staat van zijn vestigingen
in het buitenland gelegen.
Bij de opening van een territoriale
insolventieprocedure krachtens artikel 118, § 1,
tweede lid, 2°, van het Wetboek van
internationaal privaatrecht, als gevolg van de
erkenning van een buitenlandse rechterlijke
beslissing om een hoofdprocedure te openen,
wordt de staat van faillissement op grond van de
insolventie van de schuldenaar niet opnieuw
onderzocht wanneer de
hoofdinsolventieprocedure vereiste dat de
schuldenaar insolvent is.

Art. XX.212. Iedere schuldeiser kan zijn
vordering indienen in het kader van een
insolventieprocedure op grond van artikel 118,
§ 1, tweede lid, van het Wetboek van
internationaal privaatrecht.
Art. XX.213. Wanneer in een andere staat ten
aanzien van een schuldenaar een
insolventieprocedure wordt geopend, worden
de hoofdzaken van de beslissing tot opening van
de insolventieprocedure en de identiteit van de
aangewezen insolventiefunctionaris op verzoek
van de buitenlandse insolventiefunctionaris in
het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, op
voorwaarde dat de beslissing tot opening op
grond van artikel 121 van het Wetboek van
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internationaal privaatrecht in België wordt
erkend of kan worden erkend.
Wanneer de schuldenaar een vestiging in België
heeft, gebeurt de in eerste lid bedoelde
bekendmaking ambtshalve.
Art.XX.214. De benoeming van de buitenlandse
insolventiefunctionaris wordt vastgesteld door
overlegging van een voor eensluidend
gewaarmerkt afschrift van het aanwijzingsbesluit
of van ieder ander door de bevoegde
buitenlandse rechter opgesteld attest. Van deze
stukken kan een vertaling worden verlangd.
Art. XX.215. Enig optreden van een
insolventiefunctionaris in een in een andere
staat geopende insolventieprocedure gebeurt
door tussenkomst van een advocaat.
Art. XX.216. § 1. De insolventiefunctionaris in
een op grond van artikel 121 van het Wetboek
van internationaal privaatrecht erkende
buitenlandse hoofdinsolventie kan alle
bevoegdheden uitoefenen die hem toekomen
naar het recht van de staat waar de
buitenlandse insolventie is uitgesproken, tenzij
op grond van artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van
het Wetboek van internationaal privaatrecht een
procedure geopend is.
Indien in België een procedure geopend is op
grond van artikel 118, § 1, tweede lid, 2°, van het
Wetboek van internationaal privaatrecht kan de
buitenlandse insolventiefunctionaris voorstellen
indienen om de activa te gelde te maken of op
enigerlei wijze te gebruiken.
§ 2. De insolventiefunctionaris in een op grond
van artikel 121 van het Wetboek van
internationaal privaatrecht erkende
buitenlandse hoofdinsolventie mag al zijn
bevoegdheden uitoefenen op de goederen van
de schuldenaar die zich in België bevinden met
inbegrip van deze om ze te verplaatsen,
onverminderd artikel 119, § 2 van het Wetboek
van internationaal privaatrecht.
§ 3. Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden
hier te lande moet de buitenlandse
insolventiefunctionaris het Belgische recht
eerbiedigen, in het bijzonder de voorschriften
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inzake het tegelde maken van de goederen.
Deze bevoegdheden mogen niet de aanwending
van dwangmiddelen, noch het recht om
uitspraak te doen in gedingen of geschillen
behelzen.
Art. XX.217. Wanneer een insolventieprocedure
op grond van artikel 118 § 1, tweede lid, van het
Wetboek van internationaal privaatrecht
geopend is, is de rechter bevoegd zoveel als
redelijkerwijze mogelijk, rechtstreeks of door
tussenkomst van de insolventiefunctionaris of
van een derde, informatie te verschaffen aan, te
communiceren met of anderszins samen te
werken met de buitenlandse rechter of met de
buitenlandse insolventiefunctionaris, op
voorwaarde dat de buitenlandse procedure in
België erkend is of erkend kan worden op grond
van artikel 121 van het Wetboek van
internationaal privaatrecht.
Art. XX.218. Zodra een vordering tot opening
van een insolventieprocedure aanhangig wordt
gemaakt bij een Belgisch rechtscollege of
voornoemd rechtscollege een
insolventieprocedure heeft geopend op grond
van artikel 118, § 1, tweede lid, van het Wetboek
van internationaal privaatrecht, behoort enig
verzoek tot samenwerking met een
rechtscollege van een andere staat waarbij een
vordering tot opening van een
insolventieprocedure is ingediend of dat een
dergelijke procedure heeft geopend tot de
bevoegdheid van de rechter-commissaris of de
gedelegeerd rechter.
Deze bepaling is ook van toepassing wanneer
een Belgisch rechtscollege een procedure
betreffende een lid van een
vennootschapsgroep heeft geopend, zodra bij
een rechtscollege van een andere staat een
vordering aanhangig wordt gemaakt tot opening
van een procedure betreffende een ander lid
van dezelfde groep of voornoemd rechtscollege
een dergelijke procedure heeft geopend.
De rechter-commissaris of de gedelegeerd
rechter is gemachtigd om rechtstreeks te
communiceren met de rechtbanken van andere
staten of de personen die zij hebben
aangewezen of om hen rechtstreeks om
gegevens of bijstand te verzoeken.
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De communicatie kan gebeuren via elk geschikt
geacht middel.
De rechter-commissaris of de gedelegeerd
rechter vermeldt in het register van de
procedure alle contacten die hij heeft met een
rechtscollege van een andere staat of met de
door dat rechtscollege aangewezen persoon,
evenals met een door een rechtscollege van een
andere lidstaat aangewezen
insolventiefunctionaris.
Art. XX.219. § 1. Op verzoek van de buitenlandse
rechter of de buitenlandse
insolventiefunctionaris verschaft de
insolventiefunctionaris de informatie die voor de
afwikkeling van de buitenlandse
insolventieprocedure van belang kan zijn, en met
name de stand van de indiening en de verificatie
van de vorderingen en alle maatregelen tot
herstel of herstructurering van de schuldenaar of
tot beëindiging van de procedure, onverminderd
enige wettelijke verplichting tot geheimhouding
en regels die de verstrekking van inlichtingen
beperken.
§ 2. Bij de afwikkeling van de insolventie werkt
de insolventiefunctionaris, zoveel als
redelijkerwijze mogelijk, samen met de
buitenlandse rechter of de buitenlandse
insolventiefunctionaris. Die samenwerking kan
plaatsvinden in eender welke vorm, inclusief
door het sluiten van overeenkomsten of
protocollen.
Deze samenwerking kan met name slaan op het
onderzoeken of herstructurering van de
schuldenaar mogelijk is en het coördineren,
indien die herstructurering mogelijk is, van de
opstelling en uitvoering van een
herstructureringsplan;
De insolventiefunctionaris werkt ook samen met
de buitenlandse insolventiefunctionaris bij het
beheer van de tegeldemaking of het gebruik van
de goederen en de onderneming van de
schuldenaar.
§ 3. Op grond van zwaarwegende redenen kan
de insolventiefunctionaris weigeren te voldoen
aan een verzoek om inlichtingen of andere
samenwerking. De insolventiefunctionaris kan
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de rechter-commissaris verzoeken een beslissing
te nemen omtrent de door hem voorgenomen
weigering.
Art. XX.220. § 1. Zolang nog niet onherroepelijk
is beslist over het verzoek tot erkenning van de
buitenlandse insolventieprocedure kan de
rechtbank op verzoek van de buitenlandse
insolventiefunctionaris, een schuldeiser of de
schuldenaar maatregelen gelasten ter
verzekering van de bewaring van de goederen
van de schuldenaar en de bescherming van de
rechten van de schuldeisers.
§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde
bewarende maatregelen kunnen elke maatregel
omvatten die ertoe kan bijdragen dat het
vermogen van de schuldenaar in stand blijft en
dat de belangen van de schuldeisers worden
beschermd, zoals:
a) schorsing van gerechtelijke
tenuitvoerlegging op enig deel van het
vermogen van de schuldenaar;
b) verlies of beperking van het bestuur van de
schuldenaar over diens in België zich
bevindende goederen, met aanwijzing van
een of meer gerechtsmandatarissen of
insolventiefunctionarissen, of
c) het horen van getuigen omtrent de
samenstelling van het vermogen van de
schuldenaar.
§ 3. De bewarende maatregelen kunnen tot het
ogenblik dat de rechter beslist op het verzoek
tot erkenning van de buitenlandse insolventie,
worden gewijzigd of beëindigd. Tenzij de
beslissing omtrent het verzoek tot erkenning
anders inhoudt, eindigen bewarende
maatregelen op het moment waarop die
beslissing onherroepelijk wordt.
Art. XX.221. De schuldeiser die, nadat een
procedure in het buitenland, is geopend, door
ongeacht welk middel, met name door
uitvoerende maatregelen, geheel of gedeeltelijk
wordt voldaan uit goederen van een schuldenaar
die zich op het Belgisch grondgebied bevinden,
moet hetgeen hij heeft verkregen van de
buitenlandse insolventiefunctionaris teruggeven,
op voorwaarde dat de buitenlandse procedure in
België erkend is of erkend kan worden op grond
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van artikel 121 van het Wetboek van
internationaal privaatrecht.
De schuldeiser die in een in het buitenland
geopende insolventieprocedure een uitkering op
zijn vordering heeft ontvangen, neemt pas deel
aan de uitdeling van een in België geopende
procedure, wanneer de schuldeisers van
dezelfde rang of dezelfde categorie in die andere
procedure een gelijkwaardige uitkering hebben
ontvangen.

Art. XX.222. Degene die een verbintenis
uitvoert ten voordele van de schuldenaar die is
onderworpen aan een geopende
insolventieprocedure terwijl hij die verbintenis
had moeten uitvoeren voor de
insolventiefunctionaris van die procedure, wordt
bevrijd indien hij van de opening van de
insolventieprocedure niet op de hoogte was.
Art. XX.223. Indien bij het einde van een
territoriale insolventieprocedure een overschot
rest, draagt de in die procedure aangewezen
insolventiefunctionaris het saldo onverwijld over
aan de insolventiefunctionaris van de
hoofdprocedure.
Titel VII. Aansprakelijkheidsvorderingen
Art. XX.224. Deze titel is niet van toepassing op
ondernemingen als bedoeld in artikel l.1. eerste
lid, 1°, a) van dit boek.
(Wet 15.04.2018 – art. 244)
Art. XX.225. § 1. Indien bij faillissement van een
onderneming, de schulden de baten overtreffen,
kunnen de huidige of gewezen bestuurders,
zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van
een directieraad of van een raad van toezicht,
alsmede alle andere personen die ten aanzien
van de zaken van de onderneming werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk
en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden
verklaard voor het geheel of een deel van de
schulden van de onderneming ten belope van
het tekort, indien komt vast te staan dat een
door hen begane, kennelijk grove fout heeft
bijgedragen tot het faillissement.
Als kennelijk grove fout wordt in elk geval
beschouwd iedere vorm van ernstige fiscale
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fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van
artikel 5, § 3, van de wet van 11 januari 1993 tot
voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld.
§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer
de gefailleerde onderneming over de drie
boekjaren voor het faillissement, of, indien de
onderneming sedert minder dan drie jaar is
opgericht, alle boekjaren voor het faillissement,
een gemiddelde omzet van minder dan 620
000 euro, buiten de belasting over de
toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt en
wanneer het totaal van de balans bij het einde
van het laatste boekjaar niet hoger was dan 370
000 euro of wanneer het een vzw, ivzw of
stichting betreft die een vereenvoudigde
boekhouding voert, overeenkomstig de
artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen.
§ 3. Zowel de curatoren als elke benadeelde
schuldeiser kunnen de in paragraaf 1 bedoelde
rechtsvordering instellen. Een benadeelde
schuldeiser kan de vordering alleen instellen
indien de curator de vordering zelf niet instelt
binnen een maand na hiertoe door de
benadeelde schuldeiser te zijn aangemaand. De
benadeelde schuldeiser stelt de curator daarvan
in kennis. De curator kan tussenkomen in de
door de schuldeiser ingesteld procedure. In dat
geval wordt de curator van rechtswege geacht
de vordering voort te zetten als rechtsopvolger
van de schuldeiser.
§ 4. De boedel dient de schuldeiser voor de door
hem gemaakte uitgaven en kosten te vergoeden
indien de curator tussenkomt. De schuldeiser
heeft eveneens recht op vergoeding voor de
gemaakte kosten indien de curator niet
tussenkomt en de vordering voordeel oplevert
aan de boedel.
§ 5. Ongeacht of de vordering werd ingesteld
door de curator of door een schuldeiser:
1° wordt de door de rechtbank toegekende
vergoeding wegens vermindering of
afwezigheid van activa evenredig verdeeld
onder de schuldeisers met inachtneming
van de wettige redenen van voorrang op die
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activa;
2° wordt de door de rechtbank toegekende
vergoeding wegens vermeerdering van het
passief van het faillissement evenredig
verdeeld over alle schuldeisers zonder
inachtneming van de wettige redenen van
voorrang.
Elk verdeling geschiedt na voorafname van de
boedelschulden.
§ 6. Wanneer de persoon, bedoeld in
paragraaf 1, die hoofdelijk aansprakelijk gesteld
wordt, een beoefenaar is van een vrij beroep,
dan stelt de griffier diens orde of instituut in
kennis door een kopie te sturen van het vonnis.
(Wet 15.04.2018 – art. 245)
Art. XX.226. Onverminderd artikel XX.225
kunnen de huidige of gewezen bestuurders,
zaakvoerders, dagelijkse bestuurders, leden van
een directieraad of van een raad van toezicht,
alsmede alle andere personen die ten aanzien
van de zaken van de onderneming werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, op
vordering van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid of van de curator persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het
geheel of een deel van alle op het ogenblik van
de uitspraak van het faillissement verschuldigde
sociale bijdragen met inbegrip van de
verwijlinteresten, indien zij, in de loop van de
periode van vijf jaar voorafgaand aan de
faillietverklaring, betrokken zijn geweest bij
minstens twee faillissementen of vereffeningen
van ondernemingen waarbij schulden ten
aanzien van een inningsorganisme van de sociale
zekerheidsbijdragen onbetaald zijn gebleven,
voor zover zij bij die eerder failliet verklaarde of
vereffende ondernemingen ten tijde van de
faillietverklaring, ontbinding of aanvang van de
vereffening tevens bestuurder, gewezen
bestuurder, lid of gewezen lid van de
directieraad of van de raad van toezicht waren
of ten aanzien van de zaken van de onderneming
werkelijke bestuursbevoegdheid hadden of
hebben gehad.
Indien een vordering bedoeld in artikel XX.225 is
ingesteld, wordt het bedrag dat op grond van die
vordering aan de RSZ toekomt toegerekend op
het bedrag van de veroordeling verkregen op
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grond van huidig artikel.
Art. XX.227. § 1. Indien bij faillissement van een
onderneming, de schulden de baten overtreffen,
kunnen de huidige of gewezen bestuurders,
zaakvoerders, dagelijks bestuurders, leden van
een directieraad of van een raad van toezicht,
alsmede alle andere personen die ten aanzien
van de zaken van de onderneming werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk
en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden
verklaard voor het geheel of een deel van de
schulden van de onderneming ten belope van
het tekort jegens de boedel, indien:
a) op een gegeven ogenblik voorafgaand aan
het faillissement, de betrokken persoon wist
of behoorde te weten dat er kennelijk geen
redelijk vooruitzicht was om de
onderneming of haar activiteiten te
behouden en een faillissement te
vermijden;
b) de betrokken persoon op dat ogenblik één
van de hierboven vermelde hoedanigheden
had; en
c) de betrokken persoon vanaf het ogenblik
bedoeld in a) niet heeft gehandeld zoals een
normaal voorzichtig en zorgvuldig
bestuurder in dezelfde omstandigheden zou
hebben gehandeld.
§ 2. De vordering in dit artikel bedoeld behoort
tot de uitsluitende bevoegdheid van de curator.
§ 3. De door de rechtbank toegekende
vergoeding wegens vermindering of afwezigheid
van activa wordt evenredig verdeeld onder de
schuldeisers met inachtneming van de wettige
redenen van voorrang.
De door de rechtbank toegekende vergoeding
wegens vermeerdering van het passief van het
faillissement wordt evenredig verdeeld over alle
schuldeisers zonder inachtneming van de
wettige redenen van voorrang.
Elk verdeling geschiedt na voorafname van de
boedelschulden.
§ 4. Wanneer de persoon, bedoeld in
paragraaf 1, die hoofdelijk aansprakelijk gesteld
wordt, een beoefenaar is van een vrij beroep,
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dan stelt de griffier diens orde of instituut in
kennis door een kopie te sturen van het vonnis.
§ 5. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer
de failliet verklaarde onderneming een vzw, ivzw
of stichting is die een vereenvoudigde
boekhouding voert, overeenkomstig de
artikelen 17, 37 en 53 van de wet van 27 juni
1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen.
(Wet 15.04.2018 – art. 246)
Art. XX.228. De vorderingen op grond van de
artikelen XX.225, XX.226 en XX.227 worden
uitsluitend
gebracht
voor
de
insolventierechtbank.
Titel IX. Verbodsbepalingen en de rehabilitatie
Hoofdstuk 1. Verbodsbepalingen
Zie punt J onder

Art. XX.229. § 1. De insolventierechtbank die het
faillissement heeft uitgesproken of, wanneer het
faillissement in het buitenland is uitgesproken
de insolventierechtbank te Brussel, kan, indien
blijkt dat een kennelijke grove fout van de
gefailleerde heeft bijgedragen tot het
faillissement, deze bij een met redenen omkleed
vonnis verbod opleggen persoonlijk of door een
tussenpersoon een onderneming uit te baten.
§ 2. Indien blijkt dat de gefailleerde of de
bestuurders en de zaakvoerders van de
gefailleerde rechtspersoon, zonder wettig
verhinderd te zijn, hebben verzuimd de
verplichtingen gesteld bij artikel XX.18 na te
leven, kan de insolventierechtbank te Brussel,
wanneer het faillissement is uitgesproken in het
buitenland, aan deze personen bij een met
redenen omkleed vonnis het verbod opleggen
om persoonlijk of door toedoen van een
tussenpersoon, de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een
rechtspersoon, enige functie waarbij macht
wordt verleend om een rechtspersoon te
verbinden, de functie van persoon belast met
het bestuur van een vestiging in België bedoeld
in artikel 59 van het Wetboek van
vennootschappen of het beroep van
effectenmakelaar of
correspondenteffectenmakelaar uit te oefenen.
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De rechtbank spreekt zich uit over het verbod na
dagvaarding bepaald in artikel XX.230 dan wel
ambtshalve en met inachtname van
artikel XX.231 bij de sluiting van het
faillissement.
§ 3. Voor de toepassing van dit artikel worden
met de gefailleerde gelijkgesteld, de bestuurders
en zaakvoerders van een failliet verklaarde
rechtspersoon wier ontslag niet een jaar voor de
faillietverklaring is bekendgemaakt, alsmede
enig ander persoon die zonder beheerder of
zaakvoerder te zijn, werkelijk de bevoegdheid zal
gehad hebben de failliet verklaarde
rechtspersoon te beheren.
§ 4. Daarenboven kan de rechtbank van
koophandel die het faillissement van de
rechtspersoon heeft uitgesproken, of de
insolventierechtbank te Brussel wanneer het in
het buitenland is uitgesproken, indien blijkt dat
een kennelijke grove fout van een van de
personen, krachtens paragraaf 3 gelijkgesteld
met de gefailleerde, heeft bijgedragen tot het
faillissement, aan deze persoon bij een met
redenen omkleed vonnis het verbod opleggen
om persoonlijk of door een tussenpersoon, enige
taak die de bevoegdheid inhoudt om een
rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden.
§ 5. De duur van het verbod bepaald in de
paragrafen 1, 3 en 4 wordt vastgesteld door de
rechtbank. Hij bedraagt maximum tien jaar.
De duur van het verbod bepaald in paragraaf 2
wordt vastgesteld door de rechtbank. Hij
bedraagt drie jaar.
§ 6. De rechtbank kan het verbod voorwaardelijk
opleggen voor een duur van drie jaar of de
uitspraak opschorten voor een zelfde duur.
Art. XX.230. De gefailleerde of een van de
personen krachtens artikel XX.229 gelijkgesteld
met de gefailleerde, worden gedagvaard voor de
insolventierechtbank op vordering van het
openbaar ministerie of van een schuldeiser die
niet werd betaald in het faillissement.
De termijn om te verschijnen is acht dagen.
Art. XX.231. Op de bepaalde dag, of de dag
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waarop de zaak is verdaagd, hoort de rechtbank
de gefailleerde, in voorkomend geval bijgestaan
door zijn raadsman, in raadkamer. Zij kan
eveneens enig ander persoon horen indien zij
zulks dienstig acht, onder meer de rechtercommissaris wanneer het faillissement in België
is uitgesproken.
In voorkomend geval wordt het openbaar
ministerie gehoord in zijn advies.
Het vonnis wordt in openbare terechtzitting
uitgesproken.
Het wordt bekend gemaakt in het Belgisch
Staatsblad en de griffier geeft er kennis van bij
gerechtsbrief aan de gefailleerde.
(Wet 15.04.2018 – art. 247)
Art. XX.232. De gefailleerde of een van de
personen krachtens artikel XX.229 en het
openbaar ministerie kunnen hoger beroep
instellen. De termijn van hoger beroep loopt
vanaf de kennisgeving.
Van het verzoek om te verschijnen wordt aan de
gefailleerde kennis gegeven door de griffie van
het hof van beroep. Wanneer het hoger beroep
is ingesteld door het openbaar ministerie, wordt
het afschrift van het verzoekschrift bij de
uitnodiging gevoegd.
De termijn om te verschijnen is acht dagen.
Het hof van beroep doet uitspraak binnen een
maand na het hoger beroep.
Op de vastgestelde dag hoort het hof van beroep
de gefailleerde, die in voorkomend geval door
zijn raadsman wordt bijgestaan. Het hof kan
eveneens enig ander persoon horen indien het
zulks dienstig acht.
Het openbaar ministerie wordt gehoord in zijn
advies.
Van het arrest wordt binnen drie dagen bij
gerechtsbrief aan de gefailleerde kennis
gegeven.
(Wet 15.04.2018 – art. 248)
Art. XX.233. De termijn van cassatieberoep is
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twee maand te rekenen van de kennisgeving van
het arrest.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid,
wordt het cassatieberoep ingeleid en wordt de
zaak beslecht in de vormen en binnen de
termijnen als voorgeschreven in burgerlijke
zaken. De bijstand van een advocaat bij het Hof
van Cassatie is evenwel niet verplicht.
Het cassatieberoep heeft geen opschortende
werking.
Art. XX.234. Elke overtreding van het bij de
vorige artikelen gestelde verbod wordt gestraft
met gevangenisstraf van drie maanden tot twee
jaren en met geldboete van 25 euro tot
250 euro.
De bepalingen van boek I van het Wetboek van
Strafrecht, hoofdstuk VII en artikel 85 niet
uitgezonderd, zijn op die misdrijven van
toepassing.
Art. XX.235. De arresten en vonnissen waarbij
het verbod wordt opgelegd, houden op gevolg te
hebben:
– indien het vonnis van faillietverklaring wordt
ingetrokken;
– indien de gefailleerde rehabilitatie verkrijgt.
Art. XX.236. Dit hoofdstuk is niet toepasselijk bij
faillissement van een onderneming die
onderworpen is aan tuchtregels vastgesteld door
of krachtens een wet.
Hoofdstuk 2. Rehabilitatie
Art. 109. De niet verschoonbaar verklaarde
gefailleerde die alle door hem verschuldigde
bedragen, hoofdsom, interesten en kosten,
geheel heeft voldaan, kan rehabilitatie
verkrijgen.

Art. XX.237. De gefailleerde die geen
kwijtschelding heeft verkregen en die alle nog
door hem verschuldigde bedragen in hoofdsom,
interest en kosten, geheel heeft voldaan, kan
rehabilitatie verkrijgen.

Indien hij vennoot is van een vennootschap De gefailleerde die kwijtschelding heeft
onder firma, kan hij geen rehabilitatie verkrijgen verkregen wordt geacht gerehabiliteerd te zijn.
dan na te hebben bewezen dat alle schulden van
de vennootschap, hoofdsom, interesten en
kosten, geheel zijn voldaan.
De gefailleerde kan na zijn overlijden worden De gefailleerde kan na zijn overlijden worden
gerehabiliteerd.
gerehabiliteerd.
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Art. 110. De verschoonbaar verklaarde Zie boven artikel XX.237
gefailleerde wordt geacht gerehabiliteerd te zijn.
Art. 111. Elk verzoek tot rehabilitatie wordt
gericht aan het hof van beroep van het
rechtsgebied waarbinnen de gefailleerde zijn
woonplaats heeft. De verzoeker voegt bij zijn
verzoekschrift de kwijtingen en andere
bewijsstukken.

Art. XX.238. Elk verzoek tot rehabilitatie wordt
gericht aan de rechtbank van koophandel van
het rechtsgebied waarbinnen de gefailleerde zijn
woonplaats heeft. De verzoeker voegt bij zijn
verzoekschrift de kwijtingen en andere
bewijsstukken.

Nadat het verzoekschrift aan de procureur- Het wordt neergelegd in het register.
generaal bij het hof van beroep is meegedeeld,
zendt deze daarvan door hem voor eensluidend
verklaarde expedities aan de procureur des
Konings en aan de voorzitter van de rechtbank
van koophandel van de woonplaats van de
verzoeker en, indien deze sedert het
faillissement van woonplaats veranderd is, aan
de procureur des Konings en aan de voorzitter
van de rechtbank van koophandel van het
rechtsgebied waarbinnen het faillissement zich
heeft voorgedaan, en hij gelast hen alle
mogelijke inlichtingen in te winnen omtrent de
echtheid van de uiteengezette feiten.
Te dien einde draagt de procureur des Konings Het wordt in het Belgisch Staatsblad
er zorg voor dat een afschrift van bedoeld bekendgemaakt, door toedoen van de griffier.
verzoek bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad
wordt opgenomen.
Art.
112.
Iedere
schuldeiser
wiens
schuldvordering, hoofdsom, interesten en
kosten, niet geheel is voldaan, en iedere andere
belanghebbende kan binnen een maand na de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tegen
de rehabilitatie bij eenvoudige akte ter griffie
verzet
doen
onder
overlegging
van
bewijsstukken. De schuldeiser die verzet doet,
kan nooit als partij optreden in de procedure tot
rehabilitatie.

Art. XX.239. Iedere schuldeiser wiens
schuldvordering, hoofdsom, interest en kosten,
niet geheel is voldaan, en iedere andere
belanghebbende kan binnen een maand na de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, tegen
de rehabilitatie bij eenvoudige akte ter griffie
verzet doen onder overlegging van
bewijsstukken. De schuldeiser die verzet doet,
kan nooit als partij optreden in de procedure tot
rehabilitatie.

Art. 113. Na verloop van de termijn bepaald in
artikel 112 zenden de procureur des Konings en
de voorzitter van de rechtbank van koophandel,
ieder afzonderlijk, de door hen ingewonnen
inlichtingen en de ingediende akten van verzet
aan de procureur-generaal bij het hof van
beroep; zij voegen er hun advies over het
verzoek aan toe.
De procureur-generaal bij het hof van beroep
vordert dat op dit alles een arrest wordt
gewezen waarbij het rehabilitatieverzoek wordt

Art. XX.240. Na verloop van de termijn bepaald
in artikel XX.241 doet de rechtbank uitspraak. De
rechtbank kan vooraleer uitspraak te doen, de
verzoeker en derden horen.
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toegestaan of geweigerd. Wordt het verzoek Wordt het verzoek geweigerd, dan kan het niet
geweigerd, dan kan het niet opnieuw worden opnieuw worden ingediend dan na verloop van
ingediend dan na verloop van een jaar.
een jaar.
Art. 114. Het arrest waarbij de rehabilitatie
wordt toegestaan, wordt toegezonden aan de
procureur des Konings en aan de voorzitter van
de rechtbanken aan wie het verzoek gezonden
is. Deze rechtbanken bevelen dat het arrest in
hun registers zal worden overgeschreven.

Art. XX.241. Het vonnis waarbij de rehabilitatie
wordt toegestaan wordt bekend gemaakt in het
Belgisch Staatsblad door toedoen van de griffier.
(Wet 15.04.2018 – art. 249)

Titel X. Intrekking faillissement
Art. XX. 242. Het vonnis tot intrekking van het
faillissement wordt bij uittreksel bekendgemaakt
in het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de
griffier en binnen vijf dagen na dagtekening.
Het uittreksel vermeldt:
1° in het geval van een natuurlijke persoon, de
naam, de voornamen, de plaats en datum
van geboorte, het adres alsmede de plaats
van hoofdvestiging en het
ondernemingsnummer; in het geval van een
rechtspersoon, de naam van de
vennootschap, de rechtsvorm, de zetel van
de vennootschap en het
ondernemingsnummer; in het geval van een
onderneming bedoeld in artikel l.1. eerste
lid, 1°, C), de handelsnaam waaronder de
activiteit wordt uitgeoefend, in voorkomend
geval het ondernemingsnummer, de zetel
van de activiteit en de identificatiegegevens
van de gemachtigde, in voorkomend geval;
2° de datum van het vonnis van
faillietverklaring en de rechtbank die het
heeft gewezen.”.
(Wet 15.04.2018 – art. 250)

Titel XI. Evaluatie van de insolventieprocedures
Art. XX 243. Twee jaar na de inwerkingtreding
van dit boek evalueert de minister die bevoegd
is voor Justitie of de in dit boek beoogde
procedures passend zijn voor de verenigingen
zonder winstoogmerk als bedoeld in de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen. Die
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studie stelt, zo nodig, denksporen voor
wetgevende verbeteringen voor.
De studie wordt bezorgd aan de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
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C. Wijzigingen aan het Strafwetboek
Hoofdstuk III. Wijzigings- en opheffingsbepalingen
Afdeling I. Misdrijven die verband houden met de staat van insolventie
Oude tekst
Nieuwe tekst
AFDELING I. - Misdrijven die verband houden
AFDELING I. Misdrijven die verband houden met
met de staat van faillissement.
de staat van insolventie.
Art. 489. Met gevangenisstraf van een maand tot
een jaar en met geldboete van honderd euro tot
honderdduizend euro of met een van die
straffen alleen worden gestraft de kooplieden
die zich in staat van faillissement bevinden in de
zin van artikel 2 van de faillissementswet, of de
bestuurders, in rechte of in feite, van
handelsvennootschappen die zich in staat van
faillissement bevinden, die:
1° zonder voldoende tegenprestatie, ten
behoeve van derden met inachtneming van de
financiële toestand van de onderneming te
aanzienlijke verbintenissen hebben aangegaan
2° zonder wettig verhinderd te zijn, verzuimd
hebben de verplichtingen gesteld bij artikel 53
van de faillissementswet na te leven.

Art. 489. Met gevangenisstraf van een maand tot
een jaar en met geldboete van honderd euro tot
honderdduizend [euro] of met een van die
straffen alleen worden gestraft de
ondernemingen bedoeld in artikel XX.1, § 1, van
het Wetboek van economisch recht, of de
bestuurders, in rechte of in feite, van
vennootschappen of rechtspersonen die zich in
staat van faillissement bevinden, die:
1° zonder voldoende tegenprestatie, ten
behoeve van derden met inachtneming van de
financiële toestand van de onderneming te
aanzienlijke verbintenissen hebben aangegaan
2° zonder wettig verhinderd te zijn, verzuimd
hebben de verplichtingen gesteld bij artikel
XX.146 van het Wetboek van economisch recht
na te leven.

Art. 489bis. Met gevangenisstraf van een maand
tot twee jaar en met geldboete van honderd
euro tot vijfhonderdduizend euro of met een van
die straffen alleen worden gestraft de personen
bedoeld in artikel 489 die:
1° met het oogmerk om de faillietverklaring uit
te stellen, aankopen hebben gedaan tot
wederverkoop beneden de koers of toegestemd
hebben in leningen, effectencirculaties en
andere al te kostelijke middelen om zich geld te
verschaffen;
2° verdichte uitgaven of verliezen hebben
opgegeven of geen verantwoording hebben
verschaft van het bestaan of van de aanwending
van de activa of een deel ervan, zoals zij uit de
boekhoudkundige stukken blijken op de datum
van staking van betaling, en van alle goederen
van welke aard ook, die zij naderhand zouden
hebben verkregen;
3° met het oogmerk om de faillietverklaring uit
te stellen, een schuldeiser ten nadele van de
boedel betaald of bevoordeeld hebben;
4° met hetzelfde oogmerk, verzuimd hebben
binnen de bij artikel 9 van de faillissementswet
gestelde termijn aangifte te doen van het
faillissement; wetens verzuimd hebben naar

Art. 489bis. Met gevangenisstraf van een maand
tot twee jaar en met geldboete van honderd
euro tot vijfhonderdduizend euro of met een van
die straffen alleen worden gestraft de personen
bedoeld in artikel 489 die:
1° met het oogmerk om de faillietverklaring uit
te stellen, aankopen hebben gedaan tot
wederverkoop beneden de koers of toegestemd
hebben in leningen, effectencirculaties en
andere al te kostelijke middelen om zich geld te
verschaffen;
2° verdichte uitgaven of verliezen hebben
opgegeven of geen verantwoording hebben
verschaft van het bestaan of van de aanwending
van de activa of een deel ervan, zoals zij uit de
boekhoudkundige stukken blijken op de datum
van staking van betaling, en van alle goederen
van welke aard ook, die zij naderhand zouden
hebben verkregen;
3° met het oogmerk om de faillietverklaring uit
te stellen, een schuldeiser ten nadele van de
boedel betaald of bevoordeeld hebben;
4° met hetzelfde oogmerk, verzuimd hebben
binnen de bij artikel XX.102 van het Wetboek
van economisch recht gestelde termijn aangifte
te doen van het faillissement; wetens verzuimd
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aanleiding van de aangifte van het faillissement
de inlichtingen vereist bij artikel 10 van dezelfde
wet te verstrekken; wetens naar aanleiding van
de aangifte van het faillissement of naderhand,
op de vragen van de rechter-commissaris of van
de curators, onjuiste inlichtingen hebben
verstrekt.

hebben naar aanleiding van de aangifte van het
faillissement de inlichtingen vereist bij artikel
XX.103 van hetzelfde wetboek te verstrekken;
wetens naar aanleiding van de aangifte van het
faillissement of naderhand, op de vragen van de
rechter-commissaris of van de curators, onjuiste
inlichtingen hebben verstrekt.

Art. 489ter. Met gevangenisstraf van een maand
tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro
tot vijfhonderdduizend euro worden gestraft de
in artikel 489 bedoelde personen die met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden:
1° een gedeelte van de activa hebben
verduisterd of verborgen;
2° de boeken of bescheiden bedoeld in
hoofdstuk I van de wet van 17 juli 1975 op de
boekhouding en de jaarrekening van de
ondernemingen, geheel of gedeeltelijk hebben
doen verdwijnen; poging tot die wanbedrijven
wordt gestraft met gevangenisstraf van een
maand tot drie jaar en met geldboete van
honderd euro tot vijfhonderdduizend euro.
Zij die zich aan die wanbedrijven of poging
daartoe schuldig hebben gemaakt, kunnen
bovendien worden veroordeeld tot ontzetting
van rechten overeenkomstig artikel 33.

Art. 489ter. Met gevangenisstraf van een maand
tot vijf jaar en met geldboete van honderd euro
tot vijfhonderdduizend euro worden gestraft de
in artikel 489 bedoelde personen die met
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden:
1° een gedeelte van de activa hebben
verduisterd of verborgen;
2° de boeken of bescheiden bedoeld in Boek III,
hoofdstuk 2 van het Wetboek van economisch
recht, geheel of gedeeltelijk hebben doen
verdwijnen; poging tot die wanbedrijven wordt
gestraft met gevangenisstraf van een maand tot
drie jaar en met geldboete van honderd euro tot
vijfhonderdduizend euro.

Art. 489quater. De strafvordering terzake van
de strafbare feiten omschreven in de artikelen
489, 489bis en 489ter wordt vervolgd los van
enige vordering die bij de rechtbank van
koophandel mocht zijn ingesteld. Nochtans kan
de staat van faillissement voor de strafrechter
niet worden betwist wanneer hij vastgesteld is
bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing
van de rechtbank van koophandel of van het hof
van beroep aan het slot van een procedure
waarbij de beklaagde partij was, hetzij
persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger van de
gefailleerde vennootschap.

Art. 489quater. De strafvordering terzake van de
strafbare feiten omschreven in de artikelen 489,
489bis en 489ter wordt vervolgd los van enige
vordering die bij de rechtbank van koophandel
mocht zijn ingesteld. Nochtans kan de staat van
faillissement voor de strafrechter niet worden
betwist wanneer hij vastgesteld is bij een in
kracht van gewijsde gegane beslissing van de
rechtbank van koophandel of van het hof van
beroep aan het slot van een procedure waarbij
de beklaagde partij was, hetzij persoonlijk, hetzij
als vertegenwoordiger van de gefailleerde
onderneming.

Art. 489quinquies. Met gevangenisstraf van een
maand tot twee jaar en met geldboete van
honderd euro tot vijfhonderdduizend [euro] of
met een van die straffen alleen worden gestraft
zij die bedrieglijk:
1° in het belang van de failliet verklaarde
koopman of handelsvennootschap, zelfs zonder
de medewerking van de koopman of van de
bestuurders, in rechte of in feite, van de

Art. 489quinquies. Met gevangenisstraf van een
maand tot twee jaar en met geldboete van
honderd euro tot vijfhonderdduizend euro of
met een van die straffen alleen worden gestraft
zij die bedrieglijk:
1° in het belang van de failliete onderneming,
zelfs zonder de medewerking van deze laatste of
van de bestuurders, in rechte of in feite, van de
vennootschap of de rechtspersoon, de activa

Zij die zich aan die wanbedrijven of poging
daartoe schuldig hebben gemaakt, kunnen
bovendien worden veroordeeld tot ontzetting
van rechten overeenkomstig artikel 33.
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vennootschap, de activa geheel of ten dele
wegnemen, verbergen of helen;

geheel of ten dele wegnemen, verbergen of
helen;

2° verdichte of overdreven schuldvorderingen
bij het faillissement indienen en bevestigen in
eigen naam of door tussenpersonen.

2° verdichte of overdreven schuldvorderingen bij
het faillissement indienen en bevestigen in eigen
naam of door tussenpersonen.

Art. 490. Alle arresten of vonnissen van
veroordeling tot een gevangenisstraf,
uitgesproken krachtens de artikelen 489, 489bis
en 489ter, bevelen dat de beslissing op kosten
van de veroordeelde bij uittreksel zal worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel bevat:
1° de naam, de voornamen, de plaats en datum
van geboorte, alsmede het adres en het
ondernemingsnummer, van de veroordeelden
en, in voorkomend geval, de handelsnaam of de
benaming en de zetel van de faillietverklaarde
handelsvennootschappen waarvan zij in rechte
of in feite bestuurder zijn;
2° de datum van het arrest of van het vonnis
van veroordeling en het gerecht dat het heeft
uitgesproken;
3° de strafbare feiten die tot de veroordelingen
aanleiding hebben gegeven en de uitgesproken
straffen; wanneer, wegens eenheid van opzet,
een enkele straf is uitgesproken uit hoofde van
een van de voornoemde strafbare feiten en uit
hoofde van andere strafbare feiten, vermelden
de uittreksels alle strafbare feiten die met deze
ene straf worden gestraft.

Art. 490. Alle arresten of vonnissen van
veroordeling tot een gevangenisstraf,
uitgesproken krachtens de artikelen 489, 489bis
en 489ter, bevelen dat de beslissing op kosten
van de veroordeelde bij uittreksel zal worden
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Het uittreksel bevat:
1° de naam, de voornamen, de plaats en datum
van geboorte, alsmede het adres en het
ondernemingsnummer, van de veroordeelden
en, in voorkomend geval, de handelsnaam of de
benaming en de zetel van de faillietverklaarde
ondernemingen waarvan zij in rechte of in feite
bestuurder zijn;
2° de datum van het arrest of van het vonnis
van veroordeling en het gerecht dat het heeft
uitgesproken;
3° de strafbare feiten die tot de veroordelingen
aanleiding hebben gegeven en de uitgesproken
straffen; wanneer, wegens eenheid van opzet,
een enkele straf is uitgesproken uit hoofde van
een van de voornoemde strafbare feiten en uit
hoofde van andere strafbare feiten, vermelden
de uittreksels alle strafbare feiten die met deze
ene straf worden gestraft.
Art. 490ter. De schuldenaar wordt gestraft met
gevangenisstraf van een maand tot twee jaar
en met geldboete van 5 euro tot 125 000 euro
of met een van deze straffen alleen:
1° indien hij, op welke wijze ook, om een
procedure van gerechtelijke reorganisatie te
verkrijgen of te vergemakkelijken, opzettelijk
een gedeelte van zijn actief of van zijn passief
heeft verborgen of dit actief overdreven of dit
passief geminimaliseerd heeft;
2° indien hij wetens en willens een of meer
vermeende schuldeisers of schuldeisers
waarvan de schuldvorderingen overdreven zijn,
heeft doen of laten optreden bij de
beraadslagingen;
3° indien hij wetens en willens een of meer
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schuldeisers heeft weggelaten uit de lijst van
schuldeisers;
4° indien hij wetens en willens onjuiste of
onvolledige verklaringen over de staat van zijn
zaken of de vooruitzichten van reorganisatie
heeft gedaan of laten doen aan de rechtbank of
aan een gerechtsmandataris.
Art. 490quater. Met gevangenisstraf van een
maand tot twee jaar en met geldboete van 5
euro tot 125.000 euro worden gestraft, (i) zij
die, bedrieglijk, zonder schuldeiser te zijn,
deelgenomen hebben aan de stemming
bepaald bij artikel XX.78 van het Wetboek van
economisch recht, (ii) zij die als schuldeiser hun
schuldvorderingen overdreven hebben en (iii)
zij die, hetzij met de schuldenaar, hetzij met
enige andere persoon, bijzondere voordelen
bedongen hebben om de stemming over het
reorganisatieplan in een bepaalde richting te
sturen of die een bijzondere overeenkomst
aangegaan zijn waaruit voor hen een voordeel
zou voortvloeien ten laste van het actief van de
schuldenaar.

Afdeling II. Wijzigingen aan het Gerechtelijk Wetboek
Oude tekst

Nieuwe tekst

Art. 84. De rechtbank van koophandel bestaat
uit een of meer kamers.
Iedere kamer wordt voorgezeten door een
rechter in de rechtbank van koophandel en telt
bovendien twee rechters in handelszaken.
Iedere rechtbank van koophandel stelt een of
meer kamers voor handelsonderzoek in.

Art. 84. De rechtbank van koophandel bestaat
uit een of meer kamers.
Iedere kamer wordt voorgezeten door een
rechter in de rechtbank van koophandel en telt
bovendien twee rechters in handelszaken.
Iedere rechtbank van koophandel stelt een of
meer kamers voor ondernemingen in
moeilijkheden in.

Art. 186. § 1. De zetel van de hoven en
rechtbanken, alsmede hun rechtsgebied zijn
vastgesteld in de artikelen 1 tot 6 van het
bijvoegsel bij dit wetboek.

Art. 186. § 1. De zetel van de hoven en
rechtbanken, alsmede hun rechtsgebied zijn
vastgesteld in de artikelen 1 tot 6 van het
bijvoegsel bij dit wetboek.

De Koning kan, bij zaakverdelingsreglement in
een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de hoven van beroep, de
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste
aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken
van koophandel of de politierechtbanken in

De Koning kan, bij zaakverdelingsreglement in
een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de hoven van beroep, de
arbeidshoven, de rechtbanken van eerste
aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken
van koophandel of de politierechtbanken in
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twee of meer afdelingen verdelen en de
plaatsen aanwijzen waar die afdeling zitting en
haar griffie houdt.

twee of meer afdelingen verdelen en de
plaatsen aanwijzen waar die afdeling zitting en
haar griffie houdt.

In voorkomend geval bepaalt Hij het
grondgebied van elke afdeling en voor welke
categorieën van zaken die afdeling haar
rechtsmacht uitoefent. Het
zaakverdelingsreglement kan de territoriale
bevoegdheid van de afdeling uitbreiden tot een
deel of het geheel van het grondgebied van het
arrondissement. Het kan in geen geval leiden tot
de afschaffing van bestaande zittingsplaatsen.

In voorkomend geval bepaalt Hij het
grondgebied van elke afdeling en voor welke
categorieën van zaken die afdeling haar
rechtsmacht uitoefent. Het
zaakverdelingsreglement kan de territoriale
bevoegdheid van de afdeling uitbreiden tot een
deel of het geheel van het grondgebied van het
arrondissement. Het kan in geen geval leiden tot
de afschaffing van bestaande zittingsplaatsen.

Het zaakverdelingsreglement van het hof wordt
op voorstel van de eerste voorzitter vastgesteld
na advies van de procureur-generaal, de
hoofdgriffier en de vergadering van de
stafhouders van de balies van het rechtsgebied
van het hof van beroep, voorgezeten door de
eerste voorzitter. Indien het nodig blijkt, kan het
zaakverdelingsreglement eveneens voorzien in
de nadere regels om gedecentraliseerde
zittingen van het hof te houden in het
rechtsgebied.

Het zaakverdelingsreglement van het hof wordt
op voorstel van de eerste voorzitter vastgesteld
na advies van de procureur-generaal, de
hoofdgriffier en de vergadering van de
stafhouders van de balies van het rechtsgebied
van het hof van beroep, voorgezeten door de
eerste voorzitter. Indien het nodig blijkt, kan het
zaakverdelingsreglement eveneens voorzien in
de nadere regels om gedecentraliseerde
zittingen van het hof te houden in het
rechtsgebied.

Het zaakverdelingsreglement van de rechtbank
wordt op voorstel van de voorzitter vastgesteld
na advies, naar gelang van het geval, van de
procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de
hoofdgriffier en de stafhouder(s) van de Orde of
Ordes van advocaten.

Het zaakverdelingsreglement van de rechtbank
wordt op voorstel van de voorzitter vastgesteld
na advies, naar gelang van het geval, van de
procureur des Konings, de arbeidsauditeur, de
hoofdgriffier en de stafhouder(s) van de Orde of
Ordes van advocaten.

Voor de politierechtbank wordt het
zaakverdelingsreglement voorgesteld door de
ondervoorzitter van de vrederechters en
rechters in de politierechtbank indien de
voorzitter een vrederechter is.

Voor de politierechtbank wordt het
zaakverdelingsreglement voorgesteld door de
ondervoorzitter van de vrederechters en
rechters in de politierechtbank indien de
voorzitter een vrederechter is.

Indien de Koning bij een
zaakverdelingsreglement een afdeling exclusief
bevoegd maakt voor bepaalde categorieën van
zaken, waakt Hij er over dat de toegang tot
justitie en de kwaliteit van de dienstverlening
gewaarborgd blijven. Het reglement dat een
afdeling exclusief bevoegd maakt, kan in
burgerlijke zaken enkel betrekking hebben op
bevoegdheden bedoeld in:
a) voor de rechtbank van eerste aanleg: de
artikelen 569, 2° tot 42°, 570, 571 en 572;
b) voor de rechtbank van koophandel: de
artikelen 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° tot
19°, 575, 576 en 577;

Indien de Koning bij een
zaakverdelingsreglement een afdeling exclusief
bevoegd maakt voor bepaalde categorieën van
zaken, waakt Hij er over dat de toegang tot
justitie en de kwaliteit van de dienstverlening
gewaarborgd blijven. Het reglement dat een
afdeling exclusief bevoegd maakt, kan in
burgerlijke zaken enkel betrekking hebben op
bevoegdheden bedoeld in:
a) voor de rechtbank van eerste aanleg: de
artikelen 569, 2° tot 42°, 570, 571 en 572 en
1395;
b) voor de rechtbank van koophandel: de
artikelen 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° tot
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c) voor de arbeidsrechtbank: de artikelen 578,
579, 582, 3° tot 14°]2, en 583.
Het reglement dat een afdeling exclusief
bevoegd maakt, kan in strafzaken enkel
betrekking hebben op:
1° cybercriminaliteit;
2° socio-economische zaken;
3° financiële en fiscale zaken;
4° internationale drugshandel;
5° wapenhandel;
6° schijnhuwelijken, gedwongen huwelijken,
schijn-wettelijke samenwoningen en gedwongen
wettelijke samenwoningen;
7° terrorisme;
8° mensenhandel;
9° milieu;
10° stedenbouw;
11° telecommunicatie;
12° militaire misdrijven;
13° intellectuele eigendom;
14° landbouw;
15° uitlevering;
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19° voedselveiligheid;
20° dierenwelzijn.
Wanneer het bijvoegsel van dit wetboek in
verscheidene zetels voorziet voor een
vredegerechtskanton is er in elke zetel een
griffie. De Koning bepaalt het gebied binnen
welk elke zetel zijn rechtsmacht, naar de regels
van de territoriale bevoegdheid, uitoefent. Hij
kan, op voorstel of na advies van de voorzitter
van de vrederechters en rechters in de
politierechtbank, eenzelfde griffie aan meerdere
zetels van eenzelfde kanton verbinden en
bepalen waar deze griffie haar zetel houdt. Voor
de vredegerechten en de politierechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Brussel komt de
bevoegdheid van de voorzitter van de
vrederechters en rechters in de politierechtbank
toe aan de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg. De voorzitter van de bevoegde
rechtbank van eerste aanleg wordt bepaald
overeenkomstig artikel 72bis, tweede tot vierde
lid.
Een wet stelt de personeelsformatie van de
magistraten en de leden van de griffie vast. Het
aantal raadsheren in sociale zaken, rechters in
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Een wet stelt de personeelsformatie van de
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sociale zaken en assessoren [4 in de
strafuitvoeringsrechtbank en interneringszaken
wordt evenwel door de Koning bepaald.
De zetel van het college van procureurs-generaal
en van het federaal parket bevindt zich te
Brussel.
§ 2. De neerlegging van stukken ter griffie met
het oog op de aanhangigmaking en behandeling
van zaken die, overeenkomstig paragraaf 1,
ingevolge een zaakverdelingsreglement zijn
toegewezen aan een afdeling, kan gebeuren in
elke afdeling van de bevoegde rechtbank.]6 De
stukken worden door de griffie overgezonden
aan de bevoegde afdeling en de griffie deelt de
partijen die de stukken hebben neergelegd mee
welke afdeling bevoegd is.
Geen nietigheid, onregelmatigheid of
ontvankelijkheid van de vordering kan met
betrekking tot de in dit artikel bedoelde
bevoegdheidsverdeling tussen afdelingen of met
betrekking tot het zaakverdelingsreglement
worden ingeroepen.
De vorderingen of misdrijven die samenhangen
met vorderingen of misdrijven die op grond van
dit artikel uitsluitend tot de bevoegdheid van
een bepaalde afdeling behoren, worden
uitsluitend behandeld door deze afdeling.

Art. 340. Bij elk hof, elke rechtbank en in elk
arrondissement wat betreft de vrederechters, en
de rechters in de politierechtbank, wordt een
algemene vergadering opgericht.
De algemene vergadering van vrederechters en
rechters in de politierechtbank heeft haar zetel
op de politierechtbank.
§ 2. De algemene vergadering wordt
bijeengeroepen:
1° hetzij om te beraadslagen en te beslissen
over onderwerpen die voor alle kamers of voor
de vrederechters of de rechters in de
politierechtbank van belang zijn, hetzij ter
behandeling van zaken van openbare orde die
tot de bevoegdheid van één van deze
rechtscolleges of de algemene vergadering van
vrederechters en rechters in de politierechtbank
behoren;
2° voor het opstellen van het werkingsverslag

magistraten en de leden van de griffie vast. Het
aantal raadsheren in sociale zaken, rechters in
sociale zaken en assessoren [4 in de
strafuitvoeringsrechtbank en interneringszaken
wordt evenwel door de Koning bepaald.
De zetel van het college van procureurs-generaal
en van het federaal parket bevindt zich te
Brussel.
§ 2. De neerlegging van stukken ter griffie met
het oog op de aanhangigmaking en behandeling
van zaken die, overeenkomstig paragraaf 1,
ingevolge een zaakverdelingsreglement zijn
toegewezen aan een afdeling, kan gebeuren in
elke afdeling van de bevoegde rechtbank.]6 De
stukken worden door de griffie overgezonden
aan de bevoegde afdeling en de griffie deelt de
partijen die de stukken hebben neergelegd mee
welke afdeling bevoegd is.
Geen nietigheid, onregelmatigheid of
ontvankelijkheid van de vordering kan met
betrekking tot de in dit artikel bedoelde
bevoegdheidsverdeling tussen afdelingen of met
betrekking tot het zaakverdelingsreglement
worden ingeroepen.
De vorderingen of misdrijven die samenhangen
met vorderingen of misdrijven die op grond van
dit artikel uitsluitend tot de bevoegdheid van
een bepaalde afdeling behoren, worden
uitsluitend behandeld door deze afdeling.
Art. 340. Bij elk hof, elke rechtbank en in elk
arrondissement wat betreft de vrederechters, en
de rechters in de politierechtbank, wordt een
algemene vergadering opgericht.
De algemene vergadering van vrederechters en
rechters in de politierechtbank heeft haar zetel
op de politierechtbank.
§ 2. De algemene vergadering wordt
bijeengeroepen :
1° hetzij om te beraadslagen en te beslissen
over onderwerpen die voor alle kamers of voor
de vrederechters of de rechters in de
politierechtbank van belang zijn, hetzij ter
behandeling van zaken van openbare orde die
tot de bevoegdheid van één van deze
rechtscolleges of de algemene vergadering van
vrederechters en rechters in de politierechtbank
behoren;
2° voor het opstellen van het werkingsverslag
167

bedoeld in § 3;
3° voor de verkiezing van de magistraten belast
met de evaluatie en hun plaatsvervangers;
4° voor de aanwijzing in de adjunct-mandaten;
5° voor de voordrachten bij de aanwijzing in de
bijzondere mandaten, met uitzondering van het
mandaat van rechter in de
strafuitvoeringsrechtbank;
6° voor de aanwijzing of de selectie van de
kandidaten voor een mandaat van rechter, van
raadsheer en assessor in de in artikel 58
bedoelde tuchtrechtscolleges;
7° voor het opstellen van het advies bedoeld in
artikel 259novies, § 10, vijfde lid.
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curatoren bepaald in artikel XX.122 van het
Wetboek van economisch recht;

§ 3. De werkingsverslagen worden opgesteld
per elektronische drager en overgezonden voor
1 april van elk jaar door de rechtbanken en de
algemene vergaderingen van de vrederechters
en de rechters in de politierechtbanken, voor 31
mei van elk jaar door de hoven.
[...].
De Minister van Justitie bepaalt, na advies van
de Hoge Raad voor de Justitie, het College van
het openbaar ministerie en het College van de
hoven en rechtbanken, elk voor wat hun
organisatie betreft, het standaardformulier
volgens hetwelk de werkingsverslagen worden
opgesteld.
Ze behandelen met name de volgende punten
met betrekking tot het afgelopen kalenderjaar :
a) de evolutie van de personeelsformaties en
de personeelsbezetting;
b) de logistieke middelen;
c) de organisatie;
d) de overlegstructuren;
e) de statistieken;
f) de evolutie van de hangende zaken;
g) de evolutie van de werklast;
h) de evolutie van de gerechtelijke
achterstand;
i) de achterstand in het beraad;
j) de evolutie van realisatie van het
beheersplan en de doelstellingen;
k) de wijze waarop de middelen worden
ingezet;
l) het kwaliteitsbeleid;
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organisatie betreft, het standaardformulier
volgens hetwelk de werkingsverslagen worden
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i) de achterstand in het beraad;
j) de evolutie van realisatie van het
beheersplan en de doelstellingen;
k) de wijze waarop de middelen worden
168

m) de werking van de afdelingen.
Desgevallend wijst het werkingsverslag de
behoeften aan en bevat het voorstellen om de
werking van het rechtscollege verbeteren de
gerechtelijke achterstand weg te werken en de
naleving van de termijnen van het beraad te
waarborgen.
De korpschef zendt het werkingsverslag en het
tussentijds verslag samen met het betrokken
proces-verbaal van de verrichtingen van de
algemene vergadering over aan de korpschef
van het onmiddellijk hogere rechtscollege, de
Minister van Justitie, de Hoge Raad voor de
Justitie en de voorzitters van de federale
Wetgevende Kamers.
§ 4. De algemene vergadering van de hoven
wordt eveneens bijeengeroepen voor de
adviezen bedoeld in artikel 259ter, § 3, en
259quater, § 3.
De algemene vergadering van de hoven van
beroep en de arbeidshoven wordt eveneens
bijeengeroepen wanneer de eerste voorzitter na
kennisgeving door een lid van het hof dat
aangifte wenst te doen in enige tot de
bevoegdheid van het hof behorende zaak van
openbare orde, de bijeenroeping van het hof
dienstig acht. Indien de eerste voorzitter het niet
nodig heeft geacht het hof bijeen te roepen, kan
diegene die een aangifte wenste te doen zijn
kamer inlichten over de zaak welke hij
voornemens was aan te geven; indien de kamer,
na beraadslaging, om bijeenroeping van de
algemene vergadering verzoekt, is de eerste
voorzitter gehouden daarop in te gaan.
Bovendien wordt de algemene vergadering van
het hof van beroep bijeengeroepen om een van
zijn leden te horen in de aangifte van misdaden
en wanbedrijven; het kan de procureur-generaal
ontbieden om hem wegens die feiten bevel tot
vervolging te geven of hem de reeds ingestelde
vervolging te horen verantwoorden.
§ 5. De algemene vergaderingen worden, al
naar gelang, bijeengeroepen :
1° door de eerste voorzitter of de voorzitter;
2° wanneer een vierde van de leden er om
verzoekt;
3° op de met redenen omklede vordering van
de procureur-generaal, de procureur des
Konings of de arbeidsauditeur. In dit geval
geschiedt de bijeenroeping binnen drie dagen na
de vordering.
4° in het geval bedoeld in § 2, 7°, door de
magistraat bedoeld in artikel 319, eerste lid,
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tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin.
Er wordt over geen andere zaak beraadslaagd
dan die waarvoor de bijeenroeping is geschied.
De algemene vergadering mag de gang van de
zittingen in geen geval verhinderen of
onderbreken.

4° in het geval bedoeld in § 2, 7°, door de
magistraat bedoeld in artikel 319, eerste lid,
tweede zin, of 319, tweede lid, tweede zin.
Er wordt over geen andere zaak beraadslaagd
dan die waarvoor de bijeenroeping is geschied.
De algemene vergadering mag de gang van de
zittingen in geen geval verhinderen of
onderbreken.

Art. 341. § 1. De algemene vergadering bestaat
uit :
1° de leden bedoeld in artikel 129, eerste lid,
voor het Hof van Cassatie;
2° de leden bedoeld in de artikelen 101, § 2,
tweede lid, en 102, § 1, voor de hoven van
beroep;
3° de leden bedoeld in artikel 103, tweede en
derde lid, voor de arbeidshoven;
4° de leden bedoeld in de artikelen 77, eerste
lid, en 87, eerste lid, voor de rechtbanken van
eerste aanleg;
5° de leden bedoeld in de artikelen 82 en 87,
eerste en vierde lid, voor de
arbeidsrechtbanken;
6° de leden bedoeld in de artikelen 85 en 87,
eerste en vierde lid, voor de rechtbanken van
koophandel;
7° de leden bedoeld in de artikelen 59 en 60
voor de vredegerechten en de
politierechtbanken gelegen binnen hetzelfde
arrondissement.
Rechters benoemd bij toepassing van artikel
100 maken deel uit van de algemene
vergadering van de rechtscolleges waar zij
daadwerkelijk als rechter werkzaam zijn.
Magistraten die een opdracht vervullen nemen
voor de duur van die opdracht, voor zover dit
een voltijdse opdracht buiten een rechtscollege
betreft, deel aan de algemene vergadering
zonder stemrecht en zonder dat ze worden
meegeteld voor het vaststellen van het quorum.
Betreft het een opdracht bij een ander
rechtscollege dan maken zij zowel deel uit van
de algemene vergadering van het rechtscollege
waar zij zijn benoemd als van de algemene
vergadering van het rechtscollege waar zij een
voltijdse opdracht vervullen.
§ 2. In de gevallen bedoeld in artikel 340, § 2,
2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7°, en § 4, eerste lid maken de
plaatsvervangende magistraten, de assessoren
in de strafuitvoeringsrechtbank, de rechters in
handelszaken en de raadsheren en rechters in
sociale zaken geen deel uit van de algemene
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vergadering.
§ 3. In de gevallen bedoeld in artikel 340, § 2, 2°
en § 4, tweede lid, woont de procureur-generaal
of, naar gelang van het geval, de procureur des
Konings of de arbeidsauditeur de algemene
vergadering bij. Hij kan zijn vorderingen in de
registers laten optekenen.
§ 4. ....

algemene vergadering.
§ 3. In de gevallen bedoeld in artikel 340, § 2, 2°
en § 4, tweede lid, woont de procureur-generaal
of, naar gelang van het geval, de procureur des
Konings of de arbeidsauditeur de algemene
vergadering bij. Hij kan zijn vorderingen in de
registers laten optekenen.
§ 4. ....

Art. 574. De rechtbank van koophandel neemt
kennis:
1° van geschillen ter zake van een
vennootschap die beheerst wordt door het
Wetboek van vennootschappen, evenals van
geschillen die ontstaan tussen de vennoten van
een dergelijke vennootschap, met uitzondering
van de geschillen waarbij een van de partijen
een vennootschap is die werd opgericht met het
oog op de uitoefening van het beroep van
advocaat, notaris of gerechtsdeurwaarder;
2° van vorderingen en geschillen rechtstreeks
ontstaan uit het faillissement en procedures van
gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de
voorschriften van de faillissementswet van 8
augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, en waarvan de gegevens voor
de oplossing zich bevinden in het bijzonder recht
dat van toepassing is op het stelsel van het
faillissement en de procedures van gerechtelijke
reorganisatie.
3° van vorderingen betreffende de benamingen
van oorsprong en de geografische aanduidingen;
4° van vorderingen betreffende de aan de post
toevertrouwde diensten;
5° van vorderingen tot verbetering en
doorhaling van inschrijvingen van
ondernemingen in de zin van artikel 2, 3°, van de
wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een
Kruispuntbank van Ondernemingen, tot
modernisering van het handelsregister, tot
oprichting van erkende ondernemingsloketten
en houdende diverse bepalingen, in de
Kruispuntbank van Ondernemingen;
6° van vorderingen met het oog op de
benoeming van commissarissen voor het nazien
van boeken en rekeningen van
handelsvennootschappen;
7° van vorderingen inzake zee- en binnenvaart,
en inzonderheid van het onderzoek van de
schuldvorderingen bij verdeling van de gelden
voortkomend van de toewijzing van een in
beslag genomen vaartuig.
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schuldvorderingen bij verdeling van de gelden
voortkomend van de toewijzing van een in
beslag genomen vaartuig.
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8° opgeheven
9° van geschillen inzake de handelingen van de
Nationale Loterij;
10° van aanvragen tot homologatie van
beslissingen tot verplaatsing van de zetel van
een vennootschap in vereffening bedoeld in
artikel 183, § 3, van het Wetboek van
vennootschappen, van de vorderingen tot
ontbinding van een vennootschap bedoeld in
artikel 182, § 1, van hetzelfde Wetboek en van
de aanvragen tot goedkeuring van het
verdelingsplan van artikel 190, § 1, van hetzelfde
Wetboek;
11° de vorderingen bedoeld in artikel 92 van
Verordening nr. 40/94 van de Raad van de
Europese Unie van 20 december 1993 inzake het
Gemeenschapsmerk.
12° van geschillen tussen emittenten en
houders, of tussen houders, van certificaten die
betrekking hebben op effecten en zijn
uitgegeven overeenkomstig de artikelen 43bis
en 124ter van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30
november 1935.
13° van de vorderingen bedoeld in de artikelen
92, § 7, 159, § 7 en 197, § 8, van de wet van...
betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles.
14° van de vorderingen bedoeld in artikel 81 van
Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12
december 2001 betreffende
Gemeenschapsmodellen.
15° van de in artikel 73 van de wet van 28
maart 1984 op de uitvinding octrooien bedoelde
vorderingen;
16° van vorderingen bedoeld in artikel 38 van
de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van
kweekproducten;
17° van vorderingen bedoeld in artikel 16 van
de wet van 10 januari 1990 betreffende de
rechtsbescherming van topografieën van
halfgeleiderproducten;
18° van vorderingen betreffende merken, met
inbegrip van vorderingen betreffende de
doorhaling van een collectief merk, en van
vorderingen betreffende tekeningen of
modellen, bedoeld door het Benelux-Verdrag
inzake de intellectuele eigendom merken en
tekeningen of modellen van 25 februari 2005
goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006,
behalve deze die door dit verdrag worden
voorbehouden aan de bevoegdheid van een
ander rechtscollege.

8° opgeheven
9° van geschillen inzake de handelingen van de
Nationale Loterij;
10° van aanvragen tot homologatie van
beslissingen tot verplaatsing van de zetel van
een vennootschap in vereffening bedoeld in
artikel 183, § 3, van het Wetboek van
vennootschappen, van de vorderingen tot
ontbinding van een vennootschap bedoeld in
artikel 182, § 1, van hetzelfde Wetboek en van
de aanvragen tot goedkeuring van het
verdelingsplan van artikel 190, § 1, van hetzelfde
Wetboek;
11° de vorderingen bedoeld in artikel 92 van
Verordening nr. 40/94 van de Raad van de
Europese Unie van 20 december 1993 inzake het
Gemeenschapsmerk.
12° van geschillen tussen emittenten en
houders, of tussen houders, van certificaten die
betrekking hebben op effecten en zijn
uitgegeven overeenkomstig de artikelen 43bis
en 124ter van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30
november 1935.
13° van de vorderingen bedoeld in de artikelen
92, § 7, 159, § 7 en 197, § 8, van de wet van...
betreffende bepaalde vormen van collectief
beheer van beleggingsportefeuilles.
14° van de vorderingen bedoeld in artikel 81 van
Verordening (EG) Nr. 6/2002 van de Raad van 12
december 2001 betreffende
Gemeenschapsmodellen.
15° van de in artikel 73 van de wet van 28
maart 1984 op de uitvinding octrooien bedoelde
vorderingen;
16° van vorderingen bedoeld in artikel 38 van
de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van
kweekproducten;
17° van vorderingen bedoeld in artikel 16 van
de wet van 10 januari 1990 betreffende de
rechtsbescherming van topografieën van
halfgeleiderproducten;
18° van vorderingen betreffende merken, met
inbegrip van vorderingen betreffende de
doorhaling van een collectief merk, en van
vorderingen betreffende tekeningen of
modellen, bedoeld door het Benelux-Verdrag
inzake de intellectuele eigendom merken en
tekeningen of modellen van 25 februari 2005
goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006,
behalve deze die door dit verdrag worden
voorbehouden aan de bevoegdheid van een
ander rechtscollege.
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19° de vordering om te laten vaststellen dat er
een cumulatie is van verworven beschermingen
voor éénzelfde uitvinding door het Belgische
octrooi en door het Europese octrooi, ingesteld
bij toepassing van artikel 5 van de wet van 21
april 2007 houdende diverse bepalingen
betreffende de procedure voor het indienen van
Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van
deze aanvragen en van de Europese octrooien in
België.

19° de vordering om te laten vaststellen dat er
een cumulatie is van verworven beschermingen
voor éénzelfde uitvinding door het Belgische
octrooi en door het Europese octrooi, ingesteld
bij toepassing van artikel 5 van de wet van 21
april 2007 houdende diverse bepalingen
betreffende de procedure voor het indienen van
Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van
deze aanvragen en van de Europese octrooien in
België.

Art. 631. § 1. De rechtbank van koophandel
gelegen in het rechtsgebied waarin de koopman
op de dag van aangifte van het faillissement of
van instelling van de rechtsvordering zijn
hoofdvestiging of, indien het een rechtspersoon
betreft, zijn zetel heeft, is bevoegd om het
faillissement uit te spreken. In geval van
verplaatsing van de hoofdvestiging van de
koopman of, indien het een rechtspersoon
betreft, van de zetel, binnen een termijn van een
jaar voorafgaand aan de faillissementsvordering,
kan het faillissement binnen dezelfde termijn
eveneens worden gevorderd voor de rechtbank
binnen het rechtsgebied waarvan de koopman
zijn hoofdvestiging of de rechtspersoon zijn zetel
had. Deze termijn loopt vanaf de wijziging van
het ingeschrevene betreffende de
hoofdvestiging in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, in de hoedanigheid van
handelaar]1 of wanneer het een rechtspersoon
betreft, van de bekendmaking van de
verplaatsing van de zetel in het Belgisch
Staatsblad. De rechtbank waarbij de zaak eerst
aanhangig wordt gemaakt, heeft voorrang op die
waarvoor zij later wordt aangebracht.
De rechtbank van koophandel bevoegd om een
territoriaal of secundair faillissement uit te
spreken met toepassing van artikel 3, § 2 of § 3,
van verordening 1346/2000/EG van de Raad van
29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures,
is die welke gelegen is in het rechtsgebied
waarbinnen de schuldenaar de bedoelde
vestiging bezit. Indien er meerdere vestigingen
zijn, is de rechtbank waartoe men zich het eerst
wendt, bevoegd.
Geschiedt de faillietverklaring in België, dan
behoren de desbetreffende geschillen
uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank
in wier arrondissement het faillissement is
geopend.
Het eerste lid is van toepassing op de
procedure bepaald in artikel 8 van de

[…]Opgeheven
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faillissementswet. De rechtbank die de beslissing
tot ontneming van het beheer heeft genomen,
blijft uitsluitend bevoegd om het faillissement
van de schuldenaar uit te spreken gedurende de
termijn bepaald in artikel 8, vijfde lid, van de
faillissementswet.
2. De rechtbank van koophandel bevoegd om
kennis te nemen van een verzoekschrift tot
gerechtelijke reorganisatie is die welke gelegen
is in het rechtsgebied waarbinnen de
schuldenaar op de dag van de neerlegging van
het verzoekschrift zijn hoofdinrichting of, inft tot
gerechtelijke reorganisatie dien het een
rechtspersoon betreft, zijn zetel heeft. (...).
De rechtbank bedoeld in het vorige lid blijft
bevoegd voor en tijdens alle verrichtingen
voorgeschreven door de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de
ondernemingen en door de faillissementswet.
Art. 764. Uitgenomen voor de vrederechter,
voor de rechter zitting houdend in kort geding
en voor de beslagrechter, worden op straffe van
nietigheid aan het openbaar ministerie
meegedeeld:
1° de vorderingen betreffende de staat van
personen wanneer minderjarigen of
onbekwamen bij het geding betrokken zijn;
2° de vorderingen betreffende de verklaring
van afwezigheid en de gerechtelijke verklaring
van overlijden, de voogdij over een minderjarige,
het beheer over de goederen van een persoon
ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel
is genomen met toepassing van de wet van 26
juni 1990 betreffende de bescherming van de
persoon van de geesteszieke;
3° de vorderingen betreffende de akten van de
burgerlijke stand;
4° de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld
zijn wegens een drukpersmisdrijf;
5° de vorderingen tot betichting van valsheid in
burgerlijke zaken;
6° de vorderingen tot herroeping van het
gewijsde;
7° de vorderingen tot wraking;
8° de vorderingen tot gerechtelijke
reorganisatie, de vorderingen tot
faillietverklaring, tot verdaging van de datum
van staking van betaling, alsook de vorderingen
tot intrekking van een reorganisatieplan en tot
sluiting van het faillissement;
9° de vorderingen en oproepingen ingevolge
artikel 182, § 3, van het Wetboek van

Art. 764. Uitgenomen voor de vrederechter,
voor de rechter zitting houdend in kort geding
en voor de beslagrechter, worden op straffe van
nietigheid aan het openbaar ministerie
meegedeeld:
1° de vorderingen betreffende de staat van
personen wanneer minderjarigen of
onbekwamen bij het geding betrokken zijn;
2° de vorderingen betreffende de verklaring
van afwezigheid en de gerechtelijke verklaring
van overlijden, de voogdij over een minderjarige,
het beheer over de goederen van een persoon
ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel
is genomen met toepassing van de wet van 26
juni 1990 betreffende de bescherming van de
persoon van de geesteszieke;
3° de vorderingen betreffende de akten van de
burgerlijke stand;
4° de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld
zijn wegens een drukpersmisdrijf;
5° de vorderingen tot betichting van valsheid in
burgerlijke zaken;
6° de vorderingen tot herroeping van het
gewijsde;
7° de vorderingen tot wraking;
8° de vorderingen tot gerechtelijke
reorganisatie, de vorderingen tot
faillietverklaring, tot verdaging van de datum
van staking van betaling, alsook de vorderingen
tot intrekking van een reorganisatieplan en tot
sluiting van het faillissement;
9° de vorderingen en oproepingen ingevolge
artikel 182, § 3, van het Wetboek van
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vennootschappen, tot gerechtelijke ontbinding
van vennootschappen bedoeld in artikel 182 van
het Wetboek van vennootschappen;

10° de vorderingen bepaald in de artikelen
578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° tot 18°, 581, 2°, 3°, 9° en
10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° en 12°, 583 en
587septies;
11° alle vorderingen waarvan de mededelingen
aan het openbaar ministerie is voorgeschreven
bij de bijzondere wetten.
12° de vorderingen ingesteld op grond van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
bepaalde vormen van discriminatie;
12° de verhalen betreffende de wijziging van
het geslacht van een persoon.
13° de vorderingen ingesteld op grond van de
wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden;
14° de vorderingen ingesteld op grond van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen.
16° de burgerrechtelijke vorderingen
betreffende de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen houdende veroordeling
tot een bijzondere verbeurdverklaring, een
geldboete en de gerechtskosten in het kader van
het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.
Het openbaar ministerie kan zich alle andere
zaken laten meedelen wanneer het zulks
dienstig acht. Met uitzondering van de in artikel
138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering,
kan de rechtbank of het hof de mededeling ook
ambtshalve bevelen.
Het openbaar ministerie verleent in de meest
aangewezen vorm advies wanneer het zulks
dienstig acht.
In afwijking van het derde lid verleent het
openbaar ministerie in de gevallen bedoeld in
het eerste lid, 9° en 10°, steeds advies wanneer
de rechtbank hierom verzoekt.
Het college van procureurs-generaal geeft
richtlijnen in welke zaken bedoeld in het eerste
lid advies wordt verstrekt. Deze richtlijnen zijn
bindend voor alle leden van het openbaar
ministerie. De procureurs-generaal bij de hoven

vennootschappen, tot gerechtelijke ontbinding
van vennootschappen bedoeld in artikel 182 van
het Wetboek van vennootschappen;
9bis° de vorderingen tot gerechtelijke
ontbinding van verenigingen zonder
winstoogmerk en van stichtingen
respectievelijk bepaald in artikelen 18, eerste
lid, 4° en 39, eerste lid, 5° van de wet van 27
juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de stichtingen en de Europese
politieke partijen en stichtingen;
10° de vorderingen bepaald in de artikelen
578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° tot 18°, 581, 2°, 3°, 9° en
10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° en 12°, 583 en
587septies;
11° alle vorderingen waarvan de mededelingen
aan het openbaar ministerie is voorgeschreven
bij de bijzondere wetten.
12° de vorderingen ingesteld op grond van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
bepaalde vormen van discriminatie;
12° de verhalen betreffende de wijziging van
het geslacht van een persoon.
13° de vorderingen ingesteld op grond van de
wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden;
14° de vorderingen ingesteld op grond van de
wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen.
16° de burgerrechtelijke vorderingen
betreffende de tenuitvoerlegging van
rechterlijke beslissingen houdende veroordeling
tot een bijzondere verbeurdverklaring, een
geldboete en de gerechtskosten in het kader van
het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek.
Het openbaar ministerie kan zich alle andere
zaken laten meedelen wanneer het zulks
dienstig acht. Met uitzondering van de in artikel
138bis, § 2, eerste lid, bedoelde rechtsvordering,
kan de rechtbank of het hof de mededeling ook
ambtshalve bevelen.
Het openbaar ministerie verleent in de meest
aangewezen vorm advies wanneer het zulks
dienstig acht.
In afwijking van het derde lid verleent het
openbaar ministerie in de gevallen bedoeld in
het eerste lid, 9°, 9bis° en 10°, steeds advies
wanneer de rechtbank hierom verzoekt.
Het college van procureurs-generaal geeft
richtlijnen in welke zaken bedoeld in het eerste
lid advies wordt verstrekt. Deze richtlijnen zijn
bindend voor alle leden van het openbaar
ministerie. De procureurs-generaal bij de hoven
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van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging
van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.

van beroep staan in voor de tenuitvoerlegging
van deze richtlijnen binnen hun rechtsgebied.

Art. 1186. Wanneer moet worden overgegaan
tot vervreemding van onroerende goederen die
geheel of gedeeltelijk aan minderjarigen, aan
vermoedelijk afwezigen, of aan beschermde
personen die krachtens artikel 492/1 van het
Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden
verklaard om onroerende goederen te
vervreemden, moeten hun wettelijke
vertegenwoordigers daartoe aan de
vrederechter machtiging vragen.
lid 2 opgeheven.
Indien de vrederechter de verkoop toestaat,
wijst hij tegelijk een notaris aan door wiens
ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping
geschiedt.
De verkoop geschiedt in aanwezigheid van de
wettelijke vertegenwoordigers en, in
voorkomend geval, van de toeziende voogden.
De verkoop geschiedt, in voorkomend geval, ten
overstaan van de vrederechter van het kanton
waar de goederen gelegen zijn.

Art. 1186. Wanneer moet worden overgegaan
tot de openbare verkoping van onroerende
goederen die geheel toebehoren aan
minderjarigen, aan vermoedelijk afwezigen, of
aan beschermde personen die krachtens artikel
492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam
werden verklaard om onroerende goederen te
vervreemden, moeten hun wettelijke
vertegenwoordigers daartoe aan de
vrederechter machtiging vragen. Indien de
vrederechter de openbare verkoop toestaat,
wijst hij tegelijk een notaris aan door wiens
ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping
geschiedt.

Art. 1187.Wanneer onroerende goederen in
mede-eigendom toebehoren aan minderjarigen,
vermoedelijk afwezigen, beschermde personen
die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk
Wetboek onbekwaam werden verklaard om
onroerende goederen te vervreemden of aan
personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet
op de bescherming van de maatschappij, en aan
andere personen, dan dienen deze laatsten,
indien zij willen verkopen, zich bij verzoekschrift
te wenden tot de vrederechter om daartoe te
worden gemachtigd.

Art. 1187. Wanneer onroerende goederen in
mede-eigendom toebehoren aan
minderjarigen, vermoedelijk afwezigen,
beschermde personen die krachtens artikel
492/1 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam
werden verklaard om onroerende goederen te
vervreemden of aan personen die geïnterneerd
zijn ingevolge de wet op de bescherming van de
maatschappij, en aan andere personen, dan kan
de Vrederechter, op verzoek van de wettelijke
vertegenwoordigers of de andere medeeigenaars, de openbare verkoop van de
onverdeelde goederen machtigen.

De wettelijke vertegenwoordigers van de
betrokken minderjarigen, vermoedelijk
afwezigen, bewindvoerders van beschermde
personen die krachtens artikel 492/1 van het
Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden
verklaard om onroerende goederen te
vervreemden alsook de andere mede-eigenaars,
moeten worden gehoord of behoorlijk worden
opgeroepen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht

De wettelijke vertegenwoordigers van de
betrokken minderjarigen, vermoedelijk
afwezigen, bewindvoerders van beschermde
personen die krachtens artikel 492/1 van het
Burgerlijk Wetboek onbekwaam werden
verklaard om onroerende goederen te
vervreemden, alsook de andere medeeigenaars, moeten tot de machtigingsprocedure
worden opgeroepen bij gerechtsbrief die ten

De wettelijke vertegenwoordigers en, in
voorkomend geval, de toeziende voogden
alsook, in voorkomend geval, de vrederechter
van het kanton waar de goederen gelegen zijn,
waken, elk voor wat hen betreft, over de
bescherming van de betrokken belangen.
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ten minste vijf dagen voor de zittingsdag.
Indien de vrederechter het verzoekschrift
inwilligt, wijst hij een notaris aan die de
openbare verkoping zal houden.

minste acht dagen voor de zitting betekend
wordt. Hetzelfde geldt voor de ingeschreven
hypothecaire en bevoorrechte schuldeisers
alsook voor zij die een bevel of beslagexploot
hebben doen overschrijven.

De verkoop geschiedt in aanwezigheid van de
wettelijke vertegenwoordigers en, in
voorkomend geval, van de toeziende voogden.
De verkoop geschiedt, in voorkomend geval, ten
overstaan van de vrederechter van het kanton
waar de goederen gelegen zijn.

Indien de vrederechter het verzoekschrift
inwilligt, wijst hij tegelijk een notaris aan door
wiens ambtelijke tussenkomst voormelde
verkoping zal geschieden. De beschikking
vermeldt uitdrukkelijk de identiteit van de
schuldeisers en andere mede-eigenaars die
naar behoren bij de procedure werden
opgeroepen.
De mede-eigenaars, de wettelijke
vertegenwoordigers en, in voorkomend geval,
de toeziende voogden alsook, in voorkomend
geval, de vrederechter van het kanton waar de
goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat hen
betreft, over de bescherming van de betrokken
belangen.

Art. 1189. De openbare verkoping van
onroerende goederen die behoren tot
nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving of tot onbeheerde
nalatenschappen, is onderworpen aan de
volgende voorwaarden :

Art. 1189. De openbare verkoping van
onroerende goederen die behoren tot
nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving of tot onbeheerde
nalatenschappen, is onderworpen aan de
volgende voorwaarden:

De erfgenamen of curators zijn gehouden bij
verzoekschrift machtiging tot het verrichten van
de openbare verkoping te vragen aan de
familierechtbank van de plaats waar de erfenis is
opengevallen; indien de rechtbank de
machtiging verleent, wijst zij tegelijk een notaris
aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de
openbare verkoping zal geschieden.
Deze wordt, in voorkomend geval, gehouden
ten overstaan van de vrederechter van het
kanton waar de goederen gelegen zijn.

De begunstigde erfgenamen of de curatoren van
de onbeheerde nalatenschap zijn gehouden bij
verzoekschrift machtiging tot het verrichten van
de openbare verkoping te vragen aan de
familierechtbank van de plaats waar de erfenis is
opengevallen; indien de rechtbank de
machtiging verleent, wijst zij tegelijk een notaris
aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de
openbare verkoping zal geschieden. De
begunstigde erfgenamen of de curator van de
onbeheerde nalatenschap evenals, in
voorkomend geval, de vrederechter van het
kanton waar de goederen gelegen zijn, waken,
elk voor wat hen betreft, over de bescherming
van de betrokken belangen.

De machtiging van de rechtbank is niet vereist in
geval van toepassing van de artikelen 1186 en
1187.

De machtiging van de rechtbank is niet vereist in
geval van toepassing van de artikelen 1186 en
1187.
Art. 1189/1. Wanneer de onroerende goederen
in mede-eigendom toebehoren aan een
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onbeheerde nalatenschap of een nalatenschap
aanvaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving en aan andere personen,
kan de familierechtbank, op verzoek van de
curator van de onbeheerde nalatenschap of de
onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaardende erfgenaam of de andere medeeigenaars, de openbare verkoop van de
onverdeelde onroerende goederen machtigen.
De curatoren van de onbeheerde nalatenschap,
de onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaardende erfgenamen, alsook de andere
mede-eigenaars dienen tot de
machtigingsprocedure te worden opgeroepen
bij gerechtsbrief die ten minste acht dagen voor
de zitting betekend wordt. Hetzelfde geldt voor
de ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte
schuldeisers alsook voor zij die een bevel of
beslagexploot hebben doen overschrijven.
Indien de familierechtbank het verzoekschrift
inwilligt, wijst zij tegelijk een notaris aan door
wiens ambtelijke tussenkomst voormelde
verkoping zal geschieden. De beslissing
vermeldt uitdrukkelijk de identiteit van de
schuldeisers en de andere mede-eigenaars die
naar behoren bij de procedure werden
opgeroepen.
De begunstigde erfgenamen of de curator van
de onbeheerde nalatenschap en de andere
mede-eigenaars alsook, in voorkomend geval,
de vrederechter van het kanton waar de
goederen gelegen zijn, waken, elk voor wat hen
betreft, over de bescherming van de betrokken
belangen.
De machtiging van de rechtbank is niet vereist
in geval van toepassing van de artikelen 1186
en 1187.
Art. 1190. De curator van het faillissement mag
de onroerende goederen die tot een failliete
boedel behoren, niet verkopen dan nadat hij aan
de rechter-commissaris machtiging heeft
gevraagd; indien de rechter machtiging verleent,
wijst hij tegelijk een notaris aan, door wiens
ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping
zal geschieden.
Deze wordt, in voorkomend geval, gehouden
ten overstaan van de vrederechter van het
kanton waar de goederen gelegen zijn.

Art. 1190. De curator van het faillissement mag
de onroerende goederen die tot een failliete
boedel behoren, niet openbaar verkopen dan
nadat hij aan de rechter-commissaris
machtiging heeft gevraagd; indien de rechter
machtiging verleent, wijst hij tegelijk een
notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst
de openbare verkoping zal geschieden. De
curator en, in voorkomend geval, de
vrederechter van het kanton waar de goederen
gelegen zijn, waken, elk voor wat hen betreft,
over de bescherming van de betrokken
belangen.
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Art. 1191. Indien het evenwel met het oog op de
beschermde belangen bedoeld in de artikelen
1186 tot 1190 vereist is dat de onroerende
goederen geheel of gedeeltelijk worden
verkocht in een of meer andere kantons dan dat
waar het goed gelegen is, wordt zulks
naargelang van het geval vermeld in de
beschikking van de vrederechter, in de beslissing
tot machtiging van de familierechtbank of van
de rechter-commissaris van het faillissement. De
vrederechter, de familierechtbank of de
rechter-commissaris wijst, in voorkomend geval,
tegelijk de vrederechter aan in aanwezigheid van
wie de verkoop zal geschieden.

Art. 1191. Indien het evenwel met het oog op
de beschermde belangen bedoeld in de
artikelen 1186 tot 1190 vereist is dat de
onroerende goederen geheel of gedeeltelijk
worden verkocht in een of meer andere
kantons dan dat waar het goed gelegen is,
wordt zulks naargelang van het geval vermeld
in de beschikking van de vrederechter, in de
beslissing tot machtiging van de
familierechtbank of van de rechter-commissaris
van het faillissement. De vrederechter, de
familierechtbank of de rechter-commissaris
wijst tegelijkertijd de vrederechter aan die, in
voorkomend geval, waakt over de bescherming
van de betrokken belangen.

Art. 1192. § 1. De door de aangestelde notaris
opgestelde verkoopvoorwaarden geven de
datum van de verkoop aan en worden vóór de
aanvang van de bekendmaking ter goedkeuring
voorgelegd aan de vrederechter.
De vrederechter waakt over de bescherming
van de in artikel 1191 bedoelde belangen. In
voorkomend geval kan hij zijn goedkeuring van
de verkoopvoorwaarden afhankelijk maken van
de vaststelling van bepaalde voorwaarden
waaronder in het bijzonder zijn aanwezigheid op
de zitting van toewijzing.

Art. 1192. § 1. De door de aangestelde notaris
opgestelde verkoopsvoorwaarden worden ter
goedkeuring voorgelegd aan de vrederechter bij
gewone brief.
De vrederechter waakt over de bescherming
van de in artikel 1191 bedoelde belangen. In
voorkomend geval kan hij zijn goedkeuring van
de verkoopsvoorwaarden afhankelijk maken
van de vaststelling van bepaalde voorwaarden,
waaronder in het bijzonder zijn instemming
met de toewijzing.
De notaris gaat over de bekendmaking zodra de
goedkeuring van de vrederechter bekomen
werd.

Weigert de rechter zijn goedkeuring, dan staan
tegen zijn beschikking de rechtsmiddelen open
als bepaald in de artikelen 1031 tot 1034.

Ingeval de vrederechter zijn goedkeuring zou
weigeren, dient de zaak bij hem aanhangig
gemaakt te worden op eenzijdig verzoekschrift
ondertekend door de aangestelde notaris of
een advocaat teneinde een met redenen
omklede beschikking te wijzen, vatbaar voor de
rechtsmiddelen voorzien in de artikelen 1031
tot 1034.

§ 2. Als er moeilijkheden ontstaan, kan de
notaris of elke belanghebbende partij zich tot de
vrederechter wenden. In voorkomend geval doet
de vrederechter de verkoop uitstellen, na de
wettelijke vertegenwoordigers van de
belanghebbenden, de voorlopig
inbezitgestelden, de erfgenamen die onder
voorrecht hebben aanvaard, de curators van de
onbeheerde nalatenschappen of de curators van
de failliete boedels te hebben gehoord.

§ 2. Als er moeilijkheden ontstaan, kan de
notaris of elke belanghebbende partij zich tot
de vrederechter wenden. In voorkomend geval
doet de vrederechter de verkoop uitstellen, na
de wettelijke vertegenwoordigers van de
belanghebbenden, de voorlopig
inbezitgestelden, de erfgenamen die onder
voorrecht hebben aanvaard, de curatoren van
de onbeheerde nalatenschappen of de
curatoren van de failliete boedels te hebben
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gehoord.
Art. 1193. De verkoop van de onroerende
goederen geschiedt in alle voormelde gevallen
op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone
openbare verkoping van onroerende goederen,
behoudens het bepaalde in de artikelen 1193bis
en 1193 ter.

Art. 1193. De verkoop van de onroerende
goederen geschiedt in alle voormelde gevallen
op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone
openbare verkoping van onroerende goederen,
behoudens het bepaalde in de artikelen 1193bis
en 1193ter.

De toewijzing geschiedt in één enkele zitting,
eerst bij opbod, en onder de opschortende
voorwaarde van de afwezigheid van een hoger
bod bedoeld in de artikelen 1592, 1593 en 1594.
De artikelen 1589 en 1590 zijn van toepassing op
die toewijzing. De biedingen kunnen zowel
fysieke als gedematerialiseerde biedingen zijn.
De verkoopsvoorwaarden bepalen de wijze, de
voorwaarden en de termijn voor het doen van
de biedingen.

De toewijzing geschiedt in één enkele al dan niet
gedematerialiseerde zitting, bij opbod. De
artikelen 1589 en 1590 zijn van toepassing op
die toewijzing. De biedingen kunnen zowel
fysieke als gedematerialiseerde biedingen zijn.
De verkoopsvoorwaarden bepalen de wijze, de
voorwaarden en de termijn voor het doen van
de biedingen. Bij een gedematerialiseerde
openbare verkoop wijst de notaris het goed toe
binnen een periode van maximum tien
werkdagen na het ogenblik waarop de
gedematerialiseerde biedingen werden
afgesloten. De toewijzing geschiedt op één en
dezelfde dag, enerzijds door het online
meedelen van het hoogste in aanmerking
genomen bod en anderzijds door het opstellen
van een akte waarin het hoogste in aanmerking
genomen bod en de instemming van de
verzoeker en van de koper worden vastgesteld.

De instrumenterende notaris kan voorafgaand
aan de toewijzing, eventueel na advies van een
door hem aangestelde deskundige, de instelprijs
bepalen.
De bieder die bij aanvang van de zitting als
eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de
instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan
1 % van zijn eerste bod. Deze premie is slechts
opeisbaar indien het goed definitief aan deze
bieder wordt toegewezen. Deze premie is ten
laste van de verkoopsmassa.

De verkoopsvoorwaarden kunnen bepalen dat
de toewijzing plaatsvindt onder de opschortende
voorwaarde van het verkrijgen van een
financiering door de koper. De
verkoopsvoorwaarden stellen de nadere regels
van deze voorwaarde vast. Indien de
voorwaarde niet vervuld wordt, staat de
persoon die om de opschortende voorwaarde
heeft verzocht in voor de kosten die zijn
gemaakt met het oog op de toewijzing binnen de
grenzen die zijn vastgelegd in de
verkoopsvoorwaarden.
De instrumenterende notaris kan voorafgaand
aan de toewijzing, eventueel na advies van een
door hem aangestelde deskundige, de instelprijs
bepalen.
De bieder die bij aanvang van de zitting als
eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de
instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan
een procent van zijn eerste bod. Deze premie is
slechts opeisbaar indien het goed definitief aan
deze bieder wordt toegewezen. Deze premie is
180

Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris
door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna
de verkoop wordt voortgezet bij opbod.
Wanneer de instrumenterende notaris geen
instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen
aan die bieder die het hoogste bedrag biedt op
het einde van de eerste zitting. Deze premie
bedraagt 1 % van dit geboden bedrag. Deze
premie is slechts opeisbaar indien het goed
definitief wordt toegewezen aan deze bieder.
Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
De in het vierde en zesde lid bedoelde premies
worden beschouwd als een gerechtskost zoals
bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet.

ten laste van de verkoopsmassa.
Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris
door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna
de verkoop wordt voortgezet bij opbod.
Wanneer de instrumenterende notaris geen
instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen
aan de eerste bieder. Deze premie bedraagt een
procent van het geboden bedrag. Deze premie is
slechts opeisbaar indien het goed definitief
wordt toegewezen aan deze bieder.
Deze premie is ten laste van de verkoopmassa.
De in het vijfde en zevende lid bedoelde premies
worden beschouwd als een gerechtskost zoals
bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet.

In alle gevallen kunnen de verzoekers, wegens
bijzondere omstandigheden en met instemming
van de vrederechter, hetzij in de
verkoopsvoorwaarden vermelden, hetzij ter
zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger
bod niet zal worden toegepast.

(Wet 15.04.2018 – art. 15)

Art. 1193bis. In de gevallen bedoeld in de
artikelen 1186 tot 1189 kunnen de personen
bevoegd om de openbare verkoping van de
onroerende goederen te vorderen, naargelang
van het geval, bij de vrederechter of bij de
familierechtbank een aanvraag indienen tot
machtiging om uit de hand te verkopen. De
machtiging wordt verleend indien het belang van
de door die artikelen beschermde personen
zulks vereist.

Art.1193bis. In de gevallen bedoeld in de
artikelen 1186 tot 1189/1 kunnen de personen
bevoegd om de openbare verkoping van de
onroerende goederen te vorderen, naargelang
van het geval, bij de vrederechter of bij de
familierechtbank een aanvraag indienen tot
machtiging om uit de hand te verkopen. De
machtiging wordt verleend indien het belang
van de door die artikelen beschermde personen
zulks vereist.

De machtiging moet uitdrukkelijk vermelden
waarom de verkoop uit de hand het belang van
de beschermde personen dient. Deze vorm van
verkoop kan van de vaststelling van een
minimum verkoopprijs afhankelijk worden
gesteld.

De machtiging moet uitdrukkelijk vermelden
waarom de verkoop uit de hand het belang van
de beschermde personen dient. Deze vorm van
verkoop kan van de vaststelling van een
minimum verkoopprijs afhankelijk worden
gesteld.

De in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt
ingediend bij een met redenen omkleed
verzoekschrift waarbij een door een notaris
opgemaakt ontwerp van verkoopakte wordt
gevoegd. De ontwerp-akte wordt gevoegd bij de
beschikking of bij het vonnis tot machtiging.

De in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt
ingediend bij een met redenen omkleed
verzoekschrift waarbij een door een notaris
opgemaakt ontwerp van verkoopakte, alsook
een schattingsverslag wordt gevoegd. De
ontwerpakte wordt gevoegd bij de beschikking
of bij het vonnis tot machtiging.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers alsook de personen aangewezen in

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, zij die een bevel of een
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artikel 1187, tweede lid, moeten worden
gehoord of behoorlijk worden opgeroepen bij
gerechtsbrief ter kennis gebracht ten minste vijf
dagen voor de zittingsdag.

beslagexploot hebben doen overschrijven,
alsook de personen aangewezen in artikel 1187,
tweede lid, en artikel 1189/1, eerste lid,
naargelang het geval, dienen tot de
machtigingsprocedure te worden opgeroepen
bij gerechtsbrief die ten minste acht dagen voor
de zitting betekend wordt.

De vrederechter of de rechtbank kan de
personen die bij de akte partij zullen zijn,
bevelen te verschijnen.

De vrederechter of de rechtbank kan de
personen die bij de akte partij zullen zijn,
bevelen te verschijnen.

De verkoping moet overeenkomstig de door de
vrederechter of de rechtbank aangenomen
ontwerp-akte, in aanwezigheid, in voorkomend
geval, van de toeziende voogd, geschieden door
de ambtelijke tussenkomst van de notaris
aangewezen in de beschikking of in het vonnis
tot machtiging.
De notaris voegt bij de verkoopakte een
eensluidend verklaard afschrift van de
beschikking of het vonnis. De titel van de
verkrijger bestaat uit de akte zonder dat vereist
is de beschikking of het vonnis tot machtiging er
aan toe te voegen en over te schrijven.

Indien de vrederechter of de rechtbank het
verzoekschrift inwilligt, dan dient deze verkoop
overeenkomstig de door de vrederechter of
rechtbank aangenomen ontwerpakte, in
voorkomend geval, in aanwezigheid van de
toeziende voogd, te geschieden door de
ambtelijke tussenkomst van de notaris
aangewezen in de beschikking of in het vonnis
tot machtiging. Deze laatste vermelden
uitdrukkelijk de identiteit van de schuldeisers
en de personen aangewezen in artikel 1187,
tweede lid, en artikel 1189/1, eerste lid, die
naar behoren bij de procedure werden
opgeroepen.

Art. 1193ter. In het geval van artikel 1190
kunnen de curators aan de rechtbank van
koophandel de machtiging vragen om uit de
hand te verkopen. De curators leggen aan de
rechtbank het door een notaris, aangewezen
door de rechter-commissaris, opgemaakt
ontwerp van verkoopakte voor, onder opgave
van de redenen waarom de verkoop uit de hand
geboden is.

Art.1193ter. In het geval van artikel 1190 kan
de curator, bij een met redenen omkleed
verzoekschrift, aan de rechtbank van
koophandel de machtiging vragen om uit de
hand te verkopen. De curator legt aan de
rechtbank het door een notaris, aangewezen
door de rechter-commissaris, opgemaakt
ontwerp van verkoopakte voor, onder opgave
van de redenen waarom de verkoop uit de
hand geboden is.

Hierbij voegen zij een schattingsverslag,
opgemaakt door de door hen aangewezen
deskundige en een getuigschrift van de
hypotheekbewaarder, na de faillietverklaring
opgesteld, met vermelding van de bestaande
inschrijvingen en alle overschrijvingen van een
bevel of een beslag betreffende de te verkopen
onroerende goederen. Alle personen die hetzij
een inschrijving, hetzij een kantmelding hebben
op het betrokken onroerend goed en de
gefailleerde moeten worden gehoord of bij
gerechtsbrief behoorlijk worden opgeroepen. Zij
kunnen van de rechtbank vorderen dat de
machtiging om uit de hand te verkopen
afhankelijk wordt gesteld van bepaalde

Hierbij voegen zij een schattingsverslag,
opgemaakt door de door hen aangewezen
deskundige en een getuigschrift van de
hypotheekbewaarder, na de faillietverklaring
opgesteld, met vermelding van de bestaande
inschrijvingen en alle overschrijvingen van een
bevel of een beslag betreffende de te verkopen
onroerende goederen. De ingeschreven
hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de
personen die een bevel of een beslagexploot
hebben doen overschrijven en de gefailleerde
dienen tot de machtigingsprocedure te worden
opgeroepen bij gerechtsbrief die ten minste
acht dagen voor de zitting betekend wordt.
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voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.

Zij kunnen van de rechtbank vorderen dat de
machtiging om uit de hand te verkopen
afhankelijk wordt gesteld van bepaalde
voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.

De machtiging wordt verleend indien het
belang van de gefailleerde boedel zulks vereist
en op advies van de rechter-commissaris. De
beschikking bepaalt uitdrukkelijk waarom de
verkoop uit de hand het belang van de failliete
boedel dient. Deze vorm van verkoop kan van
een minimumverkoopprijs afhankelijk worden
gesteld.

De machtiging wordt verleend indien het
belang van de gefailleerde boedel zulks vereist
en op advies van de rechter-commissaris. De
beschikking bepaalt uitdrukkelijk waarom de
verkoop uit de hand het belang van de failliete
boedel dient en vermeldt de identiteit van de
schuldeisers die naar behoren bij de procedure
werden opgeroepen. Deze vorm van verkoop
kan van de vaststelling van een minimumprijs
afhankelijk worden gesteld.

De verkoping moet overeenkomstig de door de
rechtbank aangenomen ontwerpakte
geschieden, door de ambtelijke tussenkomst van
de notaris die deze heeft opgesteld. Hij verdeelt
de prijs overeenkomstig de artikelen 1639 en
volgende. Hoger beroep tegen de beschikking
van de rechtbank kan ingesteld worden door de
verzoeker of door de tussenkomende
schuldeisers op de wijze bepaald in artikel 1031.

De verkoping moet overeenkomstig de door de
rechtbank aangenomen ontwerpakte
geschieden, door de ambtelijke tussenkomst
van de notaris die deze heeft opgesteld. Hoger
beroep tegen de beschikking van de rechtbank
kan ingesteld worden door de verzoeker of
door de tussenkomende schuldeisers op de
wijze bepaald in artikel 1031.

Art. 1209. § 1. De rechtbank beslist over alle
geschillen die bij haar aanhangig worden
gemaakt, met dien verstande dat zij de oplossing
kan uitstellen tot het vonnis van homologatie
wordt gewezen, en verleent de partijen akte van
hun eventuele akkoorden.

Art. 1209. § 1. De rechtbank beslist over alle
geschillen die bij haar aanhangig worden
gemaakt, met dien verstande dat zij de oplossing
kan uitstellen tot het vonnis van homologatie
wordt gewezen, en verleent de partijen akte van
hun eventuele akkoorden.

§ 2. De door de rechtbank vastgestelde
akkoorden gelden als vonnis bedoeld in artikel
1043.

§ 2. De door de rechtbank vastgestelde
akkoorden gelden als vonnis bedoeld in artikel
1043.

§ 3. Het vonnis waarin het akkoord van de
partijen over de verkoop, openbaar of uit de
hand, van alle of een deel van de goederen
wordt vastgesteld, machtigt de notarisvereffenaar ertoe over te gaan tot deze verkoop,
indien hij daartoe door ten minste een partij
wordt verzocht.
Dit vonnis verleent aan de notaris-vereffenaar
de bevoegdheden bedoeld in artikel 1224, § 4,
tweede, derde en vierde lid, waarvan het de
tekst overneemt in het beschikkende gedeelte.
In geval van openbare verkoop van onroerende
goederen, heeft deze plaats op de wijze die
gebruikelijk is inzake gewone openbare
verkoping van onroerende goederen en
overeenkomstig artikel 1193, tweede tot

§ 3. In geval van openbare verkoop van
onroerende goederen, heeft deze plaats op de
wijze die gebruikelijk is inzake gewone
openbare verkoping van onroerende goederen
en overeenkomstig artikel 1193, tweede tot
achtste lid, alsmede, in voorkomend geval,
overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192.
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zevende lid, alsmede, in voorkomend geval,
overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192 en
artikel 1193, achtste lid.
In geval van verkoop uit de hand, heeft deze in
voorkomend geval plaats overeenkomstig artikel
1193bis.
De verkoop van roerende goederen geschiedt
overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204bis, in
voorkomend geval door toedoen van een door
de notaris-vereffenaar aangewezen
gerechtsdeurwaarder.
Op de dag bepaald voor de toewijzing, wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
een van de partijen.
Art. 1214. § 1. De notaris-vereffenaar poogt de
partijen te verzoenen en wijst de partijen erop
dat ze zich kunnen laten bijstaan door een
advocaat.

Art. 1214. § 1. De notaris-vereffenaar poogt de
partijen te verzoenen en wijst de partijen erop
dat ze zich kunnen laten bijstaan door een
advocaat.

In elke stand van de rechtspleging maakt de
notaris-vereffenaar, op verzoek van de partijen,
een proces-verbaal op van het tussen hen
bereikte globale of gedeeltelijke akkoord over de
vereffening of de verdeling. Het aldus
vastgestelde akkoord dat door de partijen is
ondertekend bindt hen definitief en machtigt de
notaris-vereffenaar, wanneer het betrekking
heeft op de verkoop, openbaar of uit de hand,
van alle of een deel van de goederen, ertoe over
te gaan tot deze verkoop, indien hij daartoe door
ten minste een partij wordt verzocht.

In elke stand van de rechtspleging maakt de
notaris-vereffenaar, op verzoek van de partijen,
een proces-verbaal op van het tussen hen
bereikte globale of gedeeltelijke akkoord over de
vereffening of de verdeling. Het aldus
vastgestelde akkoord dat door de partijen is
ondertekend bindt hen definitief en machtigt de
notaris-vereffenaar, wanneer het betrekking
heeft op de verkoop, openbaar of uit de hand,
van alle of een deel van de goederen, ertoe over
te gaan tot deze verkoop, indien hij daartoe door
ten minste een partij wordt verzocht.

In geval van openbare verkoop vindt deze
plaats op de wijze die gebruikelijk is inzake
gewone openbare verkoping van onroerende
goederen en overeenkomstig artikel 1193,
tweede tot zevende lid, alsmede, in voorkomend
geval, overeenkomstig de artikelen 1186 tot
1192 en artikel 1193, achtste lid.

In geval van openbare verkoop, heeft deze
plaats op de wijze die gebruikelijk is inzake
gewone openbare verkoping van onroerende
goederen en overeenkomstig artikel 1193,
tweede tot achtste lid, alsmede, in voorkomend
geval, overeenkomstig de artikelen 1186 tot
1192.

In geval van verkoop uit de hand vindt deze, in
voorkomend geval, plaats overeenkomstig
artikel 1193bis.
De verkoop van roerende goederen geschiedt
overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204bis, in
voorkomend geval door toedoen van een
gerechtsdeurwaarder aangewezen door de
notaris-vereffenaar.
Op de dag bepaald voor de toewijzing wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
één van de partijen.
§ 2. De notaris-vereffenaar verricht de

In geval van verkoop uit de hand vindt deze, in
voorkomend geval, plaats overeenkomstig
artikel 1193bis.
De verkoop van roerende goederen geschiedt
overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204bis, in
voorkomend geval door toedoen van een
gerechtsdeurwaarder aangewezen door de
notaris-vereffenaar.
Op de dag bepaald voor de toewijzing wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
één van de partijen.
§ 2. De notaris-vereffenaar verricht de
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boedelbeschrijving, tenzij alle partijen, voor
zover ze bekwaam zijn, hiervan afzien en
gezamenlijk aan de notaris-vereffenaar
aanduiden welke goederen afhangen van de te
verdelen boedel. Van de boedelbeschrijving
wordt ten laatste afgezien bij de sluiting van het
proces-verbaal van de opening der
werkzaamheden. De notaris-vereffenaar stelt
een proces-verbaal op waarin hij opneemt dat
de partijen afzien van de boedelbeschrijving en
akkoord gaan over de vaststelling van de te
verdelen boedel, en bezorgt hiervan een
afschrift aan de partijen en aan hun raadslieden
in de vorm bepaald in artikel 1215, § 2.
Bij gebrek aan verzaking aan de
boedelbeschrijving, bepaalt de notarisvereffenaar, bij de sluiting van het procesverbaal van opening der werkzaamheden, de
dag en het uur van de eerste vacatie van de
boedelbeschrijving, die plaats heeft, behoudens
andersluidend akkoord van alle partijen en van
de notaris-vereffenaar, uiterlijk twee maanden
na de genoemde sluiting. Indien de
boedelbeschrijving niet kan worden gesloten bij
de eerste vacatie, bepaalt de notaris-vereffenaar
onmiddellijk de dag en het uur van de volgende
vacatie, die plaats heeft, behoudens akkoord van
alle partijen en van de notaris-vereffenaar,
uiterlijk twee maanden na de vorige vacatie.
Mits alle partijen ermee akkoord gaan en
bekwaam zijn, kan de boedelbeschrijving op
verklaring worden gedaan.
§ 3. Indien de notaris-vereffenaar erom door de
partijen wordt verzocht en instemt met dit
verzoek, schat hij de te verdelen goederen.
§ 4. Zonder afbreuk te doen aan de regels
betreffende de bewijslast en bewijsvoering, kan
de notaris-vereffenaar aan de partijen of derden
alle relevante informatie en stukken vragen.
Indien de partijen of derden de door de notarisvereffenaar gevraagde relevante informatie en
stukken niet meedelen, kan de rechtbank,
geadieerd overeenkomstig artikel 1216, hun
overlegging bevelen overeenkomstig de
artikelen 877 tot 882, in voorkomend geval op
straffe van een dwangsom.
§ 5. De notaris-vereffenaar maakt de
rekeningen op die de deelgenoten elkaar
verschuldigd mochten zijn, vormt de algemene
boedel, stelt de kavels samen en doet de
afrekening die met elk van de deelgenoten moet
worden gedaan. Hij neemt alle andere
bijkomende maatregelen om zijn opdracht naar

boedelbeschrijving, tenzij alle partijen, voor
zover ze bekwaam zijn, hiervan afzien en
gezamenlijk aan de notaris-vereffenaar
aanduiden welke goederen afhangen van de te
verdelen boedel. Van de boedelbeschrijving
wordt ten laatste afgezien bij de sluiting van het
proces-verbaal van de opening der
werkzaamheden. De notaris-vereffenaar stelt
een proces-verbaal op waarin hij opneemt dat
de partijen afzien van de boedelbeschrijving en
akkoord gaan over de vaststelling van de te
verdelen boedel, en bezorgt hiervan een
afschrift aan de partijen en aan hun raadslieden
in de vorm bepaald in artikel 1215, § 2.
Bij gebrek aan verzaking aan de
boedelbeschrijving, bepaalt de notarisvereffenaar, bij de sluiting van het procesverbaal van opening der werkzaamheden, de
dag en het uur van de eerste vacatie van de
boedelbeschrijving, die plaats heeft, behoudens
andersluidend akkoord van alle partijen en van
de notaris-vereffenaar, uiterlijk twee maanden
na de genoemde sluiting. Indien de
boedelbeschrijving niet kan worden gesloten bij
de eerste vacatie, bepaalt de notaris-vereffenaar
onmiddellijk de dag en het uur van de volgende
vacatie, die plaats heeft, behoudens akkoord van
alle partijen en van de notaris-vereffenaar,
uiterlijk twee maanden na de vorige vacatie.
Mits alle partijen ermee akkoord gaan en
bekwaam zijn, kan de boedelbeschrijving op
verklaring worden gedaan.
§ 3. Indien de notaris-vereffenaar erom door de
partijen wordt verzocht en instemt met dit
verzoek, schat hij de te verdelen goederen.
§ 4. Zonder afbreuk te doen aan de regels
betreffende de bewijslast en bewijsvoering, kan
de notaris-vereffenaar aan de partijen of derden
alle relevante informatie en stukken vragen.
Indien de partijen of derden de door de notarisvereffenaar gevraagde relevante informatie en
stukken niet meedelen, kan de rechtbank,
geadieerd overeenkomstig artikel 1216, hun
overlegging bevelen overeenkomstig de
artikelen 877 tot 882, in voorkomend geval op
straffe van een dwangsom.
§ 5. De notaris-vereffenaar maakt de
rekeningen op die de deelgenoten elkaar
verschuldigd mochten zijn, vormt de algemene
boedel, stelt de kavels samen en doet de
afrekening die met elk van de deelgenoten moet
worden gedaan. Hij neemt alle andere
bijkomende maatregelen om zijn opdracht naar
185

behoren en binnen een redelijke termijn te
vervullen.
§ 6. De afwezigheid van één of meer partijen
verhindert de voortzetting van de
werkzaamheden niet. In voorkomend geval stelt
de notaris-vereffenaar in elke stand van de
procedure vast dat een partij afwezig is of
weigert te tekenen.
Niettegenstaande een partij afwezig is of
weigert te tekenen, ontvangt de notarisvereffenaar de toewijzingsprijzen en andere
schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren,
geeft hij ervan kwijting met of zonder
indeplaatsstelling en, ten gevolge van deze
betalingen, verleent hij opheffing van elke
inschrijving die is of moet worden genomen, van
elke overschrijving van bevel of beslag, alsmede
van elk verzet indien daartoe grond bestaat.
§ 7. De notaris-vereffenaar maakt, in een staat
van vereffening, het ontwerp van verdeling op
en legt deze aan de partijen voor
overeenkomstig de procedure bepaald in artikel
1223. Hij handelt volgens het gebeurlijk tussen
de partijen tot stand gekomen globale of
gedeeltelijke akkoord bedoeld in de artikelen
1209, § 1, of 1214, § 1, tweede lid.

behoren en binnen een redelijke termijn te
vervullen.
§ 6. De afwezigheid van één of meer partijen
verhindert de voortzetting van de
werkzaamheden niet. In voorkomend geval stelt
de notaris-vereffenaar in elke stand van de
procedure vast dat een partij afwezig is of
weigert te tekenen.
Niettegenstaande een partij afwezig is of
weigert te tekenen, ontvangt de notarisvereffenaar de toewijzingsprijzen en andere
schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren,
geeft hij ervan kwijting met of zonder
indeplaatsstelling en, ten gevolge van deze
betalingen, verleent hij opheffing van elke
inschrijving die is of moet worden genomen, van
elke overschrijving van bevel of beslag, alsmede
van elk verzet indien daartoe grond bestaat.
§ 7. De notaris-vereffenaar maakt, in een staat
van vereffening, het ontwerp van verdeling op
en legt deze aan de partijen voor
overeenkomstig de procedure bepaald in artikel
1223. Hij handelt volgens het gebeurlijk tussen
de partijen tot stand gekomen globale of
gedeeltelijke akkoord bedoeld in de artikelen
1209, § 1, of 1214, § 1, tweede lid.

Art. 1224. § 1. Indien, ofwel uit een akkoord van
alle partijen, ofwel uit het advies van de notarisvereffenaar, in voorkomend geval gesteund op
het door de deskundige ingediende verslag,
blijkt dat de gevoeglijke verdeling in natura
onmogelijk is, stelt de notaris-vereffenaar,
behalve in geval van een akkoord van alle
partijen omtrent de verkoop uit de hand
overeenkomstig artikel 1214, § 1, tweede lid, de
verkoopvoorwaarden van de openbare
verkoping van de niet gevoeglijk in natura
verdeelbare onroerende goederen op en maant
hij de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot,
bij aangetekende brief of tegen gedagtekend
ontvangstbewijs, en hun raadslieden bij gewone
brief, fax of elektronische post, aan hiervan
kennis te nemen en hem hun bezwaren binnen
een maand na de aanmaning tot kennisneming
schriftelijk mee te delen, behoudens
andersluidend akkoord van alle partijen
betreffende die termijn. De aanmaning vermeldt
uitdrukkelijk deze termijn. Gelijktijdig maant de
notaris-vereffenaar de partijen aan om bij de
verkoopsverrichtingen aanwezig te zijn.

Art. 1224. § 1. Indien, ofwel uit een akkoord
van alle partijen, ofwel uit het advies van de
notaris-vereffenaar, in voorkomend geval
gesteund op het door de deskundige
ingediende verslag, blijkt dat de gevoeglijke
verdeling in natura onmogelijk is, stelt de
notaris-vereffenaar, behalve in geval van een
akkoord van alle partijen omtrent de verkoop
uit de hand overeenkomstig artikel 1214, § 1,
tweede lid, de verkoopvoorwaarden van de
openbare verkoping van de niet gevoeglijk in
natura verdeelbare onroerende goederen op en
maant hij de partijen bij
gerechtsdeurwaardersexploot, bij
aangetekende brief of tegen gedagtekend
ontvangstbewijs, en hun raadslieden bij
gewone brief, fax of elektronische post, aan
hiervan kennis te nemen en hem hun bezwaren
binnen een maand na de aanmaning tot
kennisneming schriftelijk mee te delen,
behoudens andersluidend akkoord van alle
partijen betreffende die termijn. De aanmaning
vermeldt uitdrukkelijk deze termijn. Gelijktijdig
maant de notaris-vereffenaar de partijen aan
om de verkoopsverrichtingen te volgen.
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§ 2. Ingeval de partijen geen bezwaren
overeenkomstig § 1 betreffende het beginsel
van de verkoop hebben ingebracht, wordt de
notaris-vereffenaar geacht verzocht te zijn om
de verkoopsverrichtingen verder te zetten.
Op de dag bepaald voor de toewijzing, wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
een van de partijen.
§ 3. Indien de partijen overeenkomstig § 1
bezwaren hebben ingebracht, hetzij over het
principe van de verkoop, hetzij over de
voorwaarden ervan, handelt de notarisvereffenaar overeenkomstig artikel 1216.
§ 4. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is,
beveelt zij de verkoop en legt zij, in voorkomend
geval, een nieuwe termijn op voor de toewijzing.
In geval van afwezigheid of tegenwerking van
de partijen of van de bewoner van de
onroerende goederen waarvan de verkoop
wordt bevolen, mag de notaris-vereffenaar zich,
op kosten van de boedel, toegang verschaffen
tot deze onroerende goederen, indien nodig met
behulp van de openbare macht, in voorkomend
geval bijgestaan door een slotenmaker, teneinde
de verkoopvoorwaarden te doen naleven of de
bezichtiging door de belangstellenden mogelijk
te maken.
De bewoner wordt in kennis gesteld van het
vonnis en van de bezichtigingsdagen en -uren
bepaald in de verkoopvoorwaarden.
Indien de tegenwerking te wijten is aan de
bewoner van de onroerende goederen waarvan
de verkoop is bevolen, is de massa, in
voorkomend geval vertegenwoordigd door de
beheerder bedoeld in artikel 1212, gerechtigd de
kosten en gebeurlijke schadevergoeding op hem
te verhalen. Indien de bewoner een medeeigenaar is en nog geen beheerder zoals bedoeld
in artikel 1212 werd aangewezen, wordt zo'n
beheerder op verzoek van de meest gerede
partijen aangesteld om aldus te handelen; in dat
geval worden de kosten teruggevorderd voor
rekening van de andere mede-eigenaars.
Het tweede tot het vierde lid van deze
paragraaf worden opgenomen in het vonnis tot

§ 2. Ingeval de partijen geen bezwaren
overeenkomstig paragraaf 1 betreffende het
beginsel van de verkoop hebben ingebracht,
wordt de notaris-vereffenaar geacht verzocht
te zijn om de verkoopsverrichtingen verder te
zetten.
Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek
van ten minste één van de partijen.
§ 3. Indien de partijen overeenkomstig
paragraaf 1 bezwaren hebben ingebracht, hetzij
over het principe van de verkoop, hetzij over de
voorwaarden ervan, handelt de notarisvereffenaar overeenkomstig artikel 1216.
§ 4. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is,
beveelt zij de verkoop en legt zij, in
voorkomend geval, een nieuwe termijn op voor
de toewijzing.
In geval van afwezigheid of niet-samenwerking
van de partijen of van de bewoner van de
onroerende goederen waarvan de verkoop
wordt bevolen, mag de notaris-vereffenaar
zich, op kosten van de boedel, toegang
verschaffen tot deze onroerende goederen,
indien nodig met behulp van de openbare
macht, in voorkomend geval bijgestaan door
een slotenmaker, teneinde de
verkoopvoorwaarden te doen naleven of de
bezichtiging door de belangstellenden mogelijk
te maken.
De bewoner wordt in kennis gesteld van het
vonnis en van de bezichtigingsdagen en -uren
bepaald in de verkoopvoorwaarden.
Indien de niet-samenwerking te wijten is aan
de bewoner van de onroerende goederen
waarvan de verkoop is bevolen, is de massa, in
voorkomend geval vertegenwoordigd door de
beheerder bedoeld in artikel 1212, gerechtigd
de kosten en gebeurlijke schadevergoeding op
hem te verhalen. Indien de bewoner een medeeigenaar is en nog geen beheerder zoals
bedoeld in artikel 1212 werd aangewezen,
wordt zo'n beheerder op verzoek van de meest
gerede partijen aangesteld om aldus te
handelen; in dat geval worden de kosten
teruggevorderd voor rekening van de andere
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bevel van de verkoop van de onroerende
goederen.
Indien hij daartoe door ten minste een partij
wordt verzocht, gaat de notaris-vereffenaar over
tot de verkoop van de onroerende goederen op
de wijze die gebruikelijk is inzake gewone
openbare verkoping van onroerende goederen
en overeenkomstig artikel 1193, tweede tot
zevende lid, en in voorkomend geval
overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192 en
artikel 1193, achtste lid.
De notaris-vereffenaar maant bij
gerechtsdeurwaardersexploot, bij aangetekende
brief of tegen gedagtekend ontvangstbewijs, de
partijen aan de werkzaamheden van de verkoop
bij te wonen, en brengt hun raadslieden hiervan
bij gewone brief, fax of elektronische post, op de
hoogte.

mede-eigenaars.
Het tweede tot het vierde lid worden
opgenomen in het vonnis tot bevel van de
verkoop van de onroerende goederen.
Indien hij daartoe door ten minste een partij
wordt verzocht, gaat de notaris-vereffenaar
over tot de verkoop van de onroerende
goederen op de wijze die gebruikelijk is inzake
gewone openbare verkoping van onroerende
goederen en overeenkomstig artikel 1193,
tweede tot achtste lid, en in voorkomend geval
overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192.

Op de dag bepaald voor de toewijzing wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
een van de partijen.

De notaris-vereffenaar maant bij
gerechtsdeurwaardersexploot, bij
aangetekende brief of tegen gedagtekend
ontvangstbewijs, de partijen aan de
werkzaamheden van de verkoop bij te wonen,
en brengt hun raadslieden hiervan bij gewone
brief, fax of elektronische post, op de hoogte.

Na de verkoop worden de werkzaamheden
voortgezet overeenkomstig artikel 1223.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek
van ten minste een van de partijen.

§ 5. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is, heeft
het gewezen vonnis, wat betreft de toepassing
van artikel 1218, § 3, 3°, de gevolgen van het
vonnis gewezen in toepassing van artikel 1216.

Na de verkoop worden de werkzaamheden
voortgezet overeenkomstig artikel 1223.

§ 6. Indien gezien de ligging van de onroerende
goederen verscheidene
deskundigenonderzoeken hebben plaatsgehad
en elk onroerend goed niet gevoeglijk in natura
verdeelbaar is verklaard, moet geen veiling
worden gehouden, indien uit de vergelijking van
de verslagen blijkt dat de onroerende goederen
in hun geheel gevoeglijk kunnen worden
verdeeld.
In dat geval gaat de notaris-vereffenaar over
tot de kavelvorming van de goederen en handelt
hij zoals bepaald in artikel 1223.

§ 5. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is,
heeft het gewezen vonnis, wat betreft de
toepassing van artikel 1218, § 3, 3°, de gevolgen
van het vonnis gewezen in toepassing van
artikel 1216.
§ 6. Indien gezien de ligging van de onroerende
goederen verscheidene
deskundigenonderzoeken hebben plaatsgehad
en elk onroerend goed niet gevoeglijk in natura
verdeelbaar is verklaard, moet geen veiling
worden gehouden, indien uit de vergelijking
van de verslagen blijkt dat de onroerende
goederen in hun geheel gevoeglijk kunnen
worden verdeeld.
In dat geval gaat de notaris-vereffenaar over
tot de kavelvorming van de goederen en
handelt hij zoals bepaald in artikel 1223.

Art. 1224/1. § 1. Wanneer de goederen die niet

Art. 1224/1. § 1. Wanneer de goederen die niet
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gevoeglijk in natura verdeelbaar zijn in de zin
van artikel 1224, § 1, roerende goederen zijn en
bij gebrek aan akkoord van de partijen over de
verkoop ervan, maant de notaris-vereffenaar de
partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot, bij
aangetekende brief of tegen gedagtekend
ontvangstbewijs, en hun raadslieden bij gewone
brief, fax of elektronische post, aan kennis te
nemen van de noodzaak om over te gaan tot de
verkoop en hem hun bezwaren binnen een
maand na de aanmaning schriftelijk mee te
delen, behoudens andersluidend akkoord van
alle partijen over die termijn. De aanmaning
vermeldt uitdrukkelijk deze termijn.

gevoeglijk in natura verdeelbaar zijn in de zin
van artikel 1224, § 1, roerende goederen zijn en
bij gebrek aan akkoord van de partijen over de
verkoop ervan, maant de notaris-vereffenaar
de partijen bij gerechtsdeurwaardersexploot,
bij aangetekende brief of tegen gedagtekend
ontvangstbewijs, en hun raadslieden bij
gewone brief, fax of elektronische post, aan
kennis te nemen van de noodzaak om over te
gaan tot de verkoop en hem hun bezwaren
binnen een maand na de aanmaning schriftelijk
mee te delen, behoudens andersluidend
akkoord van alle partijen over die termijn. De
aanmaning vermeldt uitdrukkelijk deze termijn.

§ 2. Ingeval partijen geen bezwaren
overeenkomstig § 1 betreffende het beginsel
van de verkoop hebben ingebracht, wordt de
notaris-vereffenaar geacht verzocht te zijn om
de verkoopsverrichtingen voort te zetten.

§ 2. Ingeval partijen geen bezwaren
overeenkomstig § 1 betreffende het beginsel
van de verkoop hebben ingebracht, wordt de
notaris-vereffenaar geacht verzocht te zijn om
de verkoopsverrichtingen voort te zetten.

Op de dag bepaald voor de toewijzing, wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
een van de partijen.
§ 3. Indien de partijen overeenkomstig § 1
bezwaren hebben ingebracht over het principe
van de verkoop, handelt de notaris-vereffenaar
overeenkomstig artikel 1216.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek
van ten minste één van de partijen.

§ 4. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is,
beveelt zij de verkoop.

§ 4. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura onmogelijk is,
beveelt zij de verkoop.

Indien hij daartoe door ten minste een partij
wordt verzocht, gaat de notaris-vereffenaar over
tot de verkoop overeenkomstig de artikelen
1194 tot 1204bis, in voorkomend geval door
toedoen van de gerechtsdeurwaarder die hij
aanwijst.

Indien hij daartoe door ten minste een partij
wordt verzocht, gaat de notaris-vereffenaar
over tot de verkoop overeenkomstig de
artikelen 1194 tot 1204bis, in voorkomend
geval door toedoen van de
gerechtsdeurwaarder die hij aanwijst.

Op de dag bepaald voor de toewijzing wordt
daartoe overgegaan op verzoek van ten minste
een van de partijen.
§ 5. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is, heeft
het gewezen vonnis, wat betreft de toepassing
van artikel 1218, § 3, 3°, de gevolgen van het
vonnis gewezen in toepassing van artikel 1216.

Tot toewijzing wordt overgegaan op verzoek
van ten minste één van de partijen.

Art. 1326. De openbare verkopingen vermeld in
artikel 1621 brengen, ten behoeve van de
ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte

Art. 1326. § 1. De openbare verkopingen van
onroerende goederen gemachtigd
overeenkomstig artikelen 1186, 1189, 1190,

§ 3. Indien de partijen overeenkomstig § 1
bezwaren hebben ingebracht over het principe
van de verkoop, handelt de notaris-vereffenaar
overeenkomstig artikel 1216.

§ 5. Indien de rechtbank vaststelt dat de
gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is,
heeft het gewezen vonnis, wat betreft de
toepassing van artikel 1218, § 3, 3°, de gevolgen
van het vonnis gewezen in toepassing van
artikel 1216.
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schuldeisers die op geldige wijze bij de
toewijzing zijn opgeroepen, van rechtswege
overwijzing mede van de prijs. Deze verkopingen
zijn ten aanzien van deze schuldeisers niet
onderworpen aan de formaliteiten van het hoger
bod, bepaald bij artikel 115 van de wet van 16
december 1851.

Hetzelfde geldt voor :
- de verkopingen uit de hand, gemachtigd
overeenkomstig de artikelen 1193bis, 1193ter,
1580bis en 1580ter, ten aanzien van de
ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte
schuldeisers die overeenkomstig deze
bepalingen tijdens de procedure van machtiging
werden gehoord of behoorlijk werden
opgeroepen;

- de verkopingen uit de hand verricht met
toepassing van de artikelen 1209, § 3, 1214, § 1,
tweede lid, en 1224, § 1, waarbij de verkopende
partij zich vrijwillig onderworpen heeft aan de
procedure van machtiging bedoeld in artikel
1193bis en, in dit geval, ten aanzien van de
ingeschreven hypothecaire en bevoorrechte
schuldeisers die op grond van deze bepaling
tijdens deze procedure werden gehoord of
behoorlijk werden opgeroepen.

1580 en 1675/14bis evenals de openbare
verkopingen gemachtigd overeenkomstig
artikel XX.88 van het Wetboek economisch
recht brengen overwijzing mee van de prijs ten
behoeve van de ingeschreven hypothecaire of
bevoorrechte schuldeisers alsook ten behoeve
van de schuldeisers die een bevel of
beslagexploot hebben doen overschrijven,
dewelke bij de toewijzing werden opgeroepen
ten minste acht dagen voor het eerste bod
werd uitgebracht.
De verkopingen uit de hand van onroerende
goederen gemachtigd overeenkomstig artikelen
1193bis, 1193ter, 1580bis, 1580ter en
1675/14bis evenals de verkopingen uit de hand
gemachtigd overeenkomstig artikel XX.88 van
het Wetboek economisch recht brengen
overwijzing mee van de prijs ten behoeve van
de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers alsook ten behoeve van de
schuldeisers die een bevel of beslagexploot
hebben doen overschrijven, dewelke tot de
machtingsprocedure werden opgeroepen bij
gerechtsbrief die ten minste acht dagen voor de
zitting betekend werd.
§ 2. De openbare verkopingen en verkopingen
uit de hand van onverdeelde onroerende
goederen, gemachtigd of bevolen
overeenkomstig de artikelen 1187, 1189bis,
1193bis, 1209, 1214, 1224 en 1675/14bis,
alsook overeenkomstig artikelen XX.88 en
XX.193 van het Wetboek economisch recht,
brengen overwijzing mee van de prijs ten
behoeve van alle ingeschreven hypothecaire of
bevoorrechte schuldeisers alsook ten behoeve
van de schuldeisers die een bevel of
beslagexploot hebben doen overschrijven,
dewelke tot de machtingsprocedure werden
opgeroepen bij gerechtsbrief die ten minste die
ten minste acht dagen op voorhand de zitting
betekend wordt.
§ 3. De titel van de koper bestaat uit de akte
zonder dat de beschikking of het vonnis tot
machtiging hieraan toegevoegd dient te
worden of overgeschreven moet worden.

Art. 1555. Vijftien dagen vóór de verkoop
worden door de aangestelde openbare of
ministeriële ambtenaar bij deurwaardersexploot
aangemaand de schuldenaar tegen wie het

Art. 1555. Vijftien dagen vóór de verkoop
worden door de aangestelde openbare of
ministeriële ambtenaar bij
deurwaardersexploot aangemaand de
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beslag geschiedt, de eigenaar van het schip
indien hij niet schuldenaar is, de ingeschreven en
verzetdoende schuldeisers, hetzij aan de in hun
inschrijving gekozen woonplaats, hetzij aan hun
woonplaats, hetzij aan hun maatschappelijke
zetel, om inzage te nemen van de
verkoopsvoorwaarden. Het exploot vermeldt
plaats, dag en uur van de verkoop.

schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, de
eigenaar van het schip indien hij niet
schuldenaar is, de ingeschreven en
verzetdoende schuldeisers, hetzij aan de in hun
inschrijving gekozen woonplaats, hetzij aan hun
woonplaats, hetzij aan hun maatschappelijke
zetel, om inzage te nemen van de
verkoopsvoorwaarden. Het exploot vermeldt
de plaats, dag en uur van de verkoop of, bij
gedematerialiseerde biedingen, de dag van de
aanvang en de dag van de sluiting van de
biedingen.

Deze ambtenaar geeft bovendien aan iedere
derde die schuldeiser beweert te zijn, bij een ter
post aangetekend schrijven kennis van de
verkoopsvoorwaarden.

Deze ambtenaar geeft bovendien aan iedere
derde die schuldeiser beweert te zijn, bij een
ter post aangetekend schrijven kennis van de
verkoopsvoorwaarden.

In geval van geschil over de
verkoopsvoorwaarden, zijn de geschillen alleen
ontvankelijk indien zij worden aangebracht bij de
openbare of ministeriële ambtenaar binnen acht
dagen na de aanmaning. De optredende
ambtenaar maakt er proces-verbaal van op en
schorst alle verrichtingen.

In geval van geschil over de
verkoopsvoorwaarden, zijn de geschillen alleen
ontvankelijk indien zij worden aangebracht bij
de openbare of ministeriële ambtenaar binnen
acht dagen na de aanmaning. De optredende
ambtenaar maakt er proces-verbaal van op en
schorst alle verrichtingen.

Na neerlegging van het proces-verbaal door de
optredende ambtenaar ter griffie, bepaalt de
rechter de dag en het uur voor het onderzoek en
de berechting van de geschillen, de partijen
vooraf gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen
door toedoen van de griffier. In voorkomend
geval stelt de rechter een nieuwe termijn voor
de toewijzing. De beslissing is niet vatbaar voor
verzet noch voor hoger beroep.

Na neerlegging van het proces-verbaal door de
optredende ambtenaar ter griffie, bepaalt de
rechter de dag en het uur voor het onderzoek
en de berechting van de geschillen, de partijen
vooraf gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen
door toedoen van de griffier. In voorkomend
geval stelt de rechter een nieuwe termijn voor
de toewijzing. De beslissing is niet vatbaar voor
verzet noch voor hoger beroep.

De krachtens dit artikel aangemaande
schuldeiser die een rechtsvordering tot
ontbinding kan instellen, is op straffe van verval,
gehouden deze vóór de dag van de toewijzing in
te stellen.

De krachtens dit artikel aangemaande
schuldeiser die een rechtsvordering tot
ontbinding kan instellen, is op straffe van
verval, gehouden deze vóór de toewijzing in te
stellen.

Ingeval de rechtsvordering tot ontbinding
wordt ingesteld, worden de in artikel 1583
vermelde formaliteiten in acht genomen; de
aldaar voorgeschreven kennisgevingen worden
aan de optredende openbare of ministeriële
ambtenaar gedaan.

Ingeval de rechtsvordering tot ontbinding
wordt ingesteld, worden de in artikel 1583
vermelde formaliteiten in acht genomen; de
aldaar voorgeschreven kennisgevingen worden
aan de optredende openbare of ministeriële
ambtenaar gedaan.

Art. 1556. Iedere persoon heeft recht een
hoger bod te doen gedurende vijftien dagen na
de verkoop en in de vormen en onder de
voorwaarden gesteld in artikel 1592. In geval van

[…] opgeheven
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hoger bod handelt de optredende openbare of
ministeriële ambtenaar zoals bepaald is in de
artikelen 1593 en 1594.
De formaliteiten en termijnen, bepaald in de
artikelen 1546 en 1550, worden in acht
genomen op straffe van nietigheid.
Art. 1580bis. Indien het belang van de partijen
zulks vereist, kan de rechter de verkoop uit de
hand bevelen.

Art. 1580bis. Indien het belang van de partijen
zulks vereist, kan de rechter de verkoop uit de
hand bevelen.

Bij tegeldemaking van het onroerend goed dat
als hoofdverblijf van de schuldenaar dient, kan
de rechter bovendien als verkrijger de persoon
aanduiden die aan de schuldenaar het gebruik
van zijn woning laat.

Bij tegeldemaking van het onroerend goed dat
als hoofdverblijf van de schuldenaar dient, kan
de rechter bovendien als verkrijger de persoon
aanduiden die aan de schuldenaar het gebruik
van zijn woning laat.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, degenen die een bevel of een
exploot van beslaglegging hebben laten
overschrijven, de beslagene en desgevallend de
derde houder moeten worden gehoord of bij
gerechtsbrief behoorlijk worden opgeroepen.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, degenen die een bevel of een
exploot van beslaglegging hebben laten
overschrijven, de beslagene en desgevallend de
derde houder dienen tot de
machtigingsprocedure te worden opgeroepen
bij gerechtsbrief die ten minste acht dagen voor
de zitting betekend wordt.

De beschikking moet aangeven om welke
redenen de verkoop uit de hand en,
desgevallend, de aanduiding van de verkrijger
overeenkomstig het tweede lid van dit artikel,
het belang van de schuldeisers, van de
schuldenaar en desgevallend van de derde
houder, dienen.

De beschikking moet aangeven om welke
redenen de verkoop uit de hand en,
desgevallend, de aanduiding van de verkrijger
overeenkomstig het tweede lid, het belang van
de schuldeisers, van de schuldenaar en
desgevallend van de derde houder, dienen. Zij
vermeldt uitdrukkelijk de identiteit van de
schuldeisers die naar behoren bij de procedure
zijn opgeroepen.

Bij het aanwenden van deze verkoopsvorm kan
een minimumprijs worden opgelegd.

Bij het aanwenden van deze verkoopsvorm kan
een minimumprijs worden opgelegd.

De verkoop moet geschieden binnen de
vastgestelde termijn en door het ambt van de
notaris die bij de beschikking is benoemd.

De verkoop moet geschieden binnen de
vastgestelde termijn en door het ambt van de
notaris die bij de beschikking is benoemd.

Alle nietigheden die een voorgaande
procedurehandeling zouden aantasten worden
gedekt door de beschikking.

Alle nietigheden die een voorgaande
procedurehandeling zouden aantasten worden
gedekt door de beschikking.

De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep.

De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep.

Art. 1580ter. Wanneer de beslagleggende
schuldeiser machtiging vraagt om uit de hand te

Art. 1580ter. Wanneer de beslag leggende
schuldeiser machtiging vraagt om uit de hand
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verkopen, legt hij de rechter een door een
notaris opgesteld ontwerp van verkoopakte voor
en zet de redenen uiteen waarom de verkoop uit
de hand geboden is.

te verkopen, legt hij de rechter een door een
notaris opgesteld ontwerp van verkoopakte
voor en zet de redenen uiteen waarom de
verkoop uit de hand geboden is.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, degenen die een bevel of een
beslag hebben laten overschrijven, de beslagene
en desgevallend de derde houder moeten
worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk
worden opgeroepen.
De machtiging wordt verleend indien het belang
van de schuldeisers, van de schuldenaar en,
desgevallend, van de derde houder zulks vereist.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, degenen die een bevel of een
beslag hebben laten overschrijven, de
beslagene en desgevallend de derde houder
dienen tot de machtigingsprocedure te worden
opgeroepen bij gerechtsbrief die ten minste
acht dagen voor de zitting betekend wordt. De
machtiging wordt verleend indien het belang
van de schuldeisers, van de schuldenaar en,
desgevallend, van de derde houder zulks
vereist.

De beschikking moet aangeven om welke
redenen de verkoop uit de hand het belang van
de schuldeisers, van de schuldenaar en,
desgevallend, van de derde houder, dient.

De beschikking moet aangeven om welke
redenen de verkoop uit de hand het belang van
de schuldeisers, van de schuldenaar en,
desgevallend, van de derde houder, dient. Zij
vermeldt uitdrukkelijk de identiteit van de
schuldeisers die naar behoren bij de procedure
zijn opgeroepen.

Bij het aanwenden van deze verkoopsvorm kan
een minimumprijs worden opgelegd.

Bij het aanwenden van deze verkoopsvorm kan
een minimumprijs worden opgelegd.

De verkoop moet geschieden, binnen de
vastgestelde termijn, door het ambt van de
notaris die bij de beschikking is benoemd en
overeenkomstig het ontwerp van verkoopakte
dat aan de rechter is voorgelegd.

De verkoop moet geschieden, binnen de
vastgestelde termijn, door het ambt van de
notaris die bij de beschikking is benoemd en
overeenkomstig het ontwerp van verkoopakte
dat aan de rechter is voorgelegd.

Alle nietigheden die een voorgaande
procedurehandeling zouden aantasten worden
gedekt door de beschikking.

Alle nietigheden die een voorgaande
procedurehandeling zouden aantasten worden
gedekt door de beschikking.

De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep.

De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep.

Art. 1582. De door de benoemde notaris
opgemaakte verkoopsvoorwaarden vermelden
de dag van de verkoop en bevatten overwijzing
van de prijs aan de ingeschreven schuldeisers en
aan de schuldeisers die een bevel hebben doen
overschrijven.

Art. 1582. De door de benoemde notaris
opgemaakte verkoopsvoorwaarden vermelden
de dag van de verkoop of, bij
gedematerialiseerde biedingen, de dag van de
aanvang en de dag van de sluiting van de
biedingen, en bevatten overwijzing van de prijs
ten behoeve van de schuldeisers.

Zij vermelden de maatregelen die voor de
bekendmaking zullen worden genomen. Deze
bekendmaking maakt geen melding van de
gedwongen aard van de verkoping.

Zij vermelden de maatregelen die voor de
bekendmaking zullen worden genomen. Deze
bekendmaking maakt geen melding van de
gedwongen aard van de verkoping.
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De ingeschreven schuldeisers, degenen die een
bevel hebben doen overschrijven en de
schuldenaar worden ten minste een maand vóór
de verkoop aangemaand om inzage te nemen
van die verkoopsvoorwaarden en aanwezig te
zijn bij de toewijzing.

In geval van geschil over de
verkoopsvoorwaarden, zijn de geschillen alleen
toegelaten indien zij worden aangebracht bij de
notaris binnen acht dagen na de aanmaning. De
notaris maakt er proces-verbaal van op en
schorst alle verrichtingen.
Na neerlegging van een uitgifte van het procesverbaal door de notaris ter griffie, bepaalt de
rechter de dag en het uur voor het onderzoek en
de berechting van de geschillen, de partijen
vooraf gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen
door toedoen van de griffier. In voorkomend
geval stelt de rechter een nieuwe termijn voor
de toewijzing. De beslissing is niet vatbaar voor
verzet noch voor hoger beroep.

De ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, degenen die een bevel of een
beslagexploot hebben doen overschrijven en de
schuldenaar worden ten minste een maand vóór
het eerste bod wordt uitgebracht aangemaand
om inzage te nemen van die
verkoopsvoorwaarden en om de
verkoopsverrichtingen te volgen.
In geval van geschil over de
verkoopsvoorwaarden, zijn de geschillen alleen
toegelaten indien zij worden aangebracht bij de
notaris binnen acht dagen na de aanmaning. De
notaris maakt er proces-verbaal van op en
schorst alle verrichtingen.
Na neerlegging van een uitgifte van het procesverbaal door de notaris ter griffie, bepaalt de
rechter de dag en het uur voor het onderzoek en
de berechting van de geschillen, de partijen
vooraf gehoord of bij gerechtsbrief opgeroepen
door toedoen van de griffier. In voorkomend
geval stelt de rechter een nieuwe termijn voor
de toewijzing. De beslissing is niet vatbaar voor
verzet noch voor hoger beroep.
(Wet 15.04.2018 – art. 17)

Art. 1586. Op de voor de toewijzing bepaalde
dag wordt daartoe overgegaan op verzoek van
de vervolgende partij, en bij gebreke van deze,
op verzoek van een der ingeschreven
schuldeisers of van een der schuldeisers wier
bevel is overgeschreven.

Art. 1586. Tot toewijzing wordt overgegaan op
verzoek van de vervolgende partij, en bij
gebreke van deze, op verzoek van een der
ingeschreven schuldeisers of van een der
schuldeisers wier bevel is overgeschreven.

Art. 1587. De toewijzing wordt gedaan op de
wijze bepaald door het plaatselijk gebruik ... en
onder de opschortende voorwaarde van
afwezigheid van hoger bod, zoals bepaald is in
de artikelen 1592, 1593 en 1594. Zij geschiedt
binnen zes maanden na de beschikking bedoeld
in artikel 1580.
De toewijzing geschiedt in één enkele zitting,
eerst bij opbod.
De instrumenterende notaris kan voorafgaand
aan de toewijzing, eventueel na advies van een
door hem aangestelde deskundige, de instelprijs
bepalen.

Art. 1587. De toewijzing wordt gedaan op de
wijze bepaald door het plaatselijk gebruik. Zij
geschiedt binnen zes maanden na de beschikking
bedoeld in artikel 1580.
De toewijzing geschiedt in één enkele al dan niet
gedematerialiseerde zitting, bij opbod. De
artikelen 1589 en 1590 zijn van toepassing op
die toewijzing. De biedingen kunnen zowel
fysieke als gedematerialiseerde biedingen zijn.
De verkoopsvoorwaarden bepalen de wijze, de
voorwaarden en de termijn voor het doen van
de biedingen. Bij een gedematerialiseerde
openbare verkoop wijst de notaris het goed toe
binnen een periode van maximum tien
werkdagen na het ogenblik waarop de
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gedematerialiseerde biedingen werden
afgesloten. De toewijzing geschiedt op één en
dezelfde dag, enerzijds door het online
meedelen van het hoogste in aanmerking
genomen bod en anderzijds door het opstellen
van een akte waarin het hoogste in aanmerking
genomen bod en de instemming van de
verzoeker en van de koper worden vastgesteld.
De verkoopsvoorwaarden kunnen bepalen dat
de toewijzing plaatsvindt onder de opschortende
voorwaarde van het verkrijgen van een
financiering door de koper. De
verkoopsvoorwaarden stellen de nadere regels
van deze voorwaarde vast. Indien de
voorwaarde zich niet vervult, staat de persoon
die om de opschortende voorwaarde heeft
verzocht in voor de kosten die zijn gemaakt met
het oog op de toewijzing binnen de grenzen die
zijn vastgelegd in de verkoopsvoorwaarden.
De bieder die bij aanvang van de zitting als
eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de
instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan
1 % van zijn eerste bod. Deze premie is slechts
opeisbaar indien het goed definitief aan deze
bieder wordt toegewezen. Deze premie is ten
laste van de verkoopsmassa.
Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris
door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna
de verkoop wordt voortgezet bij opbod.
Wanneer de instrumenterende notaris geen
instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen
aan die bieder die het hoogste bedrag biedt op
het einde van de eerste zitting. Deze premie
bedraagt 1 % van dit geboden bedrag. Deze
premie is slechts opeisbaar indien het goed
definitief wordt toegewezen aan deze bieder.
Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
De in het vierde en zesde lid bepaalde premies
worden beschouwd als een gerechtskost zoals
bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet.

De instrumenterende notaris kan voorafgaand
aan de toewijzing, eventueel na advies van een
door hem aangestelde deskundige, de instelprijs
bepalen.
De bieder die bij aanvang van de zitting als
eerste bod een bedrag gelijk aan of hoger dan de
instelprijs biedt, krijgt een vergoeding gelijk aan
een procent van zijn eerste bod. Deze premie is
slechts opeisbaar indien het goed
definitief aan deze bieder wordt toegewezen.
Deze premie is ten laste van de verkoopsmassa.
Als niemand de instelprijs biedt, zal de notaris
door afmijning een eerste bod uitlokken, waarna
de verkoop wordt voortgezet bij opbod.
Wanneer de instrumenterende notaris geen
instelprijs bepaalt, kan hij een premie toekennen
aan de eerste bieder. Deze premie bedraagt een
procent van het geboden bedrag. Deze premie
is slechts opeisbaar indien het goed definitief
wordt toegewezen aan deze bieder. Deze premie
is ten laste van de verkoopsmassa.

De in het vierde en zesde lid bepaalde premies
worden beschouwd als een gerechtskost zoals
bepaald in artikel 17 van de Hypotheekwet.
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(Wet 15.04.2018 – art. 18)
Art. 1592. Eenieder heeft gedurende vijftien
dagen na de toewijzing het recht een hoger bod
te doen.
Het meer gebodene mag niet lager zijn dan één
tiende van de hoofdprijs van de toewijzing; het
mag evenwel niet lager zijn dan 250 EUR en het
moet niet hoger zijn dan 6.200 EUR.
Dit bedrag moet op het kantoor van de notaris
in consignatie worden gegeven op het tijdstip
van het hoger bod, dat bij deurwaardersexploot
aan de notaris moet worden betekend; dit
exploot wordt de koper aangezegd.
De toewijzing ten gevolge van een hoger bod
wordt gehouden door dezelfde notaris en op
dezelfde wijze als de eerste toewijzing. Deze
toewijzing, die voor een ieder openstaat, is
definitief.
De notaris kan het hoger bod weigeren van
personen die hij niet kent of van wie de
identiteit of de gegoedheid hem niet bewezen
lijkt. Hij kan in alle gevallen van de opbieder een
borg eisen. Weigert de notaris het hoger bod,
dan maakt hij van die weigering terstond een
met redenen omkleed proces-verbaal op.
In alle gevallen kunnen de verzoekers, wegens
bijzondere omstandigheden, hetzij in de
verkoopvoorwaarden vermelden, hetzij ter
zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger
bod niet zal worden toegepast.

[…]opgeheven

Art. 1593. Binnen vijf werkdagen na de
[…]opgeheven
toewijzing laat de notaris aanplakbiljetten
aanbrengen waarbij het recht om een hoger bod
te doen wordt bekendgemaakt. Deze
aanplakbiljetten vermelden de naam van de
optredende notaris, de datum en de prijs van de
toewijzing, de nauwkeurige omschrijving van het
toegewezen goed. Daarna volgt de tekst van
artikel 1592.
De bekendmaking geschiedt volgens het
gebruik bij willige verkoop en overeenkomstig de
verkoopsvoorwaarden.
Art. 1594. Indien een hoger bod wordt gedaan
[…]opgeheven
volgens de voorwaarden en in de vormen in
artikel 1592 voorgeschreven, wordt de zitdag
voor de definitieve toewijzing ten gevolge van
een hoger bod aangekondigd volgens het
gebruik bij willige verkoop en overeenkomstig de
verkoopsvoorwaarden.
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Deze zitdag wordt ten minste tien dagen vóór
de datum bij deurwaardersexploot betekend aan
de vervolgde schuldenaar, aan de koper, de
opbieder, de ingeschreven schuldeisers en aan
hen die een bevel hebben laten overschrijven.
Art. 1601. Indien de herveiling ten laste van de
gebrekkige koper vervolgd wordt vóór de afgifte
van het proces-verbaal van toewijzing, doet hij
die de herveiling vervolgt zich door de notaris
een getuigschrift afgeven waaruit blijkt dat de
koper niet bewezen heeft dat aan de
verkoopsvoorwaarden is voldaan. In geval van
verzet tegen de afgifte van het getuigschrift
wordt daarover, op verzoek van de meest
gerede partij, uitspraak gedaan zonder hoger
beroep.
Indien de herveiling wegens het niet-nakomen
van de veilingsvoorwaarden wordt vervolgd na
afgifte van het proces-verbaal, moet de
vervolgende partij bewijzen dat de koper in
gebreke is gesteld.

Art. 1601. § 1. Zodra de notaris ertoe verzocht
wordt door enig persoon gerechtigd om de
rouwkoop te vervolgen, maant hij, per
gerechtsdeurwaardersexploot of per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging,
de in gebreke blijvende koper aan om binnen
een termijn van acht dagen zijn verplichtingen,
voorzien in artikel 1596, te voldoen of de
clausules van de toewijzing uit te voeren.
§ 2. Bij gebrek aan voorafgaand verzoek, maant
de notaris, vanaf de dag volgend op de in de
verkoopsvoorwaarden vastgestelde vervaldag
om te voldoen aan de verplichtingen voorzien
in artikel 1596 of aan de clausules van de
toewijzing, binnen een redelijke termijn de in
gebreke blijvende koper aan, per
gerechtsdeurwaardersexploot of per
aangetekende zending met ontvangstbewijs,
om zijn verplichtingen te voldoen binnen een
termijn van acht dagen.
Bij niet-nakoming van de verplichtingen waarin
artikel 1596 voorziet of de clausules van
toewijzing door de koper bij het verstrijken van
de termijn van acht dagen voorzien in het
eerste lid, informeert de notaris onmiddellijk
alle personen die gerechtigd zijn de
rouwverkoop te vervolgen per aangetekende
zending.
Binnen een termijn van vijftien dagen te
rekenen vanaf de datum van de aangetekende
zending beoogd door het tweede lid, dient de
notaris verzocht te worden om de rouwkoop te
vervolgen, op straffe van verval. Bij gebrek
hieraan, zijn slechts de andere rechtsmiddelen
mogelijk.
§ 3. De termijnen van deze bepaling worden
berekend overeenkomstig artikel 52 en
volgende.
§ 4. In elk geval worden de kosten die de
notaris heeft gemaakt, beschouwd als
bevoorrechte gerechtskosten in de zin van
artikel 17 van de hypotheekwet.
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Art. 1602. Op verzoekschrift van de vervolgende
partij, waarbij ofwel het getuigschrift ofwel het
bewijs van de ingebrekestelling van de koper
wordt gevoegd, bepaalt de notaris de dag van de
nieuwe toewijzing. In dat geval worden nieuwe
biljetten aangeslagen en nieuwe aankondigingen
opgenomen zoals in de veilingsvoorwaarden is
bepaald. Die biljetten en aankondigingen
vermelden bovendien de naam en de
woonplaats van de gebrekige koper, het bedrag
van de toewijzing en de plaats, de dag en het uur
waarop de herveiling volgens de vroegere
verkoopsvoorwaarden zal plaatshebben.
Tussen het aanslaan van de nieuwe biljetten en
het opnemen van de aankondigingen, en de
toewijzing moeten ten minste tien dagen
verlopen.

Art. 1602. Eens de notaris hiertoe wordt
verzocht, stelt hij de dag vast van de nieuwe
toewijzing of, in geval van gedematerialiseerde
biedingen, de dag van de aanvang en de dag
van de sluiting van de biedingen. Er wordt
overgegaan tot publiciteit volgens de vormen
die werden bepaald in de
verkoopsvoorwaarden. Deze publiciteit geeft
de naam en de woonplaats van de rouwkoper
aan, het bedrag van de toewijzing en de plaats,
de dag en het uur waarop de nieuwe toewijzing
zal plaatshebben, of in geval van
gedematerialiseerde biedingen, de dag van de
aanvang en de dag van de sluiting van de
nieuwe biedingen. De toewijzing vindt plaats
volgens dezelfde vormen en voorwaarden die
werden voorzien in de voormalige
verkoopsvoorwaarden. De termijn tussen de
nieuwe publiciteit en de aanvang van de
nieuwe biedingen bedraagt ten minste tien
dagen.

Art. 1603. Ten minste vijftien dagen vóór de
toewijzing worden de plaats, de dag en het uur
van de verkoop aan de koper, aan de
ingeschreven schuldeisers, aan de schuldeisers
die hun bevel hebben doen overschrijven en aan
de beslagene betekend aan de persoon of aan
de werkelijke of in de inschrijvingen of bevelen
gekozen woonplaats, zonder dat die termijn
wegens de afstand wordt verlengd.

Art. 1603. Ten minste vijftien dagen voor de
aanvang van de biedingen zal de betekening
van de plaats, de dag en het uur van de verkoop
of, in geval van gedematerialiseerde biedingen,
de dag van de aanvang en de dag van de
sluiting van de biedingen, aan de koper, aan de
ingeschreven schuldeisers, aan de schuldeisers
die hun bevel hebben laten overschrijven en
aan de beslagen partij gebeuren, en dit aan de
persoon of aan de werkelijke of gekozen
woonplaats in de inschrijvingen of bevelen,
zonder dat deze termijn wordt verhoogd
omwille van afstand.

Art. 1617. Indien de toewijzing is vertraagd,
wordt zij aangekondigd door middel van
aankondigingen en aanplakbiljetten zoals
voorgeschreven in de veilingsvoorwaarden.

Art. 1617. Indien de toewijzing is vertraagd,
wordt zij bekend gemaakt op de wijze zoals
voorgeschreven in de veilingsvoorwaarden.

Art. 1639. Ten gevolge van de toewijzing van het
onroerend goed gaan de rechten van de
ingeschreven schuldeisers over op de prijs.

Art. 1639. Alle verkopingen, vermeld in artikel
1326 die overwijzing meebrengen van de prijs
ten behoeve van de schuldeisers met
inachtneming van de in deze bepaling
vastgestelde voorwaarden, worden gevolgd
door een rangregeling.
De rangregeling geopend na de verkoop in het
kader van een insolventieprocedure of in het
kader van de vereffening van een onbeheerde
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of onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaarde nalatenschap beperkt zich,
behoudens andersluidende modaliteiten, tot de
betaling van de ingeschreven hypothecaire en
bevoorrechte schuldeisers. Na betaling van
voornoemde schuldeisers stort de
instrumenterende ministerieel ambtenaar,
desgevallend, het saldo van de verkoopprijs en
de toebehoren aan de gerechtsmandataris of
aan de onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaardende erfgenaam. Deze storting is
bevrijdend net zoals de storting gedaan door de
koper overeenkomstig artikel 1641.
Art. 1675/7. § 1. Onverminderd de toepassing
van § 3, doet de beschikking van toelaatbaarheid
een toestand van samenloop ontstaan tussen de
schuldeisers en heeft de opschorting van de loop
van de interesten en de onbeschikbaarheid van
het vermogen van de verzoeker tot gevolg.

Art. 1675/7. § 1. Onverminderd de toepassing
van § 3, doet de beschikking van toelaatbaarheid
een toestand van samenloop ontstaan tussen de
schuldeisers en heeft de opschorting van de loop
van de interesten en de onbeschikbaarheid van
het vermogen van de verzoeker tot gevolg.

Tot de boedel behoren alle goederen van de
verzoeker op het ogenblik van de beschikking,
alsmede de goederen die hij tijdens de
uitvoering van de collectieve
aanzuiveringsregeling verkrijgt.

Tot de boedel behoren alle goederen van de
verzoeker op het ogenblik van de beschikking,
alsmede de goederen die hij tijdens de
uitvoering van de collectieve
aanzuiveringsregeling verkrijgt.

De gevolgen van de overdrachten van
schuldvordering worden geschorst tot het einde,
de verwerping of de herroeping van de
aanzuiveringsregeling. Op dezelfde wijze,
behalve in geval van tegeldemaking van het
vermogen, worden de gevolgen van de zakelijke
zekerheden en van de voorrechten geschorst tot
het einde, de verwerping of de herroeping van
de aanzuiveringsregeling.

De gevolgen van de overdrachten van
schuldvordering worden geschorst tot het einde,
de verwerping of de herroeping van de
aanzuiveringsregeling. Op dezelfde wijze,
behalve in geval van tegeldemaking van het
vermogen, worden de gevolgen van de zakelijke
zekerheden en van de voorrechten geschorst tot
het einde, de verwerping of de herroeping van
de aanzuiveringsregeling.

§ 2. Alle middelen van tenuitvoerlegging die
strekken tot betaling van een geldsom worden
geschorst. De reeds gelegde beslagen behouden
echter hun bewarende werking.

§ 2. Alle middelen van tenuitvoerlegging die
strekken tot de betaling van een geldsom
worden geschorst. Hetzelfde geldt voor de
beslagen die vóór de beschikking van
toelaatbaarheid gelegd werden. Deze laatste
behouden evenwel hun bewarend karakter.

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.

Echter, indien de dag van de gedwongen
verkoop van de in beslag genomen roerende
goederen reeds vóór de beschikking van
toelaatbaarheid was bepaald en door
aanplakking bekendgemaakt, geschiedt deze
verkoop voor rekening van de boedel. Indien het
belang van de boedel zulks vereist, kan de
arbeidsrechtbank, op verzoek van de
schuldenaar of de schuldbemiddelaar die
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handelt in het kader van een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, uitstel of afstel van de
verkoop toestaan.
Ten aanzien van personen die een persoonlijke
zekerheid hebben toegestaan om een schuld van
de schuldenaar te waarborgen, worden de
middelen van tenuitvoerlegging geschorst tot de
homologatie van de minnelijke
aanzuiveringsregeling, tot de neerlegging van
het in artikel 1675/11, § 1, bedoelde procesverbaal of tot de verwerping van de
aanzuiveringsregeling.

Indien voorafgaand aan deze beschikking van
toelaatbaarheid, de beschikking gewezen
overeenkomstig de artikelen 1580, 1580bis en
1580ter, niet langer vatbaar is voor het verzet
bedoeld in de artikelen 1033 en 1034, kunnen de
verkoopverrichtingen na uitvoerend onroerend
beslag eveneens voor rekening van de boedel
worden voortgezet. Indien het belang van de
boedel zulks vereist, kan de arbeidsrechtbank,
op verzoek van de schuldenaar of de
schuldbemiddelaar die handelt in het kader van
een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en na
oproeping van de ingeschreven hypothecaire,
bevoorrechte schuldeisers en de beslagleggende
schuldeiser, ten minste acht dagen voor de
zitting bij gerechtsbrief, uitstel of afstel van de
verkoop toestaan. De schuldenaar of de
schuldbemiddelaar dient de notaris belast met
de verkoop van het goed schriftelijk te
informeren van zijn verzoek tot uitstel of afstel.
Dit verzoek tot uitstel of afstel van de verkoop is
niet langer ontvankelijk na aanmaning aan de
schuldenaar die plaatsvindt overeenkomstig
artikel 1582.
In geval van beslag gevoerd tegen meerdere
schuldenaars waarvan slechts één tot de
collectieve schuldenregeling werd toegelaten,
wordt de gedwongen verkoop van de roerende
of onroerende goederen voortgezet
overeenkomstig de regels van het roerend of
onroerend beslag. Na betaling van de
hypothecaire en bijzonder bevoorrechte
schuldeisers, stort de notaris desgevallend het
saldo van het gedeelte van de verkoopprijs dat
aan de schuldenaar toekomt, aan de
schuldbemiddelaar. Deze storting is bevrijdend
net zoals de storting gedaan door de koper
overeenkomstig artikel 1641.

Ten aanzien van personen die de in artikel
1675/16bis, § 2, bedoelde verklaring hebben
neergelegd, worden de uitvoeringsmaatregelen
geschorst tot de rechter uitspraak heeft gedaan

Ten aanzien van personen die zich persoonlijk
zekerheid hebben gesteld voor een schuld van
de schuldenaar, worden de middelen van
tenuitvoerlegging geschorst tot de homologatie
van de minnelijke aanzuiveringsregeling, tot de
neerlegging van het in artikel 1675/11, § 1,
bedoelde proces-verbaal of tot de verwerping
van de aanzuiveringsregeling. Ten aanzien van
personen die de in artikel 1675/16bis, § 2,
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over de bevrijding.
§ 3. De beschikking van toelaatbaarheid houdt
voor de verzoeker het verbod in 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.
§ 4. De gevolgen van de beschikking van
toelaatbaarheid lopen verder, onder
voorbehoud van de bepalingen van de
aanzuiveringsregeling, tot de verwerping, het
einde of de herroeping van de
aanzuiveringsregeling.
§ 5. Onverminderd de toepassing van artikel
1675/15 is iedere daad gesteld door de
schuldenaar in weerwil van de gevolgen
verbonden aan de beschikking van
toelaatbaarheid niet tegenwerpbaar aan de
schuldeisers.
§ 6. De gevolgen van de beschikking van
toelaatbaarheid vangen aan de eerste dag die
volgt op het opmaken van het bericht van
collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel
1390quinquies.
§ 6. De gevolgen van de beschikking van
toelaatbaarheid vangen aan de eerste dag die
volgt op de ontvangst in het bestand van
berichten van het bericht van collectieve
schuldenregeling als bedoeld in artikel
1390quater.

Art. 1675/14. § 1. Wanneer tijdens de uitwerking
of de uitvoering van de regeling roerende of
onroerende goederen te gelde moeten worden
gemaakt, hetzij op grond van artikel 1675/7, § 3,
hetzij op grond van de minnelijke of
gerechtelijke aanzuiveringsregeling, heeft de
verkoop, die openbaar of uit de hand gebeurt,
plaats overeenkomstig de regels van de
gedwongen uitvoering, zonder voorafgaande
betekening van een bevelschrift of beslag.
§ 2. De verkoop van het onroerend goed brengt

bedoelde verklaring hebben neergelegd, worden
de uitvoeringsmaatregelen geschorst tot de
rechter uitspraak heeft gedaan over de
bevrijding.
§ 3. De beschikking van toelaatbaarheid houdt
voor de verzoeker het verbod in 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.
§ 4. De gevolgen van de beschikking van
toelaatbaarheid lopen verder, onder
voorbehoud van de bepalingen van de
aanzuiveringsregeling, tot de verwerping, het
einde of de herroeping van de
aanzuiveringsregeling.
§ 5. Onverminderd de toepassing van artikel
1675/15 is iedere daad gesteld door de
schuldenaar in weerwil van de gevolgen
verbonden aan de beschikking van
toelaatbaarheid niet tegenwerpbaar aan de
schuldeisers.
§ 6. De gevolgen van de beschikking van
toelaatbaarheid vangen aan de eerste dag die
volgt op het opmaken van het bericht van
collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel
1390quinquies.
§ 6. De gevolgen van de beschikking van
toelaatbaarheid vangen aan de eerste dag die
volgt op de ontvangst in het bestand van
berichten van het bericht van collectieve
schuldenregeling als bedoeld in artikel
1390quater.
(Wet 15.04.2018 – art. 19)
Art. 1675/14bis. § 1. Wanneer tijdens de
uitwerking of de uitvoering van de regeling
roerende of onroerende goederen te gelde
moeten worden gemaakt, hetzij op grond van
artikel 1675/7, § 3, hetzij op grond van de
minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, heeft de verkoop, die
openbaar of uit de hand gebeurt, plaats
overeenkomstig de regels van de gedwongen
uitvoering, zonder voorafgaande betekening
van een bevelschrift of beslag. In geval van
openbare verkoop van onroerende goederen,
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van rechtswege overwijzing van de prijs met zich
mee ten voordele van de schuldeisers.
§ 3. Onder voorbehoud van andere
modaliteiten, maakt de instrumenterende
ministeriële ambtenaar, na betaling van de
hypothecaire en de bijzonder bevoorrechte
schuldeisers, de prijs en het toebehoren ervan
over aan de schuldbemiddelaar.
Deze storting is bevrijdend wanneer ze door de
ministeriële ambtenaar gericht is aan de
schuldbemiddelaar. Hetzelfde geldt voor de
storting die door de koper verricht is
overeenkomstig artikel 1641.

vindt deze plaats overeenkomstig de artikelen
1580, 1582 en volgende. In geval van verkoop
uit de hand, vindt deze plaats overeenkomstig
artikel 1580bis of 1580ter.
§ 2. Wanneer onroerende goederen in medeeigendom toebehoren aan de schuldenaar en
aan andere personen, dan kan de
arbeidsrechtbank, op verzoek van de
schuldenaar of de schuldbemiddelaar handelend
in het kader van een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, de verkoop van de
onverdeelde onroerende goederen bevelen. De
ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte
schuldeisers, de schuldeisers die een bevel of
een beslagexploot hebben doen overschrijven,
alsook de andere mede-eigenaars dienen ten
minste acht dagen voor de zitting bij
gerechtsbrief bij de machtigingsprocedure te
worden opgeroepen. Hetzelfde geldt ten aanzien
van de schuldenaar in geval van gerechtelijke
aanzuiveringsprocedure. In dat geval geschiedt
de verkoop op verzoek van de
schuldbemiddelaar alleen.
In geval van akkoord van alle mede-eigenaars
aangaande de verkoop van het onverdeeld
onroerend goed, kan de arbeidsrechtbank de
verkoop machtigen, op gezamenlijk verzoek van
de schuldenaar of de schuldbemiddelaar
handelend in het kader van een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling en de andere medeeigenaars, nadat de ingeschreven hypothecaire
of bevoorrechte schuldeisers evenals de
schuldeisers die een bevel of beslagexploot
hebben doen overschrijven, ten minste acht
dagen voor de zitting bij gerechtsbrief tot de
machtigingsprocedure werden opgeroepen.
Hetzelfde geldt ten aanzien van de schuldenaar
in geval van gerechtelijke aanzuiveringsregeling.
§ 3. De beschikking vermeldt steeds de
identiteit van de schuldeisers en medeeigenaars die bij de procedure behoorlijk zijn
opgeroepen.

(Wet 15.04.2018 – art. 20)
Afdeling III: Wijzigingen aan de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder
winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen
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Art. 18. De rechtbank kan op verzoek van een
lid, van een belanghebbende derde of van het
openbaar ministerie de ontbinding uitspreken
van een vereniging die :

Art. 18. De rechtbank kan op verzoek van een
lid, van een belanghebbende derde of van het
openbaar ministerie de ontbinding uitspreken
van een vereniging die:

1° niet in staat is haar verbintenissen na te
komen;
2° haar vermogen of de inkomsten uit dat
vermogen voor een ander doel aanwendt dan
die waarvoor zij is opgericht;
3° in ernstige mate in strijd handelt met de
statuten, of in strijd handelt met de wet of de
openbare orde;
4° gedurende drie opeenvolgende boekjaren
niet heeft voldaan aan de verplichting om een
jaarrekening neer te leggen overeenkomstig
artikel 26novies , § 1, tweede lid, 5°, tenzij de
ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd
vooraleer de debatten worden gesloten;
5° minder dan drie leden telt.

1° niet in staat is haar verbintenissen na te
komen;
2° haar vermogen of de inkomsten uit dat
vermogen voor een ander doel aanwendt dan
die waarvoor zij is opgericht;
3° in ernstige mate in strijd handelt met de
statuten, of in strijd handelt met de wet of de
openbare orde;
4° niet heeft voldaan aan de verplichting om
een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig
artikel 26novies, § 1, tweede lid 5°, tenzij de
ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd
vooraleer de debatten worden gesloten;
5° minder dan drie leden tellen.

De rechtbank kan de vernietiging van de
betwiste handeling uitspreken ook indien zij de
eis tot ontbinding afwijst.

De rechtbank kan de vernietiging van de
betwiste handeling uitspreken ook indien zij de
eis tot ontbinding afwijst.
In geval van het eerste lid, 4°, kan de
rechtbank ook gevat worden na verwijzing door
de kamer voor ondernemingen in
moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het
Wetboek van economisch recht. In dat geval
roept de griffie de vereniging op per
gerechtsbrief die de tekst van dit artikel
weergeeft.

Art. 39. Alleen de rechtbank van eerste aanleg
van het arrondissement waar de stichting haar
zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of
van een van zijn rechthebbenden, van één of
meer bestuurders of van het openbaar
ministerie de ontbinding uitspreken van een
stichting:

Art. 39. Alleen de rechtbank van eerste aanleg
van het arrondissement waar de stichting haar
zetel heeft, kan op verzoek van een stichter of
van een van zijn rechthebbenden, van één of
meer bestuurders of van het openbaar
ministerie de ontbinding uitspreken van een
stichting:

1° waarvan de doeleinden zijn verwezenlijkt;
2° die niet meer in staat is de doeleinden na te
streven waarvoor zij is opgericht;
3° die haar vermogen of de inkomsten uit dat
vermogen voor andere doeleinden aanwendt
dan het doel waarvoor zij is opgericht;
4° die in ernstige mate in strijd handelt met
haar statuten, of in strijd handelt met de wet of
de openbare orde;
5° die gedurende drie opeenvolgende
boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting
om een jaarrekening neer te leggen

1° waarvan de doeleinden zijn verwezenlijkt;
2° die niet meer in staat is de doeleinden na te
streven waarvoor zij is opgericht;
3° die haar vermogen of de inkomsten uit dat
vermogen voor andere doeleinden aanwendt
dan het doel waarvoor zij is opgericht;
4° die in ernstige mate in strijd handelt met
haar statuten, of in strijd handelt met de wet of
de openbare orde;
5° die gedurende drie opeenvolgende
boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting
om een jaarrekening neer te leggen
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overeenkomstig artikel 31, § 3, tenzij de
ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd
voor de sluiting van de debatten;
6° waarvan de duur ten einde is gekomen.

overeenkomstig artikel 31, § 3, tenzij de
ontbrekende jaarrekeningen worden neergelegd
voor de sluiting van de debatten;
6° waarvan de duur ten einde is gekomen.

Zelfs indien de rechtbank de vordering tot
ontbinding afwijst, kan zij de vernietiging van de
betwiste handeling uitspreken.

Zelfs indien de rechtbank de vordering tot
ontbinding afwijst, kan zij de vernietiging van de
betwiste handeling uitspreken.
In geval van het eerste lid 5°, kan de
rechtbank ook gevat worden na verwijzing door
de kamer voor ondernemingen in
moeilijkheden krachtens artikel XX.29 van het
Wetboek van economisch recht. In dat geval
roept de griffie de stichting op per gerechtsbrief
die de tekst van dit artikel weergeeft.

Afdeling IV. Wijzigingen aan fiscale bepalingen.

Wijziging aan het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Art. 442quater, § 1. In geval van tekortkoming,
door een vennootschap of door een
rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, aan haar
verplichting tot het betalen van de
bedrijfsvoorheffing, zijn de bestuurder of
bestuurders van de vennootschap of van de
rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse
leiding van de vennootschap of van de
rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de
tekortkoming indien die te wijten is aan een fout
in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, die ze hebben begaan bij het besturen
van de vennootschap of de rechtspersoon.

Art. 442quater, § 1. In geval van tekortkoming,
door een vennootschap of door een
rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, aan haar
verplichting tot het betalen van de
bedrijfsvoorheffing, zijn de bestuurder of
bestuurders van de vennootschap of van de
rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse
leiding van de vennootschap of van de
rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de
tekortkoming indien die te wijten is aan een fout
in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, die ze hebben begaan bij het besturen
van de vennootschap of de rechtspersoon.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden
uitgebreid naar de andere bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon indien in
hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die
heeft bijgedragen tot de in het eerste lid
bedoelde tekortkoming.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden
uitgebreid naar de andere bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon indien in
hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die
heeft bijgedragen tot de in het eerste lid
bedoelde tekortkoming.

Onder bestuurder van een vennootschap of van
een rechtspersoon in de zin van dit artikel wordt
verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte,
de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de

Onder bestuurder van een vennootschap of van
een rechtspersoon in de zin van dit artikel wordt
verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte,
de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de
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vennootschap of de rechtspersoon te besturen,
met uitsluiting van de gerechtelijke
mandatarissen.

vennootschap of de rechtspersoon te besturen,
met uitsluiting van de gerechtelijke
mandatarissen.

§ 2. De herhaalde niet-betaling van de
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap of
door de rechtspersoon, wordt, behoudens
tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in
§ 1, eerste lid, bedoelde fout.

§ 2. De herhaalde niet-betaling van de
bedrijfsvoorheffing door de vennootschap of
door de rechtspersoon, wordt, behoudens
tegenbewijs, vermoed voort te vloeien uit een in
§ 1, eerste lid, bedoelde fout.

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting
tot betaling van de bedrijfsvoorheffing in de zin
van dit artikel, wordt verstaan:

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting
tot betaling van de bedrijfsvoorheffing in de zin
van dit artikel, wordt verstaan:

- ofwel, voor een trimestriële schuldenaar van
de voorheffing, het gebrek aan betaling van ten
minste twee vervallen schulden binnen een
periode van een jaar;

- ofwel, voor een trimestriële schuldenaar van
de voorheffing, het gebrek aan betaling van ten
minste twee vervallen schulden binnen een
periode van een jaar;

- ofwel, voor een maandelijkse schuldenaar van
de voorheffing, het gebrek aan betaling van ten
minste drie vervallen schulden binnen een
periode van een jaar.

- ofwel, voor een maandelijkse schuldenaar van
de voorheffing, het gebrek aan betaling van ten
minste drie vervallen schulden binnen een
periode van een jaar.

§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin van
§ 2, eerste lid, indien de niet-betaling het gevolg
is van financiële moeilijkheden die aanleiding
hebben gegeven tot het openen van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie, van
faillissement of van gerechtelijke ontbinding.

§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin van
§ 2, eerste lid, indien de niet-betaling het gevolg
is van financiële moeilijkheden die aanleiding
hebben gegeven tot het openen van de
procedure van gerechtelijke reorganisatie, van
faillissement of van gerechtelijke ontbinding.

§ 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders van de vennootschap of van de
rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen
voor de betaling, in hoofdsom en interesten, van
de schulden inzake bedrijfsvoorheffing.

§ 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders van de vennootschap of van de
rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen
voor de betaling, in hoofdsom en interesten, van
de schulden inzake bedrijfsvoorheffing.

§ 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke
bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze
wordt ingesteld na het verstrijken van een
termijn van één maand te rekenen vanaf een
door de ontvanger bij ter post aangetekende
brief verzonden kennisgeving, waarin de
geadresseerde verzocht wordt de nodige
maatregelen te treffen om de tekortkoming te
verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het
gevolg is van een door hen begane fout.

§ 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke
bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze
wordt ingesteld na het verstrijken van een
termijn van één maand te rekenen vanaf een
door de ontvanger bij ter post aangetekende
brief verzonden kennisgeving, waarin de
geadresseerde verzocht wordt de nodige
maatregelen te treffen om de tekortkoming te
verhelpen of om aan te tonen dat deze niet het
gevolg is van een door hen begane fout.

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de
met de invordering belaste ambtenaar, binnen
voormelde termijn, bewarende maatregelen
vordert ten laste van het vermogen van de
bestuurder of bestuurders van de vennootschap

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de
met de invordering belaste ambtenaar, binnen
voormelde termijn, bewarende maatregelen
vordert ten laste van het vermogen van de
bestuurder of bestuurders van de vennootschap
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of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is
toegezonden.

of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is
toegezonden.
§ 6. Wanneer een insolventieprocedure
geopend is, wordt de vordering bedoeld in het
huidig artikel, ingesteld voor de
insolventierechtbank bedoeld in artikel I.22 van
het Wetboek economisch recht.
§ 7. Indien een vordering bedoeld in artikel
XX.225 van het Wetboek economisch recht is
ingesteld, wordt het bedrag dat op grond van
paragraaf 5 aan de fiscale overheid toekomt,
toegerekend op het bedrag gevorderd op grond
van die vordering.

Wijziging aan het wetboek van de belastingen over de toegevoegde waarde
Artikel 93undeciesC, § 1. In geval van
tekortkoming, door een aan de BTW
onderworpen vennootschap of door een
rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, aan haar
verplichting tot het betalen van de belasting, van
de interesten of van de bijkomende kosten, zijn
de bestuurder of bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon die
belast zijn met de dagelijkse leiding van de
vennootschap of van de rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming
indien die te wijten is aan een fout in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze
hebben begaan bij het besturen van de
vennootschap of de rechtspersoon.

Artikel 93undeciesC, § 1. In geval van
tekortkoming, door een aan de BTW
onderworpen vennootschap of door een
rechtspersoon bedoeld in artikel 17, § 3, van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder
winstoogmerk en de stichtingen, aan haar
verplichting tot het betalen van de belasting, van
de interesten of van de bijkomende kosten, zijn
de bestuurder of bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon die
belast zijn met de dagelijkse leiding van de
vennootschap of van de rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkoming
indien die te wijten is aan een fout in de zin van
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die ze
hebben begaan bij het besturen van de
vennootschap of de rechtspersoon.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden
uitgebreid naar de andere bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon indien in
hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die
heeft bijgedragen tot de in het eerste lid
bedoelde tekortkoming.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden
uitgebreid naar de andere bestuurders van de
vennootschap of van de rechtspersoon indien in
hunnen hoofde een fout wordt aangetoond die
heeft bijgedragen tot de in het eerste lid
bedoelde tekortkoming.

Onder bestuurder van een vennootschap of van
een rechtspersoon in de zin van dit artikel wordt
verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte,
de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de
vennootschap of de rechtspersoon te besturen,
met uitsluiting van de gerechtelijke

Onder bestuurder van een vennootschap of van
een rechtspersoon in de zin van dit artikel wordt
verstaan, elke persoon die, in feite of in rechte,
de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de
vennootschap of de rechtspersoon te besturen,
met uitsluiting van de gerechtelijke
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mandatarissen.

mandatarissen.

§ 2. De herhaalde niet-betaling van de
voormelde belastingschuld door de
vennootschap of door de rechtspersoon, wordt,
behoudens tegenbewijs, vermoed voort te
vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout.

§ 2. De herhaalde niet-betaling van de
voormelde belastingschuld door de
vennootschap of door de rechtspersoon, wordt,
behoudens tegenbewijs, vermoed voort te
vloeien uit een in § 1, eerste lid, bedoelde fout.

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting
tot betaling van de belasting in de zin van dit
artikel, wordt verstaan:

Onder herhaalde inbreuken op de verplichting
tot betaling van de belasting in de zin van dit
artikel, wordt verstaan:

ofwel, voor een belastingplichtige die
gehouden is tot het indienen van trimestriële
aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling
van ten minste twee eisbare schulden binnen
een periode van een jaar;

ofwel, voor een belastingplichtige die
gehouden is tot het indienen van trimestriële
aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling
van ten minste twee eisbare schulden binnen
een periode van een jaar;

ofwel, voor een belastingplichtige die
gehouden is tot indienen van maandelijkse
aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling
van ten minste drie eisbare schulden binnen een
periode van een jaar.

ofwel, voor een belastingplichtige die
gehouden is tot indienen van maandelijkse
aangiften inzake BTW, het gebrek aan betaling
van ten minste drie eisbare schulden binnen een
periode van een jaar.

§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin
van § 2, eerste lid, indien de niet-betaling het
gevolg is van financiële moeilijkheden die
aanleiding hebben gegeven tot het openen van
de procedure van gerechtelijke reorganisatie,
van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.

§ 3. Er is geen vermoeden van fout in de zin
van § 2, eerste lid, indien de niet-betaling het
gevolg is van financiële moeilijkheden die
aanleiding hebben gegeven tot het openen van
de procedure van gerechtelijke reorganisatie,
van faillissement of van gerechtelijke ontbinding.

§ 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders van de vennootschap of van de
rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen
voor de betaling, in hoofdsom en toebehoren,
van de schulden inzake BTW.

§ 4. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de
bestuurders van de vennootschap of van de
rechtspersoon kan slechts worden ingeroepen
voor de betaling, in hoofdsom en toebehoren,
van de schulden inzake BTW.

§ 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke
bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze
wordt ingesteld na het verstrijken van een
termijn van één maand te rekenen vanaf een
door de ontvanger bij ter post aangetekende
brief verzonden kennisgeving, waarin de
geadresseerde verzocht wordt de nodige
maatregelen te treffen om de tekortkoming te
verhelpen of aan te tonen dat deze niet het
gevolg is van een door hen begane fout.

§ 5. De rechtsvordering tegen aansprakelijke
bestuurders is slechts ontvankelijk indien ze
wordt ingesteld na het verstrijken van een
termijn van één maand te rekenen vanaf een
door de ontvanger bij ter post aangetekende
brief verzonden kennisgeving, waarin de
geadresseerde verzocht wordt de nodige
maatregelen te treffen om de tekortkoming te
verhelpen of aan te tonen dat deze niet het
gevolg is van een door hen begane fout.

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de
met de invordering belaste ambtenaar, binnen
voormelde termijn, bewarende maatregelen
vordert ten laste van het vermogen van de
bestuurder of bestuurders van de vennootschap

Deze bepaling verhindert evenwel niet dat de
met de invordering belaste ambtenaar, binnen
voormelde termijn, bewarende maatregelen
vordert ten laste van het vermogen van de
bestuurder of bestuurders van de vennootschap
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of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is
toegezonden.

of rechtspersoon aan wie een kennisgeving is
toegezonden.
§ 6. Wanneer een insolventieprocedure
geopend is, wordt de vordering bedoeld in het
huidig artikel, ingesteld voor de
insolventierechtbank bedoeld in artikel I.22 van
het Wetboek economisch recht.
§ 7. Indien een vordering bedoeld in artikel
XX.225 van het Wetboek economisch recht is
ingesteld, wordt het bedrag dat op grond van
paragraaf 5 aan de fiscale overheid toekomt,
toegerekend op het bedrag gevorderd op grond
van die vordering.

Afdeling VI. wijzigingen aan het wetboek van vennootschappen

Art. 182. § 1. Op verzoek van elke
belanghebbende of van het openbaar ministerie,
dan wel na mededeling door de kamer voor
handelsonderzoek krachtens artikel 12, § 5, van
de wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen, kan de
rechtbank de ontbinding uitspreken van een
vennootschap die haar verplichting om haar
jaarrekening overeenkomstig de artikelen 98 en
100 neer te leggen niet is nagekomen.

Art. 182. § 1. Op verzoek van elke
belanghebbende of van het openbaar ministerie,
dan wel na mededeling door de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden krachtens
artikel XX.29 van het Wetboek van economisch
recht, kan de rechtbank de ontbinding
uitspreken van een vennootschap die haar
verplichting om haar jaarrekening
overeenkomstig de artikelen 98 en 100 neer te
leggen niet is nagekomen.

In geval van mededeling door de kamer voor
handelsonderzoek kan de rechtbank hetzij een
regularisatietermijn uitspreken, waarbij zij het
dossier voor opvolging terugverwijst naar de
kamer voor handelsonderzoek, hetzij de
ontbinding uitspreken.

In geval van mededeling door de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden kan de
rechtbank hetzij een regularisatietermijn
uitspreken, waarbij zij het dossier voor opvolging
terugverwijst naar de kamer voor
handelsonderzoek, hetzij de ontbinding
uitspreken.

In geval van een verzoek van een
belanghebbende of het openbaar ministerie
kent de rechtbank een regularisatietermijn toe
van minimaal drie maanden, en verwijst het
dossier voor opvolging naar de kamer voor
handelsonderzoek. Na afloop van de termijn
doet de rechtbank uitspraak op verslag van de
kamer voor handelsonderzoek.
De vordering tot ontbinding bedoeld in deze
paragraaf kan slechts worden ingesteld na het
verstrijken van een termijn van zeven maanden

In geval van een verzoek van een
belanghebbende of het openbaar ministerie
kent de rechtbank een regularisatietermijn toe
van minimaal drie maanden, en verwijst het
dossier voor opvolging naar de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden. Na afloop van
de termijn doet de rechtbank uitspraak op
verslag van de kamer voor handelsonderzoek.
De vordering tot ontbinding bedoeld in deze
paragraaf kan slechts worden ingesteld na het
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te rekenen van de datum van afsluiting van het
boekjaar.
Die vordering wordt ingesteld tegen de
vennootschap.

verstrijken van een termijn van zeven maanden
te rekenen van de datum van afsluiting van het
boekjaar.
Die vordering wordt ingesteld tegen de
vennootschap.

§ 2. Ingevolge mededeling door de kamer voor
handelsonderzoek op grond van artikel 12, § 5,
van de wet van 31 januari 2009 betreffende de
continuïteit van de ondernemingen, kan de
rechtbank hetzij een regularisatietermijn
toekennen en het dossier voor opvolging terug
verwijzen naar de kamer voor
handelsonderzoek, hetzij de ontbinding van een
vennootschap uitspreken :

§ 2. Ingevolge mededeling door de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden krachtens
artikel XX.29 van het Wetboek van economisch
recht, kan de rechtbank hetzij een
regularisatietermijn toekennen en het dossier
voor opvolging terug verwijzen naar de kamer
voor ondernemingen in moeilijkheden, hetzij de
ontbinding van een vennootschap uitspreken :

1° wanneer die vennootschap ambtshalve
werd geschrapt met toepassing van artikel III.42,
§ 1, 5°, van het Wetboek van economisch recht;

1° wanneer die vennootschap ambtshalve
werd geschrapt met toepassing van artikel III.42,
§ 1, 5°, van het Wetboek van economisch recht;

2° indien zij ondanks twee oproepingen met
dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per
gerechtsbrief, niet voor de kamer voor
handelsonderzoeken is verschenen;

2° indien zij ondanks twee oproepingen met
dertig dagen tussentijd, waarvan de tweede per
gerechtsbrief, niet voor de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden is verschenen;

3° indien de bestuurders of zaakvoerders ervan
niet over de fundamentele beheersvaardigheden
of niet over de beroepsbekwaamheid
beschikken die voor de uitoefening van haar
activiteit bij wet, decreet of ordonnantie worden
opgelegd;

3° indien de bestuurders of zaakvoerders ervan
niet over de fundamentele beheersvaardigheden
of niet over de beroepsbekwaamheid
beschikken die voor de uitoefening van haar
activiteit bij wet, decreet of ordonnantie worden
opgelegd;

Deze ontbinding kan niet worden uitgesproken
zolang er een procedure loopt inzake
faillissement, gerechtelijke reorganisatie of
ontbinding van de vennootschap.

Deze ontbinding kan niet worden uitgesproken
zolang er een procedure loopt inzake
faillissement, gerechtelijke reorganisatie of
ontbinding van de vennootschap.

§ 3. Nadat een dossier van de kamer voor
handelsonderzoek is medegedeeld aan de
rechtbank zoals bepaald bij paragraaf 1, of nadat
een dossier is medegedeeld zoals bepaald bij
paragraaf 2 en indien de voorzitter van de
rechtbank van oordeel is dat het dossier verder
behandeld moet worden, verzoekt de voorzitter
van de rechtbank de griffier om de
vennootschap op te roepen bij gerechtsbrief die
de met redenen omklede beslissing van de
kamer en de tekst van dit artikel bevat.

§ 3. Nadat een dossier van de kamer voor
ondernemingen in moeilijkheden is
medegedeeld aan de rechtbank zoals bepaald bij
paragraaf 1, of nadat een dossier is
medegedeeld zoals bepaald bij paragraaf 2 en
indien de voorzitter van de rechtbank van
oordeel is dat het dossier verder behandeld
moet worden, verzoekt de voorzitter van de
rechtbank de griffier om de vennootschap op te
roepen bij gerechtsbrief die de met redenen
omklede beslissing van de kamer en de tekst van
dit artikel bevat.

§ 4. De ontbinding heeft uitwerking vanaf de
datum waarop zij is uitgesproken.

§ 4. De ontbinding heeft uitwerking vanaf de
datum waarop zij is uitgesproken.

De ontbinding kan evenwel pas vanaf de
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bekendmaking van de bij artikel 74, 3°,
voorgeschreven beslissingen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 67 aan derden
worden tegengeworpen, behalve indien de
vennootschap bewijst dat die derden voordien
ervan op de hoogte waren.
§ 5. De rechtbank kan hetzij de onmiddellijke
afsluiting van de vereffening uitspreken, hetzij
de vereffeningswijze bepalen en een of meer
vereffenaars aanwijzen. Wanneer de vereffening
is beëindigd, brengt de vereffenaar verslag uit
aan de rechtbank en legt hij, in voorkomend
geval, aan de rechtbank een overzicht voor van
de waarden van de vennootschap en van het
gebruik ervan.
De rechtbank spreekt de afsluiting van de
vereffening uit.
§ 6. In afwijking van paragraaf 5, kan de
rechtbank beslissen om geen vereffenaar aan te
wijzen indien geen enkele belanghebbende de
aanwijzing van een vereffenaar vordert.
Elke belanghebbende kan binnen een jaar
vanaf de bekendmaking van de ontbinding in het
Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank
overeenkomstig artikel 184.
Bij gebreke van een vordering binnen deze
termijn van een jaar, worden de schulden van de
vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa van rechtswege
toe aan de Staat en wordt de vereffening geacht
te zijn gesloten.
De griffie zorgt voor de bekendmaking van de
sluiting van de vereffening in het Belgisch
Staatsblad.
§ 7. De activa die na de sluiting van de
vereffening aan het licht komen, worden in
consignatie gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas. De Koning bepaalt welke
procedure moet worden gevolgd voor de
consignatie van de activa en wat er met die
activa moet gebeuren ingeval nieuwe passiva
aan het licht komen.
Indien de activa evenwel later dan vijf jaar na
de beslissing tot ontbinding aan het licht komen,

De ontbinding kan evenwel pas vanaf de
bekendmaking van de bij artikel 74, 3°,
voorgeschreven beslissingen onder de
voorwaarden bepaald in artikel 67 aan derden
worden tegengeworpen, behalve indien de
vennootschap bewijst dat die derden voordien
ervan op de hoogte waren.
§ 5. De rechtbank kan hetzij de onmiddellijke
afsluiting van de vereffening uitspreken, hetzij
de vereffeningswijze bepalen en een of meer
vereffenaars aanwijzen. Wanneer de vereffening
is beëindigd, brengt de vereffenaar verslag uit
aan de rechtbank en legt hij, in voorkomend
geval, aan de rechtbank een overzicht voor van
de waarden van de vennootschap en van het
gebruik ervan.
De rechtbank spreekt de afsluiting van de
vereffening uit.
§ 6. In afwijking van paragraaf 5, kan de
rechtbank beslissen om geen vereffenaar aan te
wijzen indien geen enkele belanghebbende de
aanwijzing van een vereffenaar vordert.
Elke belanghebbende kan binnen een jaar
vanaf de bekendmaking van de ontbinding in het
Belgisch Staatsblad de aanwijzing van een
vereffenaar vorderen bij de rechtbank
overeenkomstig artikel 184.
Bij gebreke van een vordering binnen deze
termijn van een jaar, worden de schulden van de
vennootschap van rechtswege als oninbaar
beschouwd, komen de activa van rechtswege
toe aan de Staat en wordt de vereffening geacht
te zijn gesloten.
De griffie zorgt voor de bekendmaking van de
sluiting van de vereffening in het Belgisch
Staatsblad.
§ 7. De activa die na de sluiting van de
vereffening aan het licht komen, worden in
consignatie gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas. De Koning bepaalt welke
procedure moet worden gevolgd voor de
consignatie van de activa en wat er met die
activa moet gebeuren ingeval nieuwe passiva
aan het licht komen.
Indien de activa evenwel later dan vijf jaar na
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komen zij van rechtswege toe aan de Staat.
Art. 182/1. De bestuurders en zaakvoerders van
de gerechtelijk ontbonden vennootschap geven
gevolg aan alle oproepingen die zij ontvangen
van de vereffenaren en verstrekken hun alle
vereiste inlichtingen.
De bestuurders of zaakvoerders van de
gerechtelijk ontbonden vennootschap zijn
verplicht de vereffenaars elke adreswijziging
mede te delen.

de beslissing tot ontbinding aan het licht komen,
komen zij van rechtswege toe aan de Staat.
Art. 182/1. De bestuurders en zaakvoerders van
de gerechtelijk ontbonden vennootschap geven
gevolg aan alle oproepingen die zij ontvangen
van de vereffenaren en verstrekken hun alle
vereiste inlichtingen.
De bestuurders of zaakvoerders van de
gerechtelijk ontbonden vennootschap zijn
verplicht de vereffenaars elke adreswijziging
mede te delen.

Art. 182/2. De vereffenaars ontbieden de
bestuurders of zaakvoerders van de gerechtelijk
Art. 182/2. De vereffenaars ontbieden de
ontbonden vennootschap om in hun
bestuurders of zaakvoerders van de gerechtelijk
tegenwoordigheid de boeken en bescheiden vast ontbonden vennootschap om in hun
te stellen en af te sluiten.
tegenwoordigheid de boeken en bescheiden vast
te stellen en af te sluiten.
De vereffenaars gaan onmiddellijk over tot
verificatie en verbetering van de laatst
De vereffenaars gaan onmiddellijk over tot
neergelegde balans. Zij maken een balans op,
verificatie en verbetering van de laatst
overeenkomstig de regels en de beginselen van
neergelegde balans. Zij maken een balans op,
het boekhoudkundig recht, met behulp van de
overeenkomstig de regels en de beginselen van
boeken en bescheiden van de gerechtelijk
het boekhoudkundig recht, met behulp van de
ontbonden vennootschap en met behulp van de boeken en bescheiden van de gerechtelijk
inlichtingen die zij kunnen inwinnen. Zij leggen
ontbonden vennootschap en met behulp van de
deze neer in het dossier bedoeld in artikel 67.
inlichtingen die zij kunnen inwinnen. Zij leggen
deze neer in het dossier bedoeld in artikel 67.
Indien de activa toereikend zijn om de kosten
ervan te dekken, kunnen de vereffenaars de hulp
Indien de activa toereikend zijn om de kosten
inroepen van een accountant met het oog op de ervan te dekken, kunnen de vereffenaars de hulp
opmaak van de balans.
inroepen van een accountant met het oog op de
opmaak van de balans.
De rechtbank kan op verzoek van de
vereffenaars de bestuurders en de zaakvoerders
De rechtbank kan op verzoek van de
van de gerechtelijk ontbonden vennootschap
vereffenaars de bestuurders en de zaakvoerders
hoofdelijk veroordelen tot betaling van de
van de gerechtelijk ontbonden vennootschap
kosten voor de verbetering en opmaak van de
hoofdelijk veroordelen tot betaling van de
balans.
kosten voor de verbetering en opmaak van de
balans.
Art. 182/3. De vereffenaars kunnen de
bestuurders of zaakvoerders, hun werknemers
Art. 182/3. De vereffenaars kunnen de
en wie dan ook horen, zowel aangaande het
bestuurders of zaakvoerders, hun werknemers
onderzoek van de boeken en de
en wie dan ook horen, zowel aangaande het
boekhoudkundige bescheiden als aangaande de onderzoek van de boeken en de
oorzaken en de omstandigheden die aanleiding
boekhoudkundige bescheiden als aangaande de
hebben gegeven tot de gerechtelijke ontbinding. oorzaken en de omstandigheden die aanleiding
hebben gegeven tot de gerechtelijke ontbinding.
Art. 265. § 1. Indien bij faillissement van de
vennootschap de schulden de baten overtreffen,
kunnen zaakvoerders of gewezen zaakvoerders,

Opgeheven
Zie de artikelen XX.224 en volgende hoger.
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alsmede alle andere personen die ten aanzien
van de zaken van de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk
en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden
verklaard voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap ten belope van
het tekort, indien komt vast te staan dat een
door hen begane, kennelijk grove fout heeft
bijgedragen tot het faillissement.
Het eerste lid is evenwel niet van toepassing
wanneer de gefailleerde vennootschap over de
drie boekjaren voor het faillissement een
gemiddelde omzet van minder dan 620 000 EUR,
buiten de belasting over de toegevoegde
waarde, heeft verwezenlijkt, en wanneer het
totaal van de balans bij het einde van het laatste
boekjaar niet hoger was dan 370 000 EUR.
Zowel de curators als de benadeelde
schuldeisers kunnen de rechtsvordering
instellen. De benadeelde schuldeiser die een
rechtsvordering instelt, brengt de curator
hiervan op de hoogte. In het laatste geval is het
bedrag toegekend door de rechter beperkt tot
het nadeel gelegen door de schuldeisers die de
vordering hebben ingesteld. Dat bedrag komt
uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige
vordering vanwege de curators in het belang van
de boedel van de schuldeisers.
Als kennelijk grove fout wordt beschouwd
iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan
niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1,
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld.
§ 2. Onverminderd § 1 kunnen de zaakvoerders,
gewezen zaakvoerders en alle andere personen
die ten aanzien van de zaken van de
vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid
hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de curator persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het
geheel of een deel van alle op het ogenblik van
de uitspraak van het faillissement verschuldigde
sociale bijdragen, bijdrageopslagen,
verwijlinteresten en de vaste vergoeding
bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
indien komt vast te staan dat een door hen
begane grove fout aan de basis lag van het
faillissement, of indien zij zich, in de loop van de
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periode van vijf jaar voorafgaand aan de
faillietverklaring in de situatie bevonden hebben
zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de
curator stellen de vordering inzake persoonlijke
en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het
eerste lid bedoelde bestuurders in bij de
rechtbank van koophandel die kennis neemt van
het faillissement van de vennootschap.
§ 1, tweede lid, is niet van toepassing op
voormelde Rijksdienst en op de curator wat de
hierboven vermelde schulden betreft
Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm
van ernstige fiscale fraude, al dan niet
georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3, van de
wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van het
terrorisme, evenals het gegeven dat de
vennootschap geleid wordt door een
zaakvoerder of een verantwoordelijke die
betrokken is geweest bij minstens twee
faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige
operaties met schulden tegenover een instelling
die sociale zekerheidsbijdragen int tot gevolg. De
Koning kan, na advies van het beheerscomité
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
bepalen welke feiten, gegevens of
omstandigheden, voor de toepassing van deze
paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd
kunnen worden.
Art. 409. § 1. Indien bij faillissement van de
vennootschap de schulden de baten overtreffen,
kunnen bestuurders of gewezen bestuurders,
alsmede alle andere personen die ten aanzien
van de zaken van de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk
en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden
verklaard voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap tot het beloop
van het tekort, indien komt vast te staan dat een
door hen begane, kennelijk grove fout heeft
bijgedragen tot het faillissement.
Het eerste lid is evenwel niet van toepassing
wanneer de gefailleerde vennootschap over de
drie boekjaren voor het faillissement een
gemiddelde omzet van minder dan 620 000 EUR,
buiten de belasting over de toegevoegde
waarde, heeft verwezenlijkt, en wanneer het

Opgeheven
Zie de artikelen XX.224 en volgende hoger.
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totaal van de balans bij het einde van het laatste
boekjaar niet hoger was dan 370 000 EUR.
Zowel de curators als de benadeelde
schuldeisers kunnen een rechtsvordering
instellen. De benadeelde schuldeiser die een
rechtsvordering instelt, brengt de curator
toegekend door de rechter beperkt tot het
nadeel geleden door de schuldeisers die de
vordering hebben ingesteld. De benadeelde
schuldeiser die een rechtsvordering instelt,
brengt de curator hiervan op de hoogte. In het
laatste geval is het bedrag toegekend door de
rechter beperkt tot het nadeel geleden door de
schuldeisers die de vordering hebben ingesteld.
Als kennelijk grove fout wordt beschouwd
iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan
niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3,
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld.
§ 2. Onverminderd § 1 kunnen de in § 1
bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en
personen door de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid en de curator persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het
geheel of een deel van alle op het ogenblik van
de uitspraak van het faillissement verschuldigde
sociale bijdragen, bijdrageopslagen,
verwijlinteresten, en de vaste vergoeding
bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
indien komt vast te staan dat een door hen
begane grove fout aan de basis lag van het
faillissement, of indien zij zich, in de loop van de
periode van vijf jaar voorafgaand aan de
faillietverklaring in de situatie bevonden hebben
zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de
curator stellen de vordering inzake persoonlijke
en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het
eerste lid bedoelde bestuurders in bij de
rechtbank van koophandel die kennis neemt van
het faillissement van de vennootschap.
§ 1, tweede lid, is niet van toepassing op
voormelde Rijksdienst en op de curator wat de
hierboven vermelde schulden betreft.
Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm
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van ernstige fiscale fraude, al dan niet
georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3, van de
wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van het
terrorisme, evenals het gegeven dat de
vennootschap geleid wordt door een
zaakvoerder of een verantwoordelijke die
betrokken is geweest bij minstens twee
faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige
operaties met schulden tegenover een instelling
die sociale zekerheidsbijdragen int tot gevolg. De
Koning kan, na advies van het beheerscomité
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
bepalen welke feiten, gegevens of
omstandigheden, voor de toepassing van deze
paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd
kunnen worden.
Art. 530. § 1. Indien bij faillissement van de
vennootschap de schulden de baten overtreffen,
kunnen bestuurders of gewezen bestuurders,
alsmede alle andere personen die ten aanzien
van de zaken van de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk
en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden
verklaard voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap tot het beloop
van het tekort, indien komt vast te staan dat een
door hen begane, kennelijk grove fout heeft
bijgedragen tot het faillissement.
Zowel de curators als de benadeelde
schuldeisers kunnen een rechtsvordering
instellen. De benadeelde schuldeiser die een
rechtsvordering instelt, brengt de curator
hiervan op de hoogte. In het laatste geval is het
bedrag toegekend door de rechter beperkt tot
het nadeel gelegen door de schuldeisers die de
vordering hebben ingesteld. Dat bedrag komt
uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige
vordering vanwege de curators in het belang van
de boedel van de schuldeisers.
Als kennelijk grove fout wordt beschouwd
iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan
niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3,
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld.
§ 2. Onverminderd § 1 kunnen de in § 1
bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en
feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het

Opgeheven
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geheel of een deel van alle op het ogenblik van
de uitspraak van het faillissement verschuldigde
sociale bijdragen, bijdrageopslagen,
verwijlinteresten en de vaste vergoeding
bedoeld in artikel 54ter van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
indien komt vast te staan dat een door hen
begane grove fout aan de basis lag van het
faillissement, of indien zij zich, in de loop van de
periode van vijf jaar voorafgaand aan de
faillietverklaring in de situatie bevonden hebben
zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers.
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de
curator stellen de vordering inzake persoonlijke
en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het
eerste lid bedoelde bestuurders in bij de
rechtbank van koophandel die kennis neemt van
het faillissement van de vennootschap.
Art. 921. Indien bij faillissement van de
vennootschap de schulden de baten overtreffen,
kunnen leden van de directieraad of leden van
de raad van toezicht, of gewezen leden van de
directieraad of van de raad van toezicht, alsook
alle personen die ten aanzien van de zaken van
de vennootschap werkelijke
bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk
en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden
vastgesteld voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap tot het beloop
van het tekort, indien komt vast te staan dat een
door hen begane, kennelijk grove fout heeft
bijgedragen tot het faillissement.
De vordering kan zowel door de curator als
door de benadeelde schuldeisers worden
ingesteld. De benadeelde schuldeiser die een
vordering instelt brengt de curator hiervan op de
hoogte. In dat geval wordt het door de rechter
toegekende bedrag beperkt tot de door de
schuldeisers geleden schade en komt het hen
uitsluitend toe in het belang van de boedel,
ongeacht een mogelijke vordering van de
curatoren.
Als kennelijk grove fout wordt beschouwd
iedere vorm van ernstige fiscale fraude, al dan
niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3,
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
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van het gebruik van het financiële stelsel voor
het witwassen van geld.

Afdeling VII. Wijzigingen aan het wetboek van internationaal privaatrecht

Art. 116. Dit hoofdstuk is van toepassing op de
procedures van faillissement, gerechtelijke
reorganisatie en collectieve schuldenregeling.

Art. 116. Dit hoofdstuk is van toepassing op
insolventieprocedures en procedures van
collectieve schuldenregeling.

Art. 117. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1° " insolventieprocedure " : de collectieve
procedures bedoeld in artikel 116;
2° " hoofdprocedure " : een
insolventieprocedure met gevolgen die het
gehele vermogen van de schuldenaar betreffen;
3° " territoriale procedure " : een
insolventieprocedure met gevolgen die alleen de
goederen van de schuldenaar betreffen die zich
op het grondgebied bevinden van de Staat waar
de procedure wordt geopend;
4° " insolventieverordening " : de verordening
1346/2000/EG van de Raad van 29 mei 2000
betreffende de insolventieprocedures;
5° " beheerder " : elke persoon of elk orgaan,
dat op grond van een buitenlandse beslissing
belast is met het beheer of de vereffening van
de goederen waarover de schuldenaar het
beheer en de beschikking heeft verloren; of bij
gebreke aan een dergelijke persoon, de
schuldenaar zelf.

Art. 117. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder :
1° " insolventieprocedure " : de collectieve
procedures bedoeld in artikel 116;
2° " hoofdprocedure " : een
insolventieprocedure met gevolgen die het
gehele vermogen van de schuldenaar betreffen;
3° " territoriale procedure " : een
insolventieprocedure met gevolgen die alleen de
goederen van de schuldenaar betreffen die zich
op het grondgebied bevinden van de Staat waar
de procedure wordt geopend;
4° “insolventieverordening”: de Verordening
(EU) 2015/848 van het Europees Parlement en
de Raad van 20 mei 2015 betreffende
insolventieprocedures;
5° " beheerder " : elke persoon of elk orgaan,
dat op grond van een buitenlandse beslissing
belast is met het beheer of de vereffening van
de goederen waarover de schuldenaar het
beheer en de beschikking heeft verloren; of bij
gebreke aan een dergelijke persoon, de
schuldenaar zelf.

Art. 119. § 1. De insolventieprocedure geopend
krachtens artikel 118, § 1, tweede lid, en haar
gevolgen worden beheerst door het Belgisch
recht.
Het Belgisch recht bepaalt onder welke
voorwaarden deze procedure wordt geopend,
verloopt en wordt beëindigd. Het bepaalt met
name de rechtsvragen die onder artikel 4, § 2,
(a) tot (m) van de insolventieverordening
worden genoemd.
§ 2. In afwijking van § 1, maar onverminderd de
toepassing van het recht aangewezen krachtens
§ 1 op de vorderingen tot nietigheid, vernietiging
of niet-tegenwerpbaarheid van handelingen die
voor het geheel van de schuldeisers nadelig zijn,
wordt de uitwerking van de opening van een
insolventieprocedure op :
1° de zakelijke rechten van derden op goederen

Art. 119. § 1. De insolventieprocedure geopend
krachtens artikel 118, § 1, tweede lid, en haar
gevolgen worden beheerst door het Belgisch
recht.
Het Belgisch recht bepaalt onder welke
voorwaarden deze procedure wordt geopend,
verloopt en wordt beëindigd. Het bepaalt met
name de rechtsvragen die onder artikel 4, § 2,
(a) tot (m) van de insolventieverordening
worden genoemd.
§ 2. In afwijking van § 1, maar onverminderd de
toepassing van het recht aangewezen krachtens
§ 1 op de vorderingen tot nietigheid, vernietiging
of niet-tegenwerpbaarheid van handelingen die
voor het geheel van de schuldeisers nadelig zijn,
wordt de uitwerking van de opening van een
insolventieprocedure op :
1° de zakelijke rechten van derden op goederen
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die toebehoren aan de schuldenaar en die zich
bij de opening van de procedure op het
grondgebied van een andere Staat bevinden,
beheerst door het recht dat op die zakelijke
rechten van toepassing is, onverminderd de
individuele uitoefening van de rechten bedoeld
in artikel 5, 2, van Verordening nr. 1346/2000
van de Raad van 29 mei 2000 betreffende
insolventieprocedures;
2° het recht van een schuldeiser om de
verrekening van zijn vordering met de vordering
van de schuldenaar te vragen, beheerst door het
recht dat op de vordering van de insolvente
schuldenaar van toepassing is;
3° het eigendomsvoorbehoud van de verkoper
van een goed dat zich bij de opening van de
procedure op het grondgebied van een andere
Staat bevindt, beheerst door het recht dat op de
zakelijke rechten op dat goed van toepassing is.
§ 3. In afwijking van § 1 wordt de uitwerking
van de opening van een insolventieprocedure op
:
1° een overeenkomst die recht geeft op de
verkrijging of het gebruik van een onroerend
goed, beheerst door het recht dat op die
overeenkomst van toepassing is;
2° de rechten en verplichtingen van deelnemers
aan een betalingssysteem of
afwikkelingssysteem of aan een financiële markt,
beheerst door het recht dat op dat systeem of
die markt van toepassing is;
3° de arbeidsovereenkomsten en
arbeidsbetrekkingen, beheerst door het recht
dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing
is;
4 de rechten van de schuldenaar op een
onroerend goed, op een schip of op een
luchtvaartuig dat aan inschrijving in een
openbaar register onderworpen is, beheerst
door het recht dat op die rechten van toepassing
is.
§ 4. In afwijking van § 1 :
1° wordt, indien degene die voordeel heeft
gehad bij een voor het geheel van de
schuldeisers nadelige handeling bewijst dat deze
handeling onderworpen is aan het recht van een
andere Staat en dit recht in het gegeven geval
die handeling niet laat bestrijden, de nietigheid,
de vernietigbaarheid of de niettegenwerpbaarheid van die handeling beheerst
door het recht van die Staat;
2° wordt, in geval de schuldenaar door een
rechtshandeling onder bezwarende titel verricht

die toebehoren aan de schuldenaar en die zich
bij de opening van de procedure op het
grondgebied van een andere Staat bevinden,
beheerst door het recht dat op die zakelijke
rechten van toepassing is, onverminderd de
individuele uitoefening van de rechten bedoeld
in artikel 8, lid 2, van insolventieverordening;

2° het recht van een schuldeiser om de
verrekening van zijn vordering met de vordering
van de schuldenaar te vragen, beheerst door het
recht dat op de vordering van de insolvente
schuldenaar van toepassing is;
3° het eigendomsvoorbehoud van de verkoper
van een goed dat zich bij de opening van de
procedure op het grondgebied van een andere
Staat bevindt, beheerst door het recht dat op de
zakelijke rechten op dat goed van toepassing is.
§ 3. In afwijking van § 1 wordt de uitwerking
van de opening van een insolventieprocedure op
:
1° een overeenkomst die recht geeft op de
verkrijging of het gebruik van een onroerend
goed, beheerst door het recht dat op die
overeenkomst van toepassing is;
2° de rechten en verplichtingen van deelnemers
aan een betalingssysteem of
afwikkelingssysteem of aan een financiële markt,
beheerst door het recht dat op dat systeem of
die markt van toepassing is;
3° de arbeidsovereenkomsten en
arbeidsbetrekkingen, beheerst door het recht
dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing
is;
4 de rechten van de schuldenaar op een
onroerend goed, op een schip of op een
luchtvaartuig dat aan inschrijving in een
openbaar register onderworpen is, beheerst
door het recht dat op die rechten van toepassing
is.
§ 4. In afwijking van § 1 :
1° wordt, indien degene die voordeel heeft
gehad bij een voor het geheel van de
schuldeisers nadelige handeling bewijst dat deze
handeling onderworpen is aan het recht van een
andere Staat en dit recht in het gegeven geval
die handeling niet laat bestrijden, de nietigheid,
de vernietigbaarheid of de niettegenwerpbaarheid van die handeling beheerst
door het recht van die Staat;
2° wordt, in geval de schuldenaar door een
rechtshandeling onder bezwarende titel verricht
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na de opening van de insolventieprocedure,
heeft beschikt over een onroerend goed, of over
een schip of luchtvaartuig dat aan inschrijving in
een openbaar register is onderworpen, of over
een effect waarvan het bestaan inschrijving in
een wettelijk voorgeschreven register
veronderstelt, de rechtsgeldigheid van die
handeling tegenover de derde-verkrijger,
beheerst door het recht van de Staat waar het
onroerend goed gelegen is, of het register
gehouden wordt;
3° wordt de uitwerking van de opening van een
insolventieprocedure op een lopende
rechtsvordering betreffende een goed of recht
waarover de schuldenaar het beheer en de
beschikking heeft verloren, beheerst door het
recht van de Staat waar die rechtsvordering
aanhangig is.

na de opening van de insolventieprocedure,
heeft beschikt over een onroerend goed, of over
een schip of luchtvaartuig dat aan inschrijving in
een openbaar register is onderworpen, of over
een effect waarvan het bestaan inschrijving in
een wettelijk voorgeschreven register
veronderstelt, de rechtsgeldigheid van die
handeling tegenover de derde-verkrijger,
beheerst door het recht van de Staat waar het
onroerend goed gelegen is, of het register
gehouden wordt;
3° wordt de uitwerking van de opening van een
insolventieprocedure op een lopende
rechtsvordering betreffende een goed of recht
waarover de schuldenaar het beheer en de
beschikking heeft verloren, beheerst door het
recht van de Staat waar die rechtsvordering
aanhangig is.

Art. 120. De curator van een hoofdprocedure of
[…] opgeheven
van een territoriale procedure geopend door
een rechter bevoegd krachtens artikel 118, § 1,
tweede lid, is verplicht om met de beheerders
van buitenlandse insolventieprocedures
betreffende de schuldenaar, samen te werken
en informatie uit te wisselen. Die verplichting
geldt slechts onder de voorwaarde dat het recht
van die vreemde Staat waar de procedure werd
ingesteld, op wederkerige basis een
gelijkwaardige samenwerking en informatieuitwisseling voor de betrokken procedure
organiseert.
De plichten beschreven in het eerste lid worden
nageleefd in de mate waarin de kosten van
registratie, van publiciteit en van samenwerking
niet onredelijk zijn, in acht genomen het actief
van de boedel, ook al zou het recht van een
vreemde Staat sommige lokale maatregelen
verplicht maken.
Indien de vereffening van de boedel van een
territoriale procedure de mogelijkheid biedt alle
in die procedure toegelaten vorderingen uit te
keren, draagt de in die procedure aangewezen
curator het saldo onverwijld over aan de
beheerder van de hoofdprocedure, onder de
voorwaarde van een wederkerige samenwerking
en informatie-uitwisseling in de betrokken
procedure.

Afdeling VII. Wijzigingen aan het wetboek van economisch recht.
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Art. I.1. Behoudens andersluidende bepaling in
titel 2, wordt voor de toepassing van dit
Wetboek verstaan onder :
1° onderneming : elke natuurlijke persoon of
rechtspersoon die op duurzame wijze een
economisch doel nastreeft, alsmede zijn
verenigingen;
2° consument : iedere natuurlijke persoon die
handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
3° minister : de minister bevoegd voor
Economie;
4° producten : goederen en diensten,
onroerende goederen, rechten en
verplichtingen;
5° dienst : elke prestatie verricht door een
onderneming in het kader van haar
professionele activiteit of in uitvoering van haar
statutair doel;
6° goederen : de lichamelijke roerende zaken;
7° gedragscode : een overeenkomst of een
aantal niet bij wettelijke, reglementaire of
bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven
regels waarin wordt vastgesteld hoe
ondernemingen die zich aan de code binden,
zich moeten gedragen met betrekking tot een of
meer handelspraktijken of bedrijfssectoren;
8° lidstaat : een lidstaat van de Europese Unie
of in zoverre het akkoord over de Europese
Economische Ruimte het voorziet, een Staat die
dit akkoord heeft ondertekend;
9° werkdagen : het geheel van alle
kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen
en wettelijke feestdagen. Als een termijn,
uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag
afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende
werkdag;
10° adres : een geografisch adres en, in
voorkomend geval, het elektronisch adres;
11° elektronisch adres : een geheel van
elektronische gegevens waarmee een persoon
elektronisch kan gecontacteerd worden;
12° geografisch adres : het geheel van
geografische gegevens omvattend, in
voorkomend geval, het huisnummer, de straat,
de postcode en de gemeente waar een persoon
een vestiging heeft of gecontacteerd kan
worden;
13° FOD Economie : de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie.

Art. I.1. Behoudens andersluidende bepaling,
wordt voor de toepassing van dit Wetboek
verstaan onder :
1° onderneming;
a) Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een
beroepsactiviteit uitoefent,
b) Iedere rechtspersoon;
c) Iedere andere organisatie zonder
rechtspersoonlijkheid;
Niettegenstaande het voorgaande zijn geen
ondernemingen, behoudens voor zover anders
bepaald in de hierna volgende boeken of andere
wettelijke bepalingen die in dergelijke
toepassingen voorzien:
a) Iedere organisatie zonder
rechtspersoonlijkheid die geen
uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen
uitkeringen verricht aan haar leden of aan
personen die een beslissende invloed uitoefenen
op het beleid van de organisatie;
b) Iedere publiekrechtelijke rechtspersoon die
geen goederen of diensten aanbiedt op een
markt;
c) De Federale Staat, de gewesten, de
gemeenschappen, de provincies, de
hulpverleningszones, de prezones, De Brusselse
Agglomeratie, de gemeenten, de
meergemeentezones, de binnengemeentelijke
territoriale organen, de Franse
Gemeenschapscommissie, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn;
2° consument : iedere natuurlijke persoon die
handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
3° minister : de minister bevoegd voor
Economie;
4° producten : goederen en diensten,
onroerende goederen, rechten en
verplichtingen;
5° dienst : elke prestatie verricht door een
onderneming in het kader van haar
professionele activiteit of in uitvoering van haar
statutair doel;
6° goederen : de lichamelijke roerende zaken;
7° gedragscode : een overeenkomst of een
aantal niet bij wettelijke, reglementaire of
bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven
regels waarin wordt vastgesteld hoe
ondernemingen die zich aan de code binden,
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Het eerste lid, 1°, 4°, 5° en 8°, is niet van
toepassing op Boek XI.

Art. I.8. [1 Voor de toepassing van boek XIV
gelden de volgende definities :
1° homogene diensten : alle diensten waarvan
de eigenschappen en de modaliteiten identiek of
gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het
ogenblik, de plaats van de uitvoering, de
dienstverstrekker of de persoon voor wie ze
bestemd zijn;
2° etikettering : de vermeldingen, aanwijzingen,
gebruiksaanwijzingen, merken, afbeeldingen of
tekens die betrekking hebben op een goed of op
een homogene dienst en die voorkomen op het

zich moeten gedragen met betrekking tot een of
meer handelspraktijken of bedrijfssectoren;
8° lidstaat : een lidstaat van de Europese Unie
of in zoverre het akkoord over de Europese
Economische Ruimte het voorziet, een Staat die
dit akkoord heeft ondertekend;
9° werkdagen : het geheel van alle
kalenderdagen met uitsluiting van de zondagen
en wettelijke feestdagen. Als een termijn,
uitgedrukt in werkdagen, op een zaterdag
afloopt, wordt hij verlengd tot de eerstvolgende
werkdag;
10° adres : een geografisch adres en, in
voorkomend geval, het elektronisch adres;
11° elektronisch adres : een geheel van
elektronische gegevens waarmee een persoon
elektronisch kan gecontacteerd worden;
12° geografisch adres : het geheel van
geografische gegevens omvattend, in
voorkomend geval, het huisnummer, de straat,
de postcode en de gemeente waar een persoon
een vestiging heeft of gecontacteerd kan
worden;
13° FOD Economie : de Federale
Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand en Energie.
14° beoefenaar van een vrij beroep: elke
onderneming wiers activiteit er hoofdzakelijk in
bestaat om, op onafhankelijke wijze en onder
eigen verantwoordelijkheid, intellectuele
prestaties te verrichten waarvoor een
voorafgaande opleiding en een permanente
vorming is vereist en die onderworpen is aan
een plichtenleer waarvan de naleving door of
krachtens een door de wet aangeduide
tuchtrechtelijke instelling kan worden
afgedwongen.
Het eerste lid, 1°, 4°, 5° en 8°, is niet van
toepassing op Boek XI.
(Wet 15.04.2018 – art. 35)
Art. I.8. [1 Voor de toepassing van boek XIV
gelden de volgende definities :
1° homogene diensten : alle diensten waarvan
de eigenschappen en de modaliteiten identiek of
gelijkaardig zijn, ongeacht onder meer het
ogenblik, de plaats van de uitvoering, de
dienstverstrekker of de persoon voor wie ze
bestemd zijn;
2° etikettering : de vermeldingen, aanwijzingen,
gebruiksaanwijzingen, merken, afbeeldingen of
tekens die betrekking hebben op een goed of op
een homogene dienst en die voorkomen op het
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goed zelf of op enig verpakkingsmiddel,
document, bordje, etiket, band of label dat bij
dit goed of bij deze dienst is gevoegd of daarop
betrekking heeft;
3° op de markt brengen : de invoer met het oog
op de verkoop, het bezit met het oog op de
verkoop, de tekoopaanbieding, de verkoop, het
huuraanbod van goederen en diensten, de
verhuring van goederen en diensten, de afstand
onder bezwarende titel of gratis, als deze
verrichtingen worden gedaan door een
beoefenaar van een vrij beroep;
4° los verkochte goederen : goederen die niet
vooraf worden verpakt en die door of in
tegenwoordigheid van de consument worden
gemeten of gewogen;
5° per stuk verkochte goederen : goederen die
niet kunnen worden gefractioneerd zonder hun
aard of eigenschappen te wijzigen;
6° geconditioneerde goederen : goederen die
een fractionering, weging, telling of meting
ondergaan hebben, zelfs tijdens het
fabricageproces, al dan niet gevolgd door een
verpakking, en met het doel die verrichting
overbodig te maken bij de tekoopaanbieding;
7° voorverpakte goederen : de
geconditioneerde goederen die verpakt zijn
alvorens te koop te worden aangeboden
ongeacht de aard van de verpakking, die het
goed geheel of slechts ten dele bedekt, maar op
zo'n wijze dat de inhoud niet kan worden
veranderd zonder dat de verpakking wordt
geopend of gewijzigd.
Daaronder vallen :
a) voorverpakte goederen in vooraf bepaalde
hoeveelheden : zodanig voorverpakte goederen
dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid
overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
b) voorverpakte goederen in variabele
hoeveelheden : zodanig voorverpakte goederen
dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid
niet overeenstemt met een vooraf gekozen
waarde;
8° meeteenheid : de eenheid als bedoeld in
boek VIII;
9° conditioneerder : de persoon die de
goederen conditioneert met het oog op de
tekoopaanbieding ervan;
10° nominale hoeveelheid : het op een
voorverpakking aangegeven gewicht of volume
dat overeenstemt met de nettohoeveelheid die
deze voorverpakking wordt geacht te bevatten;
11° reclame : iedere mededeling die

goed zelf of op enig verpakkingsmiddel,
document, bordje, etiket, band of label dat bij
dit goed of bij deze dienst is gevoegd of daarop
betrekking heeft;
3° op de markt brengen : de invoer met het oog
op de verkoop, het bezit met het oog op de
verkoop, de tekoopaanbieding, de verkoop, het
huuraanbod van goederen en diensten, de
verhuring van goederen en diensten, de afstand
onder bezwarende titel of gratis, als deze
verrichtingen worden gedaan door een
beoefenaar van een vrij beroep;
4° los verkochte goederen : goederen die niet
vooraf worden verpakt en die door of in
tegenwoordigheid van de consument worden
gemeten of gewogen;
5° per stuk verkochte goederen : goederen die
niet kunnen worden gefractioneerd zonder hun
aard of eigenschappen te wijzigen;
6° geconditioneerde goederen : goederen die
een fractionering, weging, telling of meting
ondergaan hebben, zelfs tijdens het
fabricageproces, al dan niet gevolgd door een
verpakking, en met het doel die verrichting
overbodig te maken bij de tekoopaanbieding;
7° voorverpakte goederen : de
geconditioneerde goederen die verpakt zijn
alvorens te koop te worden aangeboden
ongeacht de aard van de verpakking, die het
goed geheel of slechts ten dele bedekt, maar op
zo'n wijze dat de inhoud niet kan worden
veranderd zonder dat de verpakking wordt
geopend of gewijzigd.
Daaronder vallen :
a) voorverpakte goederen in vooraf bepaalde
hoeveelheden : zodanig voorverpakte goederen
dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid
overeenstemt met een vooraf gekozen waarde;
b) voorverpakte goederen in variabele
hoeveelheden : zodanig voorverpakte goederen
dat de in de verpakking aanwezige hoeveelheid
niet overeenstemt met een vooraf gekozen
waarde;
8° meeteenheid : de eenheid als bedoeld in
boek VIII;
9° conditioneerder : de persoon die de
goederen conditioneert met het oog op de
tekoopaanbieding ervan;
10° nominale hoeveelheid : het op een
voorverpakking aangegeven gewicht of volume
dat overeenstemt met de nettohoeveelheid die
deze voorverpakking wordt geacht te bevatten;
11° reclame : iedere mededeling die
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rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de
verkoop van producten te bevorderen, ongeacht
de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen;
12° vergelijkende reclame : elke vorm van
reclame waarbij een concurrent dan wel door
een concurrent aangeboden goederen of
diensten uitdrukkelijk of impliciet worden
genoemd;
13° overeenkomst op afstand : iedere
overeenkomst die tussen de beoefenaar van een
vrij beroep en de consument wordt gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop of dienstverlening op afstand zonder
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de
beoefenaar van een vrij beroep en de
consument en waarbij, tot op en met inbegrip
van het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van een of meer technieken voor
communicatie op afstand;
14° techniek voor communicatie op afstand :
ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij
beroep en consument, kan worden gebruikt voor
de sluiting van de overeenkomst tussen deze
partijen;
15° communicatietechniek-exploitant : iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon,
publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, wiens
beroepsactiviteit erin bestaat één of meer
technieken voor communicatie op afstand aan
de beoefenaar van een vrij beroep ter
beschikking te stellen;
16° financiële dienst : iedere dienst van
bancaire aard of op het gebied van
kredietverstrekking, verzekering, individuele
pensioenen, beleggingen en betalingen;
17° duurzame gegevensdrager : ieder
hulpmiddel dat de consument of de beoefenaar
van een vrij beroep in staat stelt om persoonlijk
aan hem gerichte informatie op te slaan op een
wijze die deze informatie toegankelijk maakt
voor toekomstig gebruik gedurende een periode
die is aangepast aan het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die een ongewijzigde
weergave van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
18° aanbieder : iedere beoefenaar van een vrij
beroep die optreedt als de contractuele
verrichter van diensten op grond van
overeenkomsten op afstand;
19° gezamenlijk aanbod : het aanbod waarbij

rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de
verkoop van producten te bevorderen, ongeacht
de plaats of de aangewende
communicatiemiddelen;
12° vergelijkende reclame : elke vorm van
reclame waarbij een concurrent dan wel door
een concurrent aangeboden goederen of
diensten uitdrukkelijk of impliciet worden
genoemd;
13° overeenkomst op afstand : iedere
overeenkomst die tussen de beoefenaar van een
vrij beroep en de consument wordt gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor
verkoop of dienstverlening op afstand zonder
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de
beoefenaar van een vrij beroep en de
consument en waarbij, tot op en met inbegrip
van het moment waarop de overeenkomst
wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt
gemaakt van een of meer technieken voor
communicatie op afstand;
14° techniek voor communicatie op afstand :
ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij
beroep en consument, kan worden gebruikt voor
de sluiting van de overeenkomst tussen deze
partijen;
15° communicatietechniek-exploitant : iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon,
publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, wiens
beroepsactiviteit erin bestaat één of meer
technieken voor communicatie op afstand aan
de beoefenaar van een vrij beroep ter
beschikking te stellen;
16° financiële dienst : iedere dienst van
bancaire aard of op het gebied van
kredietverstrekking, verzekering, individuele
pensioenen, beleggingen en betalingen;
17° duurzame gegevensdrager : ieder
hulpmiddel dat de consument of de beoefenaar
van een vrij beroep in staat stelt om persoonlijk
aan hem gerichte informatie op te slaan op een
wijze die deze informatie toegankelijk maakt
voor toekomstig gebruik gedurende een periode
die is aangepast aan het doel waarvoor de
informatie is bestemd, en die een ongewijzigde
weergave van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt;
18° aanbieder : iedere beoefenaar van een vrij
beroep die optreedt als de contractuele
verrichter van diensten op grond van
overeenkomsten op afstand;
19° gezamenlijk aanbod : het aanbod waarbij
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de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen
of diensten gebonden is aan de verkrijging van
andere goederen of diensten;
20° onrechtmatig beding : elk beding of elke
voorwaarde in een overeenkomst tussen een
beoefenaar van een vrij beroep en een
consument die, alleen of in samenhang met een
of meer andere bedingen of voorwaarden, een
kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten
en plichten van de partijen ten nadele van de
consument;
21° beroepspraktijk : iedere handeling, omissie,
gedraging, voorstelling van zaken of
commerciële communicatie, met inbegrip van
reclame en marketing, van een beoefenaar van
een vrij beroep, die rechtstreeks verband houdt
met de verkoopbevordering, verkoop of levering
van een product;
22° het economische gedrag van consumenten
wezenlijk verstoren : een beroepspraktijk
gebruiken om het vermogen van de consument
om een geïnformeerd besluit te nemen
merkbaar te beperken, waardoor de consument
tot een transactie besluit waartoe hij anders niet
had besloten;
23° professionele toewijding : het normale
niveau van bijzondere vakkundigheid en
zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een
beoefenaar van een vrij beroep in zijn
activiteitsdomein ten aanzien van de consument
mag worden verwacht, overeenkomstig de
eerlijke beroepsgebruiken;
24° uitnodiging tot aankoop : een commerciële
boodschap die de kenmerken en de prijs van het
product op een aan het gebruikte medium
aangepaste wijze vermeldt en de consument
aldus in staat stelt een aankoop te doen;
25° ongepaste beïnvloeding : het uitbuiten van
een machtspositie ten aanzien van de
consument om, zelfs zonder gebruik van of
dreiging met fysiek geweld, druk uit te oefenen
op een wijze die het vermogen van de
consument om een geïnformeerd besluit te
nemen, aanzienlijk beperkt;
26° besluit over een transactie : elk door een
consument genomen besluit over de vraag of,
en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een
product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt,
behoudt of van de hand doet, of een
contractueel recht uitoefent in verband met het
product, ongeacht of de consument wel of niet
tot handelen overgaat;
27° volgens specificaties van de consument

de al dan niet kosteloze verkrijging van goederen
of diensten gebonden is aan de verkrijging van
andere goederen of diensten;
20° onrechtmatig beding : elk beding of elke
voorwaarde in een overeenkomst tussen een
beoefenaar van een vrij beroep en een
consument die, alleen of in samenhang met een
of meer andere bedingen of voorwaarden, een
kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten
en plichten van de partijen ten nadele van de
consument;
21° beroepspraktijk : iedere handeling, omissie,
gedraging, voorstelling van zaken of
commerciële communicatie, met inbegrip van
reclame en marketing, van een beoefenaar van
een vrij beroep, die rechtstreeks verband houdt
met de verkoopbevordering, verkoop of levering
van een product;
22° het economische gedrag van consumenten
wezenlijk verstoren : een beroepspraktijk
gebruiken om het vermogen van de consument
om een geïnformeerd besluit te nemen
merkbaar te beperken, waardoor de consument
tot een transactie besluit waartoe hij anders niet
had besloten;
23° professionele toewijding : het normale
niveau van bijzondere vakkundigheid en
zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een
beoefenaar van een vrij beroep in zijn
activiteitsdomein ten aanzien van de consument
mag worden verwacht, overeenkomstig de
eerlijke beroepsgebruiken;
24° uitnodiging tot aankoop : een commerciële
boodschap die de kenmerken en de prijs van het
product op een aan het gebruikte medium
aangepaste wijze vermeldt en de consument
aldus in staat stelt een aankoop te doen;
25° ongepaste beïnvloeding : het uitbuiten van
een machtspositie ten aanzien van de
consument om, zelfs zonder gebruik van of
dreiging met fysiek geweld, druk uit te oefenen
op een wijze die het vermogen van de
consument om een geïnformeerd besluit te
nemen, aanzienlijk beperkt;
26° besluit over een transactie : elk door een
consument genomen besluit over de vraag of,
en, zo ja, hoe en op welke voorwaarden hij een
product koopt, geheel of gedeeltelijk betaalt,
behoudt of van de hand doet, of een
contractueel recht uitoefent in verband met het
product, ongeacht of de consument wel of niet
tot handelen overgaat;
27° volgens specificaties van de consument
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vervaardigde goederen : goederen die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
op basis van een individuele keuze of beslissing
van de consument;
28° buiten de gebruikelijke plaats van
beroepsuitoefening gesloten overeenkomst :
iedere overeenkomst tussen de beoefenaar van
een vrij beroep en de consument :
a) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij
beroep en de consument op een andere plaats
dan een gebruikelijke plaats van
beroepsuitoefening van de beoefenaar van een
vrij beroep; of
b) waarvoor een aanbod werd gedaan door de
consument onder dezelfde omstandigheden als
bedoeld onder a); of
c) die gesloten wordt in de gebruikelijk plaats
van beroepsuitoefening van de beoefenaar van
een vrij beroep of met behulp van een techniek
voor communicatie op afstand, onmiddellijk
nadat de consument persoonlijk en individueel is
aangesproken op een plaats die niet de
gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening
van de beoefenaar van een vrij beroep is, in
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de
beoefenaar van een vrij beroep en de
consument; of
d) die gesloten wordt tijdens een excursie die
door de beoefenaar van een vrij beroep is
georganiseerd met als doel of effect de promotie
en de verkoop van goederen of diensten aan de
consument;
29° de gebruikelijke plaats van
beroepsuitoefening waar :
a) iedere onverplaatsbare ruimte voor
beroepsuitoefening waar de beoefenaar van een
vrij beroep op permanente basis zijn activiteiten
uitvoert; of
b) iedere verplaatsbare ruimte voor
beroepsuitoefening waar de beoefenaar van een
vrij beroep gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert;
30° verkoopovereenkomst : iedere
overeenkomst waarbij de beoefenaar van een
vrij beroep de eigendom van goederen aan de
consument overdraagt of zich ertoe verbindt
deze over te dragen en de consument de prijs
daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs
daarvan te betalen, met inbegrip van elke
overeenkomst die zowel goederen als diensten
betreft;
31° dienstenovereenkomst : iedere andere
overeenkomst dan een verkoopovereenkomst,

vervaardigde goederen : goederen die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd
op basis van een individuele keuze of beslissing
van de consument;
28° buiten de gebruikelijke plaats van
beroepsuitoefening gesloten overeenkomst :
iedere overeenkomst tussen de beoefenaar van
een vrij beroep en de consument :
a) die wordt gesloten in gelijktijdige fysieke
aanwezigheid van de beoefenaar van een vrij
beroep en de consument op een andere plaats
dan een gebruikelijke plaats van
beroepsuitoefening van de beoefenaar van een
vrij beroep; of
b) waarvoor een aanbod werd gedaan door de
consument onder dezelfde omstandigheden als
bedoeld onder a); of
c) die gesloten wordt in de gebruikelijk plaats
van beroepsuitoefening van de beoefenaar van
een vrij beroep of met behulp van een techniek
voor communicatie op afstand, onmiddellijk
nadat de consument persoonlijk en individueel is
aangesproken op een plaats die niet de
gebruikelijke plaats van de beroepsuitoefening
van de beoefenaar van een vrij beroep is, in
gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de
beoefenaar van een vrij beroep en de
consument; of
d) die gesloten wordt tijdens een excursie die
door de beoefenaar van een vrij beroep is
georganiseerd met als doel of effect de promotie
en de verkoop van goederen of diensten aan de
consument;
29° de gebruikelijke plaats van
beroepsuitoefening waar :
a) iedere onverplaatsbare ruimte voor
beroepsuitoefening waar de beoefenaar van een
vrij beroep op permanente basis zijn activiteiten
uitvoert; of
b) iedere verplaatsbare ruimte voor
beroepsuitoefening waar de beoefenaar van een
vrij beroep gewoonlijk zijn activiteiten uitvoert;
30° verkoopovereenkomst : iedere
overeenkomst waarbij de beoefenaar van een
vrij beroep de eigendom van goederen aan de
consument overdraagt of zich ertoe verbindt
deze over te dragen en de consument de prijs
daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de prijs
daarvan te betalen, met inbegrip van elke
overeenkomst die zowel goederen als diensten
betreft;
31° dienstenovereenkomst : iedere andere
overeenkomst dan een verkoopovereenkomst,
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waarbij de beoefenaar van een vrij beroep de
consument een dienst levert of zich ertoe
verbindt een dienst te leveren en de consument
de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de
prijs daarvan te betalen;
32° digitale inhoud : gegevens die in digitale
vorm geproduceerd en geleverd worden;
33° commerciële garantie : iedere verbintenis
van de beoefenaar van een vrij beroep of een
producent om boven hetgeen hij wettelijk
verplicht is uit hoofde van het recht op
conformiteit, aan de consument de betaalde
prijs terug te betalen of de goederen op
enigerlei wijze te vervangen, herstellen of
onderhouden, wanneer die niet voldoen aan de
specificaties of aan enige andere vereisten die
geen verband houden met de conformiteit, die
vermeld zijn in de garantieverklaring of in de
desbetreffende reclameboodschappen ten tijde
van of vóór de sluiting van de overeenkomst;
34° aanvullende overeenkomst : een
overeenkomst waarbij een consument goederen
of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst, en deze goederen of diensten
door de beoefenaar van een vrij beroepworden
geleverd of door een derde partij op basis van
een afspraak tussen die derde partij en de
beoefenaar van een vrij beroep;
35° beoefenaar van een vrij beroep : elke
natuurlijke persoon of rechtspersoon die op
intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen
verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit
uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele
prestaties bestaat, voorafgaand de vereiste
opleiding heeft gevolgd, tot permanente
vorming is gehouden, onderworpen is aan een
bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en
geen koopman is in de zin van artikel 1 van het
Wetboek van Koophandel.
36° de minister : de ministers bevoegd voor
justitie en desgevallend economie, K.M.O. en
middenstand, en volksgezondheid.

waarbij de beoefenaar van een vrij beroep de
consument een dienst levert of zich ertoe
verbindt een dienst te leveren en de consument
de prijs daarvan betaalt of zich ertoe verbindt de
prijs daarvan te betalen;
32° digitale inhoud : gegevens die in digitale
vorm geproduceerd en geleverd worden;
33° commerciële garantie : iedere verbintenis
van de beoefenaar van een vrij beroep of een
producent om boven hetgeen hij wettelijk
verplicht is uit hoofde van het recht op
conformiteit, aan de consument de betaalde
prijs terug te betalen of de goederen op
enigerlei wijze te vervangen, herstellen of
onderhouden, wanneer die niet voldoen aan de
specificaties of aan enige andere vereisten die
geen verband houden met de conformiteit, die
vermeld zijn in de garantieverklaring of in de
desbetreffende reclameboodschappen ten tijde
van of vóór de sluiting van de overeenkomst;
34° aanvullende overeenkomst : een
overeenkomst waarbij een consument goederen
of diensten verwerft in verband met een
overeenkomst, en deze goederen of diensten
door de beoefenaar van een vrij beroepworden
geleverd of door een derde partij op basis van
een afspraak tussen die derde partij en de
beoefenaar van een vrij beroep;
36° de minister : de ministers bevoegd voor
justitie en desgevallend economie, K.M.O. en
middenstand, en volksgezondheid.

Afdeling IX. Wijzigingen aan het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het
rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen
of werkzaamheden uit te oefenen.

Art. 3. Het in artikel 1 gestelde verbod geldt ook
voor den niet in eer herstelden gefailleerde, zelfs

Opgeheven
zie art. XX.229 en verder
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indien de toestand van faillissement (in de
gebieden die onder Belgisch gezag of bestuur
hebben gestaan) of in het buitenland is
ontstaan.
Art. 3bis. § 1. Voor de toepassing van dit artikel
worden met de gefailleerde gelijkgesteld, de
beheerders en zaakvoerders van een in staat van
faillissement verklaarde handelsvennootschap
wier ontslag niet een jaar voor de
faillietverklaring in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad is bekendgemaakt, alsmede enig
ander persoon die zonder beheerder of
zaakvoerder te zijn, werkelijk de bevoegdheid zal
gehad hebben de in staat van faillissement
verklaarde vennootschap te beheren.

Opgeheven
zie art. XX.229 en verder

§ 2. Onverminderd de bepalingen waarbij aan
een niet in eer herstelde gefailleerde, het verbod
wordt opgelegd om bepaalde beroepen of
werkzaamheden uit te oefenen, kan de
rechtbank van koophandel die het faillissement
heeft uitgesproken, of de rechtbank van
koophandel te Brussel, wanneer het in het
buitenland is uitgesproken, indien blijkt dat een
kennelijke grove fout van de gefailleerde heeft
bijgedragen tot het faillissement, aan deze bij
een met redenen omkleed vonnis het verbod
opleggen om persoonlijk of door een
tussenpersoon enig koopmansbedrijf uit te
oefenen.
§ 3. Daarenboven kan de rechtbank van
koophandel die het faillissement van de
handelsvennootschap heeft uitgesproken, of de
rechtbank van koophandel te Brussel wanneer
het in het buitenland is uitgesproken, indien
blijkt dat een kennelijke grove fout van een van
de personen, krachtens § 1 gelijkgesteld met de
gefailleerde, heeft bijgedragen tot het
faillissement, aan deze persoon bij een met
redenen omkleed vonnis het verbod opleggen
om persoonlijk of door een tussenpersoon, enige
taak van beheerder, zaakvoerder of commissaris
uit te oefenen in een handelsvennootschap of
een vennootschap die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap heeft aangenomen, om
enige taak uit te oefenen die de bevoegdheid
inhoudt om zodanige vennootschap rechtsgeldig
te verbinden en om het beheer van een Belgisch
filiaal waar te nemen, zoals bepaald in artikel
198, tweede lid, van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30
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november 1935.
§ 4. De duur van dit verbod wordt vastgesteld
door de rechtbank. Hij bedraagt maximum tien
jaar.
§ 5. De gefailleerde of een van de personen
krachtens § 1 gelijkgesteld met de gefailleerde,
worden gedagvaard voor de rechtbank van
koophandel op vordering van het openbaar
ministerie of van een schuldeiser die niet werd
betaald in het faillissement.
De termijn om te verschijnen is acht dagen.
Op de bepaalde dag, of de dag waarop de zaak
is verdaagd, hoort de rechtbank de gefailleerde,
in voorkomend geval bijgestaan door zijn
raadsman, in raadkamer. Zij kan eveneens enig
ander persoon horen indien zij zulks dienstig
acht, onder meer de rechter-commissaris
wanneer het faillissement in België is
uitgesproken.
In voorkomend geval wordt het openbaar
ministerie gehoord in zijn advies.
Het vonnis wordt binnen de maand in openbare
terechtzitting uitgesproken, en is uitvoerbaar bij
voorraad.
Het wordt binnen drie dagen bij gerechtsbrief
of bij deurwaardersexploot aan de gefailleerde
betekent.
§ 6. De gefailleerde en het openbaar ministerie
kunnen hoger beroep instellen. De termijn van
hoger beroep is acht dagen te rekenen van de
kennisgeving van het vonnis.
Het hoger beroep wordt ingesteld bij een met
redenen omkleed verzoekschrift, dat bij de
griffie van het hof van beroep wordt ingediend.
Van het verzoek om te verschijnen wordt aan
de gefailleerde kennis gegeven door de griffie
van het hof van beroep. Wanneer het hoger
beroep is ingesteld door het openbaar
ministerie, wordt het afschrift van het
verzoekschrift bij de uitnodiging gevoegd.
De termijn om te verschijnen is acht dagen.
Het hof van beroep doet uitspraak binnen een
maand na het hoger beroep.
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Op de vastgestelde dag hoort het hof van
beroep de gefailleerde, die in voorkomend geval
door zijn raadsman wordt bijgestaan. Het hof
kan eveneens enig ander persoon horen indien
het zulks dienstig acht.
Het openbaar ministerie wordt gehoord in zijn
advies.
Van het arrest wordt binnen drie dagen bij
gerechtsbrief of bij deurwaardersexploot aan de
gefailleerde kennis gegeven.
§ 7. De termijn van voorziening in cassatie is
één maand te rekenen van de kennisgeving van
het arrest.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid,
wordt de voorziening ingeleid en wordt de zaak
beslecht in de vormen en binnen de termijnen
als voorgeschreven in strafzaken.
Het cassatieberoep heeft geen opschortende
werking.
§ 8. De arresten en vonnissen waarbij het
verbod wordt opgelegd, houden op gevolg te
hebben :
_ indien het vonnis van faillietverklaring wordt
ingetrokken;
_ indien de gefailleerde de homologatie
verkrijgt van een gerechtelijk akkoord;
_ indien de gefailleerde rehabilitatie verkrijgt.

§ 9. Van de arresten en vonnissen die op grond
van dit artikel zijn gewezen wordt in
voorkomend geval melding gemaakt in het
handelsregister; zij worden gezonden naar het
centraal handelsregister.

Art. 3ter. Artikel 3bis, § 1, is van toepassing op
de zaakvoerder van een Europees economisch
samenwerkingsverband of van een economisch
samenwerkingsverband die in staat van
faillissement verklaard is.
Het krachtens de artikelen 1 en 3bis, § 3, aan
personen opgelegd verbod geldt ook voor het
uitoefenen van deze beroepen of
werkzaamheden in een Europees economisch

[…]
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samenwerkingsverband, in een economisch
samenwerkingsverband of in een Belgische
vestiging van dergelijke
samenwerkingsverbanden.

Afdeling X. Opheffingsbepalingen

Faillissementswet

Art. 70. Onder voorbehoud van de toepassing
ervan op de faillissementsprocedures die lopen
op het ogenblik van de inwerkingtreding van
deze wet, wordt de Faillissementswet van 8
augustus 1997 opgeheven.
De artikelen 19 en 101 van de Faillissementswet
van 8 augustus 1997 worden opgeheven op de
dag van de inwerkingtreding van de wet van 11
juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek wat betreft de zekerheidsrechten en
de afschaffing van diverse bepalingen ter zake.

Wet continuïteit van de ondernemingen

Art. 71. Onder voorbehoud van de toepassing
ervan op de procedures van gerechtelijk
reorganisatie die lopen op het ogenblik van de
inwerkingtreding van deze wet, wordt de wet
van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit
van de ondernemingen opgeheven.

Afdeling IV. Overgangsbepalingen
Art. 72. De bepalingen van deze wet zijn
toepasselijk op insolventieprocedures geopend
vanaf de inwerkingtreding van deze wet.
De verrichtingen van openbare verkoop,
uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 1193,
1209, 1214, 1224 en 1587 van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan de dag van de eerste
verkoopzitting of, in geval van
gedematerialiseerde biedingen, de dag van het
begin van de biedingen oorspronkelijk wordt
bepaald binnen een termijn van vier maanden
na de inwerkingtreding van de artikelen 27, 30,
31, 32, 35, 36, 39, 41 tot 47, blijven geregeld
door de bepalingen zoals zij van toepassing
waren vóór de inwerkingtreding van deze wet.
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Afdeling V. Bevoegdheidstoewijzing

Art. 73. De bestaande wetten en
uitvoeringsbesluiten die verwijzen naar de
bepalingen bedoeld in de artikelen 4 tot 69,
worden geacht te verwijzen naar de
overeenkomstige bepalingen in het Wetboek
van economisch recht, zoals ingevoegd bij deze
wet.
Art. 74. De Koning kan de verwijzingen in
bestaande wetten en koninklijke besluiten naar
de bepalingen van de Faillissementswet van 8
augustus 1997 en de wet van 31 januari 2009
betreffende de continuïteit van de
ondernemingen vervangen door verwijzingen
naar de ermee overeenstemmende bepalingen
in het Wetboek van economisch recht, zoals
ingevoegd bij deze wet.
Art. 75. De Koning kan de bepalingen van het
Wetboek van economisch recht, zoals ingevoegd
bij deze wet, coördineren met de bepalingen die
daarin uitdrukkelijk of stilzwijgend wijzigingen
hebben aangebracht op het tijdstip van de
coördinatie.
Daartoe kan Hij:
1° de volgorde en de nummering van de te
coördineren bepalingen veranderen en in het
algemeen de teksten naar de vorm wijzigen;
2° de verwijzingen die voorkomen in de te
coördineren bepalingen met de nieuwe
nummering doen overeenstemmen;
3° zonder afbreuk te doen aan de beginselen die
in de te coördineren bepalingen vervat zijn, de
redactie ervan wijzigen om ze onderling te doen
overeenstemmen en eenheid in de terminologie
te brengen.

Afdeling VI. Inwerkingtreding

Art. 76. Deze wet treedt in werking op 1 mei
2018.
De artikelen XX.113 en XX.194 van het Wetboek
van economisch recht, zoals ingevoegd bij artikel
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3, treden in werking op dezelfde dag als de wet
van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek wat de zakelijke zekerheden op
roerende goederen betreft en tot opheffing van
diverse bepalingen ter zake, tenzij voornoemde
wet van 11 juli 2013 vroeger in werking treedt,
in welk geval het eerste lid wordt toegepast.
De Koning kan voor iedere bepaling van deze
wet een datum van inwerkingtreding bepalen
voorafgaand aan de datum bepaald in het eerste
lid.
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