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Insolventierecht (Les 1 – 22/09/2015)
Je krijgt het lesmateriaal via Blackboard, de lesnota’s staan erop (gebaseerd op de slides) in Word en PDF. De
lesnota’s bevatten de leerstof (met voorbeelden). Oefeningen en speciale voorbeelden uit de les komen niet in de
lesnota’s, q&a slides staan ook niet in de lesnota’s.
De lesnota’s komen voor de les op Blackboard, in principe is dat de definitieve versie.
Wetboek is cruciaal en je moet ermee werken tijdens het studeren. Naast de lesnota’s is er ook nog ondersteunende
facultatieve lectuur met betrekking tot de besproken stukken uit de les.
Evaluatie: kennis – inzicht – toepassen.
Er zijn basisprincipes die je vanbuiten moet kennen (waar staat wetgeving in het wetboek, je kent de kenmerken van
zekerheidsrechten en insolventieprocedures). Je moet inzicht hebben in de verbanden (bv. positie van een bepaalde
schuldeiser bespreken in een insolventieprocedure), vergelijkingen kunnen maken. Je moet ook een basiskennis
hebben van het Europees insolventierecht (5% van de leerstof). De casus is het toepassen van de leerstof (12ptn op
examen). De casus op het examen is niet hetzelfde als de casus die we zullen maken tijdens de colleges.
De casus op het examen is een rangregeling waar alles inzit van de hele cursus. We zullen 2 keer een casus met
rangregeling maken. De 2e vraag zijn 8 juist of fout stellingen, niet moeilijk als je kennis en inzicht hebt (4 ptn). De 3e
vraag is een algemene theorievraag (herkennen in een casus) (4ptn).
 Q&A: Probeer in eigen woorden uit te leggen wat insolventierecht is. Geef voorbeelden.
Insolventie: “insolvere” is niet kunnen betalen van schulden. Insolventierecht is het geheel van rechtsregels die de
positie beheersen van de debiteur in financiële moeilijkheden.
 Q&A: Denkt u dat insolventierecht van belang is in de praktijk? Wat kan je ermee doen?
In 2009 werd het gerechtelijk akkoord afgeschaft & vervangen door de WCO waar we een ruim scala aan
reorganisatiemechanismen krijgen. Gerechtelijk akkoord lijkt op het collectief akkoord binnen de gerechtelijke
reorganisatie. WCO is een succes maar er zijn jammer genoeg meer faillissementen dan gerechtelijke reorganisaties,
en 70% van gerechtelijke gereorganiseerde ondernemingen komt alsnog in een faillissement terecht. Wat betreft de
redding van ondernemingen zijn we niet zo sterk bezig als men wil doen blijken. Dit is overal in Europa zo. Men
probeert in te zetten op redding & preventie maar tot nu toe is dat niet zo succesvol als men zou willen.
 Q&A: Vermogen, zekerheidsrechten en samenloop zijn de drie kernbegrippen van dit vak. Wat betekenen
deze begrippen volgens jou en wat zou hun onderlinge relatie zijn?
Vermogen: activa en passiva. In de cursus focussen we ons op het actief bestanddeel om het passief te betalen.
Het geheel van goederen en rechten in geld waardeerbaar, die aan een bepaald rechtssubject (NP/RP) toebehoort.
Zekerheidsrechten: hypotheek, pand en andere. Het doel is om zeker betaald te worden door op één of andere
manier voorrang te krijgen op de andere schuldeisers. Dit is van belang omdat er vaak sprake is van een samenloop
waarbij iedereen zijn rechten wil doen gelden op hetzelfde actief, en meestal is er niet genoeg om te verdelen.
Het zijn alle juridische mechanismen die het mogelijk maken de betaling van de SE veilig te stellen, ongeacht hun
aard en doelstelling. Er zijn wettelijke en contractuele zekerheidsrechten.
Samenloop – concursus: verschillende schuldeisers hebben aanspraken op hetzelfde vermogen. Zie voorbeeld.

Gewone SE MARIE : 600
Gewone SE TOM: 400
TOTAALVERMOGEN
SA JAN

SE AN met pers.zekerheid: 400

1000
schilderij
t.w.v. 300
d

VERMOGEN
Vader van Jan

SE PIET met zakel. zekerheid: 300
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Je ziet een tekening waar je in het blauw het vermogen ziet van schuldenaar Jan, hij bezit 1000 euro.
Hij heeft 4 schuldeisers: Marie (600), Tom (400), Piet (300), An (borg vader van Jan – 400). Er zijn duidelijk meer
schulden dan activa. Er is samenloop wanneer alle 4 de schuldeisers tegelijkertijd zeggen dat ze hun betaling willen.
Dit kan gebeuren doordat één van de schuldeisers beslag legt of een vordering instelt.
De gewone schuldeisers zijn in het groen aangeduid, maar er zijn nog 2 zekerheidsrechten aan toegevoegd:
- An heeft een zekerheidsrecht, namelijk een borg. De vader van Jan heeft zich contractueel verbonden om de
schuld te betalen als Jan dat niet zou doen. Dit is een persoonlijk zekerheidsrecht, de zekerheid is de andere
persoon (namelijk de vader van Jan).
- Piet heeft een zakelijke zekerheid: een pandrecht op een schilderij dat een waarde heeft van 300. Concreet
gezien betekent dit dat Piet bij voorrang betaald zal worden op de waarde van het schilderij. Het schilderij komt
eerst toe aan de pandhouder. Het is een vuistpandrecht, wat betekent dat Jan zijn schilderij moet afgeven aan
Piet zolang de schuld niet is voldaan. Als er samenloop is kan Piet het schilderij verkopen en de opbrengst ervan
is exclusief voor hem. Er is een voorrangsrecht omdat alle andere schuldeisers daar geen voorrangsrecht op
hebben. Als het schilderij 500 opbrengt keert de 200 wel terug naar het vermogen van Jan.
Een zakelijke zekerheid is een voorrangsrecht op een specifieke zaak in het vermogen van de schuldenaar.
Het kan een pandrecht, hypotheek zijn (dit is een voorrangsrecht op een onroerend goed).
Je moet hier een rangregeling maken. Deze 4 schuldeisers moeten betaald worden uit het vermogen van 1000.
De logische volgorde waarin de curator te werk gaat is als volgt:
1) Stap 1 - zakelijke zekerheid: Piet zal als eerste betaald worden. Het schilderij (twv 300) mag Piet laten
verkopen en de opbrengst ervan zal naar hem gaan. We hebben dan nog 700 over.
2) Stap 2: We gaan de 700 pondspondsgewijs verdelen over de 3 andere schuldeisers. Marie krijgt 300, Tom en
An krijgen elk 200.
3) Stap 3: An is een gewone schuldeiser in het vermogen van Jan. Ze heeft geen voorrangsrecht in het
vermogen van de schuldenaar maar ze heeft wel de borg om naar de vader terug te gaan. Dit is een
persoonlijke zekerheid, ze kan de vader van Jan aanspreken voor het niet-betaalde deel van haar
schuldvordering. De vader van Jan moet dan 200 betalen zodat An volledig betaald wordt.
Hierbij mogen we niet vergeten dat de vader van Jan een regresvordering kan instellen tegen Jan.
 Door hun zekerheidsrecht worden Piet en An volledig betaald, terwijl Marie en Tom slechts gedeeltelijk
worden betaald.
Binnen het vak insolventierecht zullen we verschillende aspecten ervan behandelen: de bespreking ervan valt uiteen
in de volgende delen.
1. Vermogen
2. Bescherming via zekerheden
a. Persoonlijke zekerheden
b. Zakelijke zekerheden
c. Zekerheidsmechanismen met zakelijke werking
d. Eigendom tot zekerheid
3. Insolventie (individueel/collectief)
a. Individueel
i. Bewarend beslag
ii. Uitvoerend beslag
b. Collectief (alle schuldeisers zitten er verplicht in)
i. Particulieren
1. Collectieve schuldenregeling
ii. Handelaren
1. Gerechtelijke reorganisatie (is geen samenloop!)
2. Faillissement
3. Ontbinding en vereffening (voor RP)
4. Internationale insolventie
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I. DEEL 1 – HET VERMOGEN EN ZIJN VEREFFENING.
VERMOGEN
o Basisprincipes betreffende het vermogen
 Definitie en situering
Vermogen: het geheel (alles wat iemand heeft) van in geld waardeerbare goederen, rechten en verplichtingen die
aan een bepaald rechtssubject toebehoren. Moeten in geld waardeerbaar zijn (anders hebben we er niets aan).
Hieruit volgt de klassieke vermogenstheorie waaruit 3 regels volgen:
• Alle rechtssubjecten hebben een vermogen (ook al zit er niks in).
• Een rechtssubject heeft slechts één vermogen.
• Alleen rechtssubjecten hebben een vermogen.
-

Er kunnen deelvermogens zijn onder 2 voorwaarden: belang en publiciteit (de schuldeisers weten dat de
schuldenaar 2 vermogens heeft). Bv. huwelijksgemeenschap.
Het principe kan niet zomaar losjes worden toegepast, deelvermogens kunnen niet zomaar worden gecreëerd.
Contractuele splitsing van het vermogen is niet mogelijk – voorbeeld:
 Je kan niet zeggen dat je een bankrekening gaat bestemmen voor je kleinkinderen, zodat al het geld voor
hen is. Het is een contractuele splitsing met de bank: alles wat erop staat is niet voor jou maar wel voor je
kleinkinderen, zij hebben er een aanspraak op. De schuldeisers kan dit niet worden tegengeworpen, zij
moeten hiermee geen rekening houden.
 Wat je dan doet is je juridische (rekeninghouder) en economische (kleinkinderen) eigendom splitsen.
In andere rechtsstelsels is dit wel mogelijk (bv. door een trust in Engeland).
 2 uitzonderingen:
o Fiduciaire eigendomsoverdracht (op basis van de Wet Financiële Zekerheden). Het zal bedoeld zijn
als een zekerheidsrecht. Je gaat eigendom als zekerheidsinstrument gebruiken. Je kan de eigendom
overdragen aan de schuldeiser als zekerheid, tot de schuld betaald is. Juridisch ben je nog eigenaar
maar economisch is de schuldeiser eigenaar. De schuldeiser heeft een soort tijdelijk eigendomsrecht.
Hij kan de aandelen verkopen om jouw schuld te voldoen.
o Kwaliteitsrekening/derdenrekening: De derdenrekening is een rekening waar geld op gestort wordt
dat niet van de notaris/deurwaarder/advocaat is en fungeert als doorgeefluik. Al het geld wat hierop
staat daar kunnen de schuldeisers geen beslag op leggen. Die kwaliteitsrekening werd aanvaard
afgescheiden te zijn van het vermogen. In een zaak over een advocaat die schulden had bij de fiscus
beslist het Hof van Cassatie dat er beslag mag worden gelegd op de kwaliteitsrekening. De rekening
staat immers op zijn naam en de advocaat is juridisch eigenaar van het geld.
Dit omdat er geen enkele wettelijke bepaling is waarin de afscheiding wordt bevestigd. Dit leidt tot
invoegen van een specifieke wettelijke bepaling artikel 8/1 Hyp.W. dat stelt dat de derdenrekening
een afgescheiden vermogen is. Er bestaan ook deontologische regels over hoe men met dit geld zal
moeten omgaan en hoe het moet worden verdeeld.
Conclusie: je mag je vermogen niet scheiden tenzij er een wettelijke basis voor is, en die basis zal er alleen maar zijn
als er ook een belang is om dit te doen.
 Overdracht van vermogen
Je moet een onderscheid maken tussen 2 soorten overgang:
• Rechtsopvolging onder algemene titel: wanneer het vermogen in zijn totaliteit met 1 handeling wordt
overgedragen. Dit is actief en passief samen dus het eindresultaat kan negatief zijn. Dit gebeurt zelden.
o Natuurlijke personen: wanneer ze sterven.
o Rechtspersonen: fusie of splitsing.
• Rechtsopvolging onder bijzondere titel: het gaat steeds over 1 actief bestanddeel (ZONDER PASSIEF!).
 Heel uitzonderlijk kan er een schuld vasthangen aan een actief bestanddeel
Bv. als er een hypotheek op een onroerend goed rust. Als de hypotheek niet gezuiverd is dan koop je een
huis met de hypotheek aan, want die hangt vast aan het onroerend goed. Als je daar eigenaar van bent en
de schuldeiser wil het onroerend goed verkopen dan MAG hij dat, omdat hij een voorrangsrecht heeft op het
huis (gelijk van wie het is). De schuld hangt vast aan het huis en niet aan jouw vermogen: de hypothecaire
schuldeiser kan ENKEL het huis verkopen en niet de rest van jouw vermogensbestanddelen.
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 Bestuur van het vermogen (door een bewindvoerder)
De eigenaar beschikt in principe zelf over al zijn eigendommen. Hij kan handelingen van beheer, bewaring en
beschikking stellen. In het insolventierecht is er een vorm mogelijk waarbij de eigenaar niet meer vrij kan besturen,
namelijk de bewindvoerder waarbij het vermogen wordt bestuurd door een derde.
Het zal een neutraal of naamloos bewind zijn. Dit betekent dat de curator wordt aangesteld maar dit wordt niet
gedaan om de belangen van één bepaalde persoon te vrijwaren. Hij handelt niet in belang van de SE of SA maar WEL
in het BELANG VAN HET VERMOGEN: zo efficiënt mogelijk vereffenen.
ONDERSCHEID:
• Vereffeningsbewind: Om het vermogen te vereffenend (bv. curator). Het gaat om discontinuïteit, stopzetten.
• Aanzuiveringsbewind: Dit betekent dat men op de piste van gerechtelijke reorganisatie zit. Je bent hier niet
gedwongen alles te verkopen, het gaat meestal om een afbetalingsregeling, kwijtschelding, … waardoor je
gewoon weer verder kan.
Soms is dit niet zo eenvoudig van elkaar te onderscheiden. In de lesnota’s is er een schema waarbij je een
onderscheid krijgt tussen de 2 types van bewindvoering. Daarin worden 5 thema’s besproken.
AANZUIVERINGSBEWIND
VEREFFENINGSBEWIND
Doel
De financiële positie van de
Het vermogen van de schuldenaar vereffenen en de opbrengst
schuldenaar herstellen door het
ervan verdelen onder diens schuldeisers. Verkopen en verdelen.
verlenen van betalingsuitstel of
gedeeltelijke kwijtschelding.
Toepassing op
de insolventieprocedures +
bewindvoerder

Collectieve schuldenregeling =
schuldbemiddelaar
LET WEL: ook vereffening mogelijk
binnen collectieve schuldenregeling

PARTIEEL vereffeningsbewind
Beslag roerend goed = gerechtsdeurwaarder

Gerechtelijke reorganisatie door
minnelijk akkoord of door collectief
akkoord: hier is er sprake van
aanzuivering, maar er is in beginsel
GEEN bewindvoerder (uitz.
gerechtsmandataris/ voorlopig
bewindvoerder ex art. 28 WCO)

Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk
gezag = gerechtsmandataris
LET WEL: specifieke toepassing van vereffening – er wordt
gewoon verkocht en verdeeld zoals bij het faillissement, er
wordt niet aangezuiverd.

Beslag onroerend goed = notaris

ALGEMEEN vereffeningsbewind
Faillissement = curator
Ontbinding = vereffenaar

Initiatief

Collectieve schuldenregeling: enkel SA Beslag: SE. Als je beslag legt wordt er verkocht en verdeeld.
Hier spelen de notaris en gerechtsdeurwaarder de belangrijkste
Gerechtelijke reorganisatie door
rol.
minnelijk akkoord of door collectief
akkoord: enkel SA
Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk
gezag = SA, SE, OM of belanghebbende derde
Faillissement: SA, SE, OM
Ontbinding: SA – aandeelhouders (soms ook elke
belanghebbende en OM)

Bevoegdheid
schuldenaar

De schuldenaar behoudt in beginsel
zijn bestuursbevoegdheid, maar
wordt (soms) onder toezicht
geplaatst van een door de rechtbank
aangesteld bewindvoerder

Bevoegdheid Wettelijke regels aan te passen door
bewindvoerder de rechtbank naar gelang het geval

De schuldenaar wordt geheel of gedeeltelijk
beschikkingsonbevoegd. Curator staat alleen aan het hoofd van
de boedel.
Respectievelijk algemeen vs. partieel vereffeningsbewind
Wettelijke bevoegdheid + impliciete bevoegdheid
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Juridische functie van het vermogen
 Wettelijke grondslag
De functie vinden we terug in 2 cruciale artikelen: 7 en 8 hypotheekwet.
 Q&A: Lees artikel 7 en 8 Hypotheekwet en probeer in je eigen woorden uit te leggen wat de juridische
functie van het vermogen is.
- Artikel 7 Hyp.W.: Ieder die persoonlijk verbonden is, is gehouden tot zijn verbintenissen na te komen, onder
verband van al zijn goederen (roerend en onroerend, tegenwoordige en toekomstige).
- Artikel 8 Hyp.W.: De goederen van de schuldenaar strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn
schuldeisers, en de prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er
tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.
 Wat is de functie van het vermogen in het licht van deze 2 bepalingen?
o Het gaat over het nakomen van verbintenissen. Die verbintenissen moeten gewaarborgd worden en
het vermogen is de waarborg voor alle SE. Al wat je hebt is gemeenschappelijke waarborg voor alle
SE op gelijke wijze (iedereen krijgt dus naar evenredigheid met zijn vordering).
Er is nog een uitzondering op: TENZIJ er een wettige reden van voorrang bestaat
(= zekerheidsrechten). Geen voorrang zonder wettelijke basis. Dit principe betekent dat je geen
zekerheidsrecht kan maken, anders dan datgene wat in de wet staat.
Je hebt geen zekerheidsrecht omdat het in de wet staat, ze zijn er niet automatisch dus JE MOET ZE
BEDINGEN! Je mag geen rechten uitvinden en daaraan zelf een invulling geven.
Gaandeweg zullen we zien dat er in de praktijk afwijkingen op ontstaan zijn: de nieuwe zekerheden
(zekerheidsmechanismen met zakelijke werking & eigendom als zekerheid). Ze werden erkend door
curatoren en rechtspraak. Als men er rekening mee houdt is er sprake van een zekerheidsrecht.
De rechtspraak heeft aanvaard dat dit type van overeenkomsten ook aanvaard moet worden, ook al
staan ze niet in de wet. Deze evolutie is een voordeel, maar ook een nadeel. Als je buiten de
contouren van de wet gaat, weet je niet altijd zeker of je wel een recht hebt. Dit ondanks het feit dat
een zekerheidsrecht je een zekerheid moet geven.
o Het artikel vermeldt ook iets over welk vermogen en welke goederen het moeten zijn.
Zowel de tegenwoordige als toekomstige goederen staan in als waarborg voor de schulden.
 Tegenwoordig: wat je schuldenaar nu heeft. Maar als je je schuld pas kan invorderen in 2020 zal
het vermogen van de schuldenaar er anders uitzien dan het vermogen dat de schuldenaar nu
heeft. Het vermogen is een dynamisch geheel – je hebt als schuldeiser geen recht op een
onveranderd vermogen. Je hebt pas recht op hetgeen wat er is wanneer je je vorderingsrecht
gaat realiseren. Het vermogen fluctueert en je moet dat respecteren. Je moet accepteren dat je
maar recht hebt op hetgeen dat er is; dit kan in je voordeel of nadeel zijn. Het kan zijn dat het
toekomstige vermogen kleiner is dan het tegenwoordige.
 Q&A: Hoe kan een schuldeiser zijn verhaalsrecht in concreto uitoefenen (welke middelen/procedures)?
Kan een schuldeiser dit verhaalsrecht zonder beperking uitoefenen?
- Beslag: zie voorheen
- Rechtstreekse/zijdelingse vordering:
o Rechtstreeks: je krijgt een ketting waarbij je een vordering hebt op A en A heeft een vordering op B.
Ik als schuldeiser ga dan rechtstreeks naar B. Bv. onderaannemer die naar bouwheer gaat. IN WET.
o Zijdelings: je moet eerst het vermogen van A passeren. Je gaat de rechten die A heeft ten aanzien
van B uitoefenen in naam van A. B moet betalen aan A zodat jij het voor je eigen vordering kan
gebruiken. Het vermogen van A is slechts een tussenstap. De zijdelingse vordering wordt niet zo vaak
toegepast omdat er een makkelijkere manier is om hetzelfde resultaat te bekomen – beslaglegging.
Als je beslag legt leg je beslag op de vordering van A op B. De schuldvordering is een actief
bestanddeel. Anders komt het geld dat B betaalt aan A terug in het vermogen van A en andere
schuldeisers kunnen er dan ook weer rechten op laten gelden. Bij beslag is het mogelijk dat dit enkel
aan jou zal toekomen tenzij er andere mensen zich aansluiten bij het beslag.
- Faillissementsprocedure: als SE kan je vorderen dat het faillissement wordt uitgesproken. SE’s nemen
hiertoe niet vaak het initiatief omdat het afhangt van je zekerheidspositie of je het faillissement bekomt.
Als je een sterke zekerheidspositie hebt, heb je het faillissement niet nodig want je hebt dan een zakelijke
zekerheid waardoor je niet op een faillissement moet wachten om het zekerheidsrecht uit te oefenen.
Bv. als je een vuistpand van het schilderij hebt en de schuld wordt niet voldaan, dan moet je niet op het
faillissement wachten om het schilderij te mogen verkopen. Dit geldt ook voor hypotheken.
 Er zijn dus heel wat mogelijkheden om je verhaalsrecht uit te oefenen.
o
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Je kan natuurlijk ook contractueel afspraken maken! Dit is te bedingen in de overeenkomst tussen SE en SA.
Deze overeenkomst bindt de contracterende partijen, maar niet de andere schuldeisers.

Uit artikel 7 en 8 zijn dus drie beginselen af te leiden:
- Goederen van SA zijn het gemeenschappelijk onderpand voor alle SE’s.
- Alle goederen zijn het gemeenschappelijk onderpand.
- Schuldeisers worden op gelijke wijze behandeld, behalve als er wettelijke redenen van voorrang zijn.
 Vermogen als gemeenschappelijk onderpand
Gemeenschappelijk onderpand is voor verbintenissen die gekoppeld zijn aan het onderpand (het vermogen van de
SE). Het gaat over persoonlijke gehoudenheid. Als u niet betaalt dan wordt de persoonlijke verbintenis aan een zaak
gelinkt: het vermogen.
 Naast persoonlijke gehoudenheid kan een uitzondering bestaan: de gehoudenheid propter rem (tot de zaak
gehouden zijn). Dit houdt in dat je als SA niet gehouden bent tot je hele vermogen, maar tot 1 welbepaalde
zaak. Dit kan door de aanpassing van bepaalde zekerheidsrechten.
Bv. Als iemand zich borg stelt voor een schuldvordering van An (400). Als de vader van Jan dit doet dan is hij
met heel zijn vermogen gehouden tot die 400 (basisprincipe). Het hele vermogen van de borgsteller kan
worden aangesproken. Het kan zijn dat de vader van Jan het ongemakkelijk vindt dat hij met zijn hele
vermogen aanspreekbaar is. Hij kan de gehoudenheid dan beperken tot een welbepaalde zaak.
Als SE An komt, mag zij maar 1 welbepaald onderdeel van mijn vermogen uitkiezen. Dit kan hij doen door
een schilderij in pand te krijgen, dan krijg je een zakelijke borg: de borg hangt vast aan een zaak – een in
pand gegeven schilderij. Dit is enkel mogelijk als het op voorhand is afgesproken.
Bv. Je koopt een onroerend goed waaraan een hypotheek zit. Je bent dan gehouden de hypothecaire schuld.
Die schuld kan worden verhaald op dat huis. Je bent gehouden tot de waarde van je huis en al de rest zal
niet worden aangesproken.
Beperkingen aan het verhaalsrecht: kan een bepaald gedeelte van het vermogen uitgesloten worden?
Er zijn wettelijke en contractuele beperkingen op.
 Verhaalsrecht van de schuldeisers
Het vermogen is het gemeenschappelijk onderpand wanneer een SE nt betaald wordt, kan hij verhaal uitoefenen op
dit vermogen. Bij uitoefening van het verhaalsrecht krijgt je persoonlijk recht een soort zakenrechtelijke dimensie.
Als je je verhaalsrecht uitoefent krijg je een zakenrechtelijke aanspraak op het vermogen. Het is geen zakelijk recht
dat wordt gecreëerd maar het heeft wel een zakenrechtelijke dimensie.
Door beslag (bewarend/uitvoerend), gerechtelijke reorganisatie, tengeldemaking van het zekerheidsrecht,
pandverzilvering, rechtstreekse vordering, zijdelingse vordering, …
Het vermogen als verhaalsobject
 Basisprincipes betreffende de wijze waarop het verhaalsrecht wordt uitgeoefend
Welk vermogen is onderpand? Het vermogen op het ogenblik van de uitoefening van het verhaalsrecht, niet het
vermogen dat bestond op het ogenblik dat de schuldvordering ontstaat. Je moet het vermogen nemen zoals het is.
Het is niet altijd gemakkelijk om in te schatten dat je schuldenaar voldoende vermogen zal hebben op het ogenblik
dat je het wil aanspreken. Maatregelen:
- Preventief: Je kan afspreken dat hij het goed niet mag vervreemden (preventief – contractueel) of er geen
hypotheken op mag vestigen. Zo wordt het vermogen beschermd.
- Curatief – bewarend: Als je in een later stadium vreest dat je niet zal betaald worden kan je ook bewarende
maatregelen nemen (bv. sekwester aanstellen, bewarend beslag, … ). Anders dan deze maatregelen kan je
gewoon ook een zekerheidsrecht bedingen: je garandeert een bepaald recht op een zaak. Naast preventieve
maatregelen zijn er curatieve maatregelen: zijdelingse vordering of actio pauliana (art. 1166 en 1167 BW).
Actio pauliana: je hebt hier te maken met bedrog. Eerst bestaat de schuldvordering en dan begaat men een
Paulianeuze handeling – niet omgekeerd! Men moet daarna nog bewijzen dat er verarming is, wat niet ok is.
Ook in de faillissementscontext hebben we hier een heel specifieke toepassing voor: de curator kan opkomen
tegen bedrieglijke handelingen.
o

6

Misbruik door SE bij uitoefening van verhaalsrechten en zekerheidsrechten?
Principe: SE is vrij om te kiezen hoe hij zijn rechten uitoefent (hoe/welke middelen/ …).
Alles is mogelijk, zolang hij kiest voor de weg die niet veel meer nadeel toebrengt aan de schuldenaar dan dat hij er
voordeel aan heeft. Beslag leggen op een onroerend goed voor 20 euro die je moet krijgen is geen optie.
Als dit het enige is wat je kan kiezen dan is er natuurlijk geen sprake van rechtsmisbruik. Je moet handelen zoals een
redelijk persoon, de normale zorgvuldigheidsplicht geldt.
- Bv. Stel je hebt een schuldvordering van 1000 en je legt beslag op aandelen die 5000 waard zijn en verkoopt die
voor 1500. Je moet proberen er het maximum uit te halen: je moet denken aan de gemeenschappelijke
bedoeling. Je houdt rekening met de werkelijke waarde van de aandelen. Als je dit niet doet dan handel je niet
zorgvuldig.
 Onverdeeldheid en gemeenschap
Als de schuldenaar samen iets heeft als mede-eigenaar, kunnen er problemen rijzen. In principe kan je beslag leggen
op het aandeel van de schuldenaar. Daarmee heb je nog geen geld om het aandeel te kunnen realiseren want
daarvoor moet het verkocht worden. Het is mogelijk dat de onverdeeldheid geregeld werd door de mede-eigenaars.
De onverdeeldheid is altijd in tijd beperkt, afspraken kunnen maximum 5 jaar gelden. In het slechtste geval moet je
wachten tot de termijn is verstreken. Daarna kan je de verkoop van het goed wel bewerkstelligen.
Het kan nog vervelender: een gemeenschap. Als schuldeiser kan je hier niet zo gemakkelijk inbreken.
Bv: de huwelijksgemeenschap. De gemeenschap wordt hoger geacht dan het recht van de schuldeiser. De SE kan de
gemeenschap niet overnemen en vereffenen. Hetzelfde geldt voor een nalatenschap. Je kan als SE niet
bewerkstelligen dat die wordt vereffend.
 Goederen van derden
Het zou kunnen dat:
- Een schuldenaar dingen onder zich heeft die niet van hem zijn (auto van zus) GOEDEREN VAN DERDEN BIJ SA
Met betrekking tot roerende goederen geldt het principe dat bezit geldt als titel: de zus zal moeten aantonen
dat zij eigenares is van de auto door een revindicatievordering in te stellen waardoor ze de auto kan
terugkrijgen.
- Een schuldenaar een auto heeft, maar dat die zich bij een derde bevinden GOEDEREN VAN SA BIJ DERDEN
Je kan ook hier beslag op leggen, wat dan beslag bij derden heet. Dat is een verschil met beslag onder derden.
Derdenbeslag is een alternatief voor de zijdelingse vordering. Beslag onder derden daarbij leg je beslag op een
actief van de schuldenaar dat bij een derde is.
-

SAMENLOOP

Casus Music Maniac – om theorie die we in de les zien te laten toepassen.
Er is een casus die elke week dezelfde is wat betreft de basisfeiten. Het verhaaltje krijgt elke week een aantal andere
vragen over principes die we in die week hebben gezien. De principes die we in deze les hebben gezien zullen we de
volgende les bespreken. Na elke les wordt er op Blackboard een casus gepost. De vragen los je zelf op.
In principe ben je daar niet lang mee bezig. Je moet de antwoorden nooit afgeven, maar als je naar de les komt
veronderstelt de prof dat je hebt geprobeerd om ze op te lossen.
Het gaat over een BVBA Music Maniac, opgericht in 2007 door Jo en Pol, met steun van enkele vrienden die allemaal
aandelen hebben. Ze verkopen muziek op het internet en het is een succesvol concept en men wil uitbreiden.
Ze integreren het programma op een speciaal type van GSM waardoor ze een nieuw gebouw en magazijn nodig
hebben. hiertoe gaan ze een hypothecaire lening aan. Er is ook een bijkomende lening waarbij Jo en Piet (broer van
Pol) waarbij Piet zich borg stelt. Er worden werknemers aangenomen maar het loopt verkeerd af.
Ze komen in financiële problemen.
Het stuk dat op het 2e blad van de casus staat verandert steeds. De feiten van deze casus zijn:
- 21 september wordt de vennootschap failliet verklaard. De curator wil de volgende goederen verkopen:
o Mercedes SLK van Pol, zaakvoerder van BVBA Music Maniac
o Kantoorgebouwen opgericht in Flanders Music Valley
o Schilderij van Picasso, dat door een bevriende kunsthandelaar in leen was gegeven aan de BVBA
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College 2 Insolventierecht 28-09-2015
MUSIC MANIAC
21 september wordt de vennootschap failliet verklaard. De curator wil de volgende goederen verkopen:
• Mercedes SLK van Pol, zaakvoerder van BVBA Music Maniac
Wellicht behoort de wagen het vermogen van Pol toe. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de
hypothese dat de wagen in het vermogen van de BVBA zit en de hypothese dat de auto in het vermogen zit
van de zaakvoerder. In het eerste geval dan zou de auto ook in de boedel zitten. In het laatste geval kan hij
niet worden verkocht want dan gaat het om het persoonlijk vermogen van de zaakvoerder, wat buiten het
faillissement valt.
• Kantoorgebouwen opgericht in Flanders Music Valley
De kantoorgebouwen werden aangekocht met een hypothecair krediet om de bouw te financieren.
Dit betekent dat de kantoorgebouwen behoren tot het vermogen van de BVBA, maar dat er een hypotheek
op ingeschreven is – wat betekent dat de opbrengst bij voorrang naar de hypothecaire schuldeisers zal gaan.
• Schilderij van Picasso, dat door een bevriende kunsthandelaar in leen was gegeven aan de BVBA
Het schilderij is in leen gegeven door een bevriende kunsthandelaar, wat impliceert dat hij de eigenaar is en
niet de BVBA. Goederen van derden horen niet tot het vermogen van de BVBA maar bezit geldt wel als titel!
De curator zou kunnen veronderstellen dat het deel uitmaakt van het vermogen, het is aan de eigenaar zelf
om te bewijzen dat het schilderij van hem is en het terug te vorderen.
• Overdracht van goederen en publiciteit
 Overdracht van roerende goederen
 Q&A: casus - A verkoopt op 20 september zijn wagen aan B. De koopovereenkomst wordt gesloten, de
wagen zal op 10 oktober worden geleverd. Ondertussen op 2 oktober wordt er beslag gelegd op de auto
door schuldeisers van A. Wat zal er nu gebeuren? Wat als A geen particulier, maar een autoverkoper is?
- Eerste hypothese: beslag kan want bezit geldt als titel. We kunnen ervan uitgaan dat de wagen deel
uitmaakt van het vermogen van A. B kan dan het beslag laten opheffen.
- Tweede hypothese: het is een professionele autoverkoper dus je mag er niet zomaar van uit gaan dat alles
van hem is. Dit is zo omdat het niet noodzakelijk auto’s zijn die in zijn vermogen zitten, het kunnen auto’s
zijn die van iemand anders zijn of die hij voor iemand verkoopt/al heeft verkocht.
Relevantie oefening? Lichamelijk roerende goederen worden overgedragen door wilsovereenstemming.
Er rijst ook de vraag naar tegenstelbaarheid – moeten derden er rekening mee houden?
Wat betreft roerende goederen kennen we het vermoeden van artikel 2279 BW – bezit geldt als titel.
 Overdracht van schuldvorderingen
Wat betreft schuldvorderingen is het verhaal anders. De overdracht (cessie) ervan gebeurt vormvrij door loutere
wilsovereenstemming. In dit geval is er een wettelijke bepaling die 2 uitzonderingen voorziet.
Dit is artikel 1690 BW. Er zijn 2 categorieën die bijzonder moeten worden beschermd:
• Schuldenaar: hij moet weten dat er een nieuwe schuldeiser in de plaats komt.
• Derden met een concurrent recht: zij hebben ook een bepaald recht op die schuldvordering. Ook zij moeten
van de situatie worden geïnformeerd.
Bij cessie van een schuldvordering gebeurt het volgende:

SE A
overdrager
cedent

schuldvordering

SA B
gecedeerde SA

Cessie
= overdracht eigendom schuldvordering
C = nieuwe SE overnemer - cessionaris
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Oorspronkelijk zijn er SE A en SE B. Bij de cessie draagt A zijn vordering over aan C, wie de nieuwe SE wordt.
Hoe moet dit gebeuren? Wilsovereenstemming tussen A en C is een must, maar B moet op de hoogte
worden gebracht want anders zal hij aan A betalen in plaats van aan C.
De overdracht is maar tegenstelbaar aan de concurrente derden op het ogenblik dat de schuldenaar zelf op
de hoogte is van de overdracht. Dit kan door:
- Een kennisgeving: C laat aan B weten dat hij de nieuwe SE is.
- Een erkenning: B weet dat C de nieuwe schuldenaar is en hij erkent die situatie.
 In die twee situaties is de overdracht tegenstelbaar aan B.
Dezelfde regel geldt als er derden zijn met een concurrent recht. In die situatie zal men ook kijken naar het ogenblik.
Art. 1690 geeft 2 voorbeelden van concurrente derden.
- Derde te goeder trouw aan wie de schuldvordering werd overgedragen: cessie na cessie.
o A draagt zijn vordering over aan C, maar ook aan D en aan E. Dit zijn allemaal schuldeisers die
rechten hebben ten aanzien van B.
- De te goeder trouw zijnde SE van de overdrager aan wie de gecedeerde SA heeft betaald.
o De SE van A gaat vorderen bij B.
REGEL: krijgt voorrang degene die het eerste kennisgeving doet of erkenning bekomt, en te goeder trouw is. Je moet
je dus haasten.
VOORBEELD:
 Q&A: Lees art 1690, §1, lid 3 en 4 BW. Er zijn 2 groepen van derden met een concurrent recht, stel dat
grafisch voor en concretiseer wat dit wil zeggen.
Art. 1690 § 1
De overdracht van schuldvordering kan worden ingeroepen tegen andere derden dan de gecedeerde schuldenaar
door het sluiten van de overeenkomst van overdracht.
De overdracht kan slechts tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de
gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.
Indien de overdrager dezelfde rechten aan verscheidene overnemers overdraagt, krijgt hij die er zich te goeder trouw
op kan beroepen als eerste de overdracht van schuldvordering aan de schuldenaar ter kennis te hebben gebracht of
als eerste de erkenning van de overdracht door de schuldenaar te hebben bekomen, de voorkeur.
De overdracht kan niet worden ingeroepen tegen de te goeder trouw zijnde schuldeiser van de overdrager aan wie de
schuldenaar te goeder trouw en voordat de overdracht hem ter kennis werd gebracht, bevrijdend heeft betaald.
o Art. 1690 §1, lid 3: A heeft aan C overgedragen, dan aan D, E en F. De basisvraag is dan wie van (C, D,
E, F) een kennisgeving heeft gedaan. Als D eerst een kennisgeving heeft gedaan dan moet B aan hem
betalen – op voorwaarde dat B niet wist dat C eigenlijk voor D was. Gebeurt de kennisgeving niet te
goeder trouw dan zal C wel voorrang hebben.
Het is ook mogelijk dat de kennisgeving of erkenning niet is gebeurd en er samenloop is. Dan zal
men wel rekening houden met alle andere tijdstippen van overdracht.
PRINCIPE: je betaalt aan degene wie eerst kennisgeving doet.
Is er niemand die dit doet of erkenning bekomt dan betaalt normaalgezien B aan A – want hij weet
niet dat er iemand in de plaats van A gekomen is.
Als er samenloop is, dan is de vraag wie er recht heeft op de vordering:
 Als B failliet is zal de curator moeten betalen, je krijgt verschillende overnemers.
Dan geldt ook de basisregel: anterioriteit – de eerste in tijd. Door de kennisgeving of
erkenning kom je als eerste in de rij.
 Ander voorbeeld: stel dat B 1000 moet betalen aan A. A draagt de schuldvordering over aan
C maar in deze cessie is A maar 800 verschuldigd. Er is nog 200 euro over die je dan wel kan
verdelen. Als er verschillende overdrachten zijn dan is dit meestal zo omdat er een verschil
in waarde is. De andere schuldeisers zullen niet krijgen wat hen beloofd is, zij kunnen
terugkeren naar de persoon die het ten onrechte heeft overgedragen (A).
CONCLUSIE: door de overeenkomst tussen A en C is de overdracht tegenstelbaar. Als er verschillende
overdrachten zijn, zijn ze allemaal tegenstelbaar – maar de oudste primeert op de jongste (anterioriteit).
De regel kan worden doorbroken als één van die partijen te goeder trouw kennis geeft aan B – op dat
ogenblik zal B aan D betalen en kunnen de anderen niet meer vorderen tenzij er een overschot is.

9

o Art. 1690 §1, lid 4: dit is de hypothese van de SE van de overdrager. D is SE van A, D wil bij B
vorderen met een rechtstreekse vordering. De regel is hier dat als de SE van de overdrager eerst
kennisgeving doet dan zal B aan D betalen, als C dat eerst heeft gedaan dan zal hij aan C betalen en
aan D laten weten dat zijn rechtstreekse vordering te laat was omdat er al iemand anders is die zijn
rechten op die vordering heeft laten gelden. Als ze allebei nog niets hebben gedaan kijkt men naar
de eerste in tijd. Als D niets doet is zijn positie zonder enig effect, hij moet een rechtstreekse
vordering instellen of de overdracht blijft tegenstelbaar aan B.
 Overdracht van onroerende goederen
Onroerende goederen worden overgedragen door wilsovereenstemming tussen partijen.
Voor tegenstelbaarheid is er een publiciteitsvoorwaarde, de overschrijving in het hypotheekkantoor (art. 1 Hyp.W.).
In dit artikel wordt een overzicht gegeven van wat moet worden overgeschreven.
Er is een onderscheid tussen:
- Overschrijven: dit heeft te maken met de “overdracht”.
- Inschrijven: dat zijn hypotheken en voorrechten.
Het is een andere techniek, maar het doel is hetzelfde – publiciteit van die handeling.
Door de overschrijving krijg je een tegenstelbaar recht aan derden die een concurrent recht hebben.
 Alle derden die ook een recht willen laten gelden op het onroerend goed worden door de overschrijving in
kennis gesteld van de overdracht, en vanaf dat ogenblik moeten ze die respecteren.
Als er geen overschrijving is gebeurd dan moeten de derden met een concurrent recht er geen rekening mee
houden, OOK AL is er een overdracht gebeurd.
o Een onroerend goed is verkocht, maar er is geen overschrijving gebeurd? Derden met een
concurrent recht die ook aan het onroerend goed willen raken moeten er geen rekening mee hdn.
PARTIJEN zijn op de hoogte van de overdracht, de overschrijving is enkel om DERDEN te beschermen.
Een bijkomende voorwaarde is dat de derde zegt dat die er geen rekening mee moet houden, ter goeder trouw is en
zonder bedrog gecontracteerd heeft - hij wist niet dat er een overdracht was. Wist hij dit WEL en zegt dat er geen
overschrijving is, dan zal het toch verworpen worden als wordt bewezen dat hij kennis heeft van de overdracht.
 Overschrijving betekent niet dat wat in de akte staat geldig is. Het is perfect mogelijk dat achteraf blijkt dat
de overdracht ongeldig is. De overschrijving is LOUTER publiciteit, en is alleen als kennisgeving bedoeld.
Alleen AKTEN ONDER DE LEVENDEN worden overgeschreven. Testamenten dus niet.
In het hypotheekregister vinden we dus enkel overdrachten onder levenden (ook schenkingen). Dit betekent dat het
niet volledig is: de testamenten staan er niet in. Ook alle zakelijke rechten op ORG, huur van langer dan 9 jaar of met
een kwijting van 3 jaar staan erin. Alles wat er gebeurt met een ORG dat de situatie ervan verandert wordt uds
overgeschreven. Potentiële kopers moeten kunnen zien met welke rechten het ORG is bezwaard. Ook vonnissen
kunnen worden overgeschreven als het gaat om een betwisting van een bepaalde titel.
In het hypotheekregister kan je heel moeilijk opzoeken want de gegevens staan niet per onroerend goed.
Je kan alleen opzoeken op eigenaar. Je moet dus eerst opzoeken wie eigenaar is en dan kan je opzoeken via het
kadaster. Het probleem is dat het ondertussen ook al veranderd kan zijn. Vandaar dat men als u een ORG koopt een
ketting van 30 jaar maakt om zeker te zijn dat alle vorige eigenaars daarin opgenomen zijn.
Inschrijving: de tweede vorm van hypothecaire publiciteit, die geldt voor onroerende voorrechten en hypotheken.
 Er is een GROOT VERSCHIL tussen de 2: bij inschrijving speelt GOEDE TROUW GEEN ROL. Het wordt niet in
rekening gebracht. De eerste wie de inschrijving doet zal primeren – het maakt niet uit of je weet dat er
iemand anders is die ook rechten heeft op het ORG.
 Een inschrijving is anders dan een overschrijving BEPERKT IN TIJD: het gaat hier over tegenstelbaar maken
van een zekerheidsrecht wat bedoeld is om een bepaalde schuldvordering veilig te stellen. Men gaat ervan
uit dat die wordt betaald dus het recht moet niet eeuwig blijven bestaan. In beginsel geldt het voor 30 jaar.
De hypotheek blijft bestaan zolang ze niet wordt geschrapt.
o Als je ooit zelf een woonkrediet aangaat en een hypotheek aanstaat die geen 30 jaar is, blijft hij in
principe wel 30 jaar staan. Als je ooit nog andere schulden zou hebben bij dezelfde bank dan kunnen
ze zelfs die hypotheek nog gebruiken.
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Er zijn nog ANDERE VOORRECHTEN die in een ander register moeten worden ingeschreven (Bv. pand op
handelszaak). Een handelszaak wordt niet ingeschreven als ORG want dat is het niet, het staat in een apart register –
maar wel op het hypotheekkantoor.
Kant- of randmelding (art 3-5 en 84 e.v. Hyp.W.): voor actualisering van de overschrijving/inschrijving.
Er staat dan een melding naast de overschrijving of inschrijving die een bepaalde verandering signaleert. Het zet de
meest actuele situatie ernaast.
- Bij overschrijving – BETWISTINGEN
o Wanneer de geldigheid van titel die aan grondslag ligt van overschrijving wordt betwist – informatie
over rechtsgeding wordt erbij voorzien, samen met elke gerechtelijke beslissing over bovenstaande
eis met betrekking tot het ORG.
- Bij inschrijving – OVERDRACHT
o Overdracht van hypothecaire of bevoorrechte schuldvorderingen –> overgang van hypotheek en
voorrecht tegenstelbaar maken aan derden. (min 43).
 Bv. Ik ben SE van A en heb een hypotheek bedongen die vasthangt aan de schuldvordering.
Als ik de schuldvordering van A wil overdragen aan X dan moet dat ook gerandmeld worden
bij de inschrijving.
Hoofdstuk 2: Samenloop
1. Begrip en gevolgen
DEFINITIE: een situatie waarbij meerdere SE gelijktijdig aanspraken doen gelden op het vermogen van de
gemeenschappelijke SA. Het feit dat er verschillende schuldvorderingen BESTAAN is GEEN samenloop.
Samenloop ontstaat pas als er een procedure wordt geopend OF als er feitelijke samenloop is (als er verschillende SE
samen aanspraak maken op je vermogen). Het ontoereikend karakter is voor samenloop onbelangrijk, maar in de
regel is je vermogen ontoereikend, daarom zijn er procedures die een oplossing bieden voor dit probleem.
Samenloop kent 2 belangrijke principes:
- Gelijkheidsbeginsel (art 7 Hyp.W.): Alle SE moeten gelijk behandeld worden ten aanzien van het vermogen,
onafhankelijk van het tijdstip van het ontstaan van de schuldvordering, dan wel het tijdstip waarop betaling
werd gevraagd of beslag werd gelegd.
 Het gaat hier NIET over het gelijkheidsbeginsel in de zin van de grondwet (niet-discrimineren).
Het is van toepassing zodra er samenloop is, ALLEEN als er samenloop is. Zolang er geen samenloop is mag
de SA perfect kiezen aan wie hij betaalt. Zolang er geen samenloop is, is er geen enkel probleem.
Het is belangrijk om het precieze tijdstip te kennen want ervoor is er geen gelijkheid, erna wel.
Het werd als zeer belangrijk beschouwd en men nam heel lang aan dat het van openbare orde is,
tegenwoordig kan ervan af worden geweken in een paar situaties:
o Eigen positie achterstellen: je zegt dat je als laatste in de rij komt te staan, als iedereen betaald is
dan kom jij. Het lijkt raar maar soms gebeurt het wel: als wordt geëist door nieuwe SE dat de andere
SE’s achtergesteld worden waardoor zij een voorrangspositie krijgen.
 Bv. Achtergestelde leningen komen vaak voor bij zaakvoerders. Zij of aandeelhouders lenen
soms ook geld aan de vennootschap. Als ze nieuwe kredieten aantrekken wordt vaak geëist
dat zij voor hun eigen leningen achteraan in de rij staan. Het Hof van Cassatie heeft dit ook
aanvaard – dit mag perfect omdat het niet in het nadeel is van andere SE.
o Eigen positie verbeteren: mag ik een zekerheidspositie krijgen anders (en beter) dan degene die de
wet heeft voorzien? Dit kan, maar hierover bestaat discussie – terughoudend. Het principe van
“geen voorrang zonder wet” is nog steeds het uitgangspunt. Gaandeweg heeft men in de
rechtspraak technieken aanvaard die ook een voorrangspositie creëren. Dit zijn nieuwe zekerheden.
Als men aanvaardt dat die ook kunnen werken bij samenloop dan is dit een afwijking van dat
principe. Het evolueert door rechtspraak dus het kan zijn dat er over 10 jaar meer of minder zijn, of
dat ze in de wet worden geïntegreerd waardoor het de facto een wettelijke basis krijgt.
- Fixatiebeginsel: fixatie is een keerzijde van dezelfde medaille. Je positie wordt hier vastgelegd.
- Er wordt een soort foto genomen van ieders rechten en die mag niet meer veranderen.
o Bv. Als je vandaag wordt failliet verklaard dan kan een SE geen hypotheek meer inschrijven op jouw
ORG want hij zou zijn positie daarmee verbeteren ten aanzien van de andere SE. Het vermogen is
niet gefixeerd (kan nog fluctueren), maar de schuldvorderingen van de SE’s wel.
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2. Soorten samenloop
Er zijn verschillende vormen van samenloop.
- Feitelijke samenloop: men gaat kijken in de feite of er meerdere concurrente SE’s zijn die een aanspraak
doen gelden op het vermogen.
o Bv. Als je beslag legt op het ORG van je SA ben je alleen, maar voor verkoop en verdeling zal je
rekening moeten houden met rechten van andere SE’s. Als er een hypotheek is op ingeschreven op
het ORG dan wordt hier ook rekening mee gehouden.
Zodra er meer SE’s zijn die aanspraak maken op een bepaald goed is er samenloop. Als er iemand beslag
heeft gelegd op goed A en een andere persoon op goed B, dan heb je 2 procedures maar ook dan zal men
hiermee rekening houden met deze bekende SE’s. De facto is er ook vaak samenloop bij beslag.
- Van rechtswege samenloop: door het openen van een procedure. De meeste insolventieprocedures openen
van rechtswege een procedure (BEHALVE beslag en gerechtelijke reorganisatie). Als er maar 1 SE is wordt de
procedure afgewikkeld maar dan is er geen feitelijke samenloop nodig. Die enige SE zal dan alles krijgen.
-

Kleine samenloop: men houdt slechts rekening met een bepaald aantal mensen.
o Bv. Beslag. Deurwaarder moet enkel rekening houden met de SE’s die hij kent uit beslagberichten.
- Grote samenloop: men houdt rekening met alle SE’s – bewindvoerder moet ze allemaal opzoeken.
o Bv. Faillissement. Men moet zoeken naar alle SE’s en ermee contact opnemen om te vragen of ze
een aangifte van hun schuldvordering willen doen.
3. Samenloop bij insolventieprocedures – wanneer is er sprake van samenloop?
SYSTEMATIEK: wat, wie, gevolgen voor vermogen en kenmerken (executierechten, intresten, opeisbaarheid schuldvorderingen).
• Executierechten: heeft te maken met de vraag of een SE zelf nog kan verhalen op het vermogen van de SA.
Is hij gebonden aan een procedure of niet? Zijn de executierechten opgeschort of niet? Dit hangt af van de
insolventieprocedure.
• Intresten: zijn van belang om gelijkheid tussen SE’s te garanderen. Afhankelijk van insolventieprocedure.
o Bv. SE A heeft bedongen dat bij laattijdige betaling een intrest verschuldigd is van 11%.
Er is een SE B dat er een intrest verschuldigd is van 5%.
Er is een SE C die niks heeft voorzien dus die valt terug op de wettelijke intrest.
 Op zich is hiermee niks mis, iedereen kan in de overeenkomst de intresten zelf bepalen.
Zolang het geld niet wordt verdeeld loopt er wel intrest op de laattijdige schuldvordering.
Gedurende de hele faillissementsprocedure loopt die intrest. Als men dat zou laten lopen
tijdens de procedure betekent dat dat dit voor SE A een veel interessantere procedure is dan
voor B of C. DUS vanaf de opening van de procedure is er GEEN ongelijke behandeling meer
in de SE’s. De contractueel bedongen intresten worden niet in rekening gebracht. De curator
zal geen intresten uitbetalen aan SE die betrekking heeft op de periode lopende het
faillissement. Intresten die voordien vervallen zijn wel. Zo wordt de gelijkheid gegarandeerd.
• Opeisbaarheid van termijnschulden: kan ik als SE meedoen in de procedure als mijn schuldvordering eigenlijk
nog niet opeisbaar is?
o Bv. Ik ben SE van A wie vandaag failliet wordt verklaard. Ik heb hem een krediet toegestaan dat pas
terugbetaalbaar is in 2016. Mag ik dan meedoen in het faillissement en geld krijgen of niet, want het
geld is pas opeisbaar in 2016? In het faillissement zal men deze toekomstige schuld betrekken, in
andere procedures doet men dit niet.
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1. Faillissement
WAT?
Een collectief beslag ten voordele van gezamenlijke SE’s van de SA handelaar met het oog op betaling van de
schulden op voet van gelijkheid van de SE’s.
Samenloop gaat in op uur 0 van de dag waarop het faillissement werd uitgesproken. Als je vandaag failliet wordt
verklaard, dan treedt de samenloop in om 0 uur.
WIE IS BETROKKEN?
- SA (die beschikkingsonbevoegd wordt).
- Curator die neutraal bewindvoerder wordt (die het vermogen beheert en verdeelt).
- Samenlopende of concurrente SE’s – betrokken in de samenloop. Er zijn verschillende SE’s:
o Separatisten: hypotheek – pand – bijzonder voorrecht – eigenaars. Deze zitten in de subboedel
waarin alle activa zitten waar een zekerheidsrecht op rust. Ze worden apart gehouden (separaat).
Ze laten hun rechten erop gelden bij voorrang.
 Bijzonder bevoorrechte SE’s: die zitten bij de separatisten. De wet geeft je een
voorrechtspositie op iets welbepaalds.
• Bv. Verhuurder die de huurgelden maandelijks wil krijgen. Hij heeft een
voorrangspositie op alle stofferende goederen in het verhuurde ORG om aan
achterstallige huurgelden te voldoen.
o SE’s VAN de boedel: ze staan los van de boedel maar hebben een heel sterke positie omdat ze bij
voorrang worden betaald (MAAR NIET voor de separatisten).
o SE’s IN de boedel:
 Algemeen bevoorrechte SE’s: deze worden betaald voor de gewone SE’s.
Dit is ook op basis van de wet, maar hij zegt niet waarop. Hij zegt op alle roerende goederen,
maar wat en hoeveel het is dat weet je niet!
• Bv. Werknemers: het loon kan worden verhaald op eender wat.
 Gewone SE’s:
 Bv. Schulden die de curator maakt voor afwikkeling van de verdeling en vereffening.
o Eigenaars: eigenaars van goederen die zich bij de SA bevinden kunnen die terugvorderen.
GEVOLG VOOR VERMOGEN? Buitenbezitstelling van het vermogen van de SA (art. 16 Faill.W.)
KENMERKEN?
- Executiemaatregelen: opgeschort (tijdelijk in hoofde van separatisten – art. 24-26 en 100 Faill.W.).
SE’s kunnen niet langer het initiatief nemen. Separatisten zijn maar TIJDELIJK opgeschort, na een bepaalde
periode kunnen ze wel nog actie ondernemen.
- Interesten: opgeschort ten aanzien van de boedel (art. 23 Faill.W.). De curator houdt er geen rekening mee
maar technisch bestaan ze wel en kunnen ze worden gevorderd. Dit is van belang als er van een faillissement
wordt afgesloten met een overschot. In die hypothese is de opschorting louter ten aanzien van de boedel en
kunnen de intresten worden gevraagd na afsluiting van het faillissement.
- Termijnschulden: worden opeisbaar (art. 22 Faill.W.). Alle schulden kunnen ook in het faillissement worden
betrokken. Ook als je het maar kon opeisen in 2016. Men zal een aftrek doen – je moet op 01/01/2016 X
euro krijgen, maar omdat je het eerder krijgt gaan we er een stukje van aftrekken, in plaats van de intrest die
erbij komt. Zo houdt men rekening met verkorting van de termijn.
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2. Beslag (zie deel V Gerechtelijk Wetboek)
WAT?
Het gaat om een procedure tussen SE en SA individueel. Een ambtshandeling van de gerechtsdeurwaarder waarin hij
aan de SA aanzegt en aanwijst welke vermogensbestanddelen van de SA zullen dienen tot delging van de schuld.
WIE IS BETROKKEN? In principe is er geen samenloop tenzij er meerdere SE’s betrokken zijn bij het beslag.
Bij beslag moet je heel goed onthouden dat er GEEN VOORRANG ontstaat: het is niet omdat je beslag op legt iets dat
je voorrang hebt op het goed. Men moet de rechten respecteren van iedereen die men kan terugvinden.
Iedereen wordt bij de verdeling betrokken. Als je een gewone SE bent kan het perfect zijn dat je achteraan in de rij
terechtkomt. De procedurekosten voor het beslag kan je wel als eerste terugkrijgen. Voor het overige weet je niet of
je voordeel uit het beslag zal halen.
GEVOLG VOOR VERMOGEN? Relatieve onbeschikbaarheid. Dit betekent dat als beslag wordt gelegd op het ORG dan
kan de SA er niets meer mee doen; hij mag het niet verkopen of bezwaren met rechten – hij moet het laten zoals het
is. Die regel (buitenbezitstelling) geldt enkel in de verhouding tussen SA en beslagleggende SE, NIET voor de andere
SE’s.
KENMERKEN?
- Executierechten: niet opgeschort – andere SE’s mogen wel nog verhaal nemen en procedures instellen.
- Interest: niet opgeschort.
- Termijnschulden: in beginsel enkel beslag mogelijk indien de schuldvordering opeisbaar is (art. 1415 Ger.W.).
Dit is het uitgangspunt maar er zijn nuanceringen op. Termijnvorderingen kunnen dus niet opeisbaar
worden, dit is tegenstrijdig met essentie van beslag.
3. Gerechtelijke reorganisatie (WCO 2009)
WAT?
Een procedure gericht op herstel van financiële moeilijkheden van een onderneming. Hier is in principe nooit een
samenloop mogelijk (dus ook geen gelijkheids- en fixatiebeginsel).
 TENZIJ (wel samenloop mogelijk): in 1 geval – overdracht. De onderneming wordt geheel/gedeeltelijk
verkocht tegen een prijs die moet worden verdeeld (dat vereist een rangregeling).
WIE IS BETROKKEN?
- SA is in beginsel de enige die beslissingen neemt. Er kan een bewindvoerder zijn bij kennelijk grove fouten.
- SE:
o In de opschorting – wie een schuldvordering heeft voor de opening van de procedure.
 Gewone: hebben geen zekerheidspositie.
 Buitengewone: hebben zekerheidspositie – eigendom, hypotheek of bijzonder voorrecht.
o Buiten de opschorting – alle schuldvorderingen die dateren van na opening van de procedure.
Degene die niet bedoeld zijn in definitie van art 2C WCO
GEVOLG VOOR VERMOGEN? Geen buitenbezitstelling
 TENZIJ art. 28 WCO en overdracht onder gerechtelijk gezag.
KENMERKEN?
- Executierechten: worden WEL opgeschort voor alle SE’s in de opschorting (art 2 en 30 WCO) – er is wel een
opschorting omdat het net de bedoeling is van die procedure. Het is geen samenloop maar toch wel een
klein beetje, omdat dit element net aanwezig is. Het gelijkheidsbeginsel en fixatiebeginsel gelden niet! De SA
mag zelf kiezen wie hij zal betalen en wie niet, ook al weet hij daardoor andere SE’s niet zal kunnen betalen.
- Interest: wordt niet opgeschort.
- Termijnschulden: worden niet opeisbaar.
4. Collectieve schuldenregeling (particulieren)
WAT? De procedure bij onvermogen van particulieren. Er is samenloop op het ogenblik dat rechter beslist om deze procedure
te openen (gelijkheidsbeginsel en fixatie).

WIE?
-

SA die een doelgebonden bevoegdheid heeft (enkel dagelijks beheer – geen auto kopen, wel brood).
Schuldbemiddelaar: neutraal bewindvoerder. Hij leidt de procedure en doet alle betalingen. De SA krijgt geen geld,
enkel leefgeld van schuldbemiddelaar.
- SE hebben geen specifieke groepen.
GEVOLGEN VOOR VERMOGEN? – SA blijft aan het hoofd ervan. Alle handelingen van normaal vermogensbeheer blijven
mogelijk. Alle andere: rechterlijke machtiging nodig. 1675 §3 Ger.W.

KENMERKEN?
-

Executierechten: opgeschort (1675/7 §1 en 2 Ger.W.). SE’s kunnen niet meer zelf handelen.
Interesten: opgeschort. Intresten kunnen ook achteraf nooit worden gevorderd.
Termijnschulden: worden niet opeisbaar. Je kan niet eerder worden betaald.
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5. Ontbinding en vereffening van de vennootschap
WAT?
Een RP zijn activiteit wordt stopgezet – ook hier is samenloop! Wordt afgeleid uit art 190 W.Venn. dat er een vorm
van samenloop is met eigen accenten.
WIE IS BETROKKEN?
- SA – bestuursorgaan is niet langer beschikkingsbevoegd. Het bestuursorgaan wordt voor vereffenaar
vervangen. Theoretisch kunnen bestuurders ook als vereffenaar optreden.
- Bewindvoerder die zal verdelen en vereffenen.
- SE
o Separatisten
o SE eigenaar
o Algemeen bevoorrechte SE
o Gewone SE
o Boedelschuldeisers
GEVOLGEN VOOR VERMOGEN? Buitenbezitstelling, het vermogen gaat over van de bestuurder naar de vereffenaar.
KENMERKEN?
- Executierechten: er is samenloop MAAR de executierechten worden niet opgeschort.
o Als je SE bent van vennootschap in vereffening dan kan je nog steeds beslag leggen en uitwinnen,
TENZIJ het gelijkheidsbeginsel niet zou worden gerespecteerd:
 Een vennootschap wordt geacht genoeg activa te hebben om SE’s te betalen. Als dat zo is
dan kunnen de SE’s zelf uitvoering vorderen – er is toch genoeg.
 Als er daarentegen indicaties zijn (vereffenaar zal dit zien) dat er een tekort zal zijn
(deficitaire vereffening) dan zal hij elke executiemaatregel afblokken. Het kan dan niet
doorgaan omdat er een kans is dat er niet genoeg zal zijn om te verdelen, wat een schending
zou uitmaken van het gelijkheidsbeginsel. Dit impliceert dat SE’s die niet onderworpen zijn
aan het gelijkheidsbeginsel, dat die nooit zullen worden afgeblokt.
• Bv. Hypothecaire SE’s. Separatisten hun executierechten zullen nooit worden
opgeschort.
- Intresten: ten aanzien van de boedel wordt opgeschort. Er wordt geen rekening mee gehouden maar
technisch gezien kunnen ze nog worden gevorderd.
- Termijnschulden: worden niet opeisbaar. Je kan nu geen betaling eisen als de vennootschap in vereffening
gaat. Maar vereffenaar moet wel alle toekomstige vorderingen opnemen in de vereffening en zorgen dat er
voldoende geprovisioneerd geld is om de SE’s te betalen in de toekomst.
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4. Opeenvolgende situaties van samenloop
 Kleine samenloop gevolgd door grote samenloop
Beslag, gevolgd door vereffening – faillissement – collectieve schuldbemiddeling.
Je moet erop letten of de beslagprocedure voltooid is of niet.
- Voltooid: de procedure is helemaal doorlopen, het goed is verkocht en het geld is verdeeld.
Is het voltooid dan wordt er geen rekening mee gehouden bij de grote samenloop.
- Niet-voltooid: ergens in de procedure is men blijven steken.
De nieuwe, grote samenloop zal dit doorkruisen en alles opslorpen.
Als het niet voltooid is, is er nog het probleem van relatieve onbeschikbaarheid. De schuldenaar mag niets
meer doen met het onbeschikbare goed. De relatieve onbeschikbaarheid houdt in dat het beslag enkel
gevolg heeft tussen de beslagleggende SE en de SA, of schuldeisers die zich bij het beslag hebben
aangesloten. Dit blijft doorwerken bij grote samenloop.
o Bv. Op tijdstip 1 wordt er beslag gelegd op ORG (3 mei). De SA mag niets meer met het ORG doen
waardoor de rechten op het ORG zouden aangetast worden.
Op 5 september staat SA er een hypotheek op toe die werd ingeschreven. De inschrijving dateert
van 5/09. Dit mag niet, maar dit is maar relatief!
 De SE die het beslag heeft gelegd moet met de hypotheek GEEN rekening houden, hij mag
doen alsof het ORG in het vermogen zit van de SA ZONDER hypotheek. Als de opbrengst van
het ORG moet worden verdeeld dan zal de SA A voorgaan op degene die een hypotheek
heeft. Dit is zo omdat A geen rekening moet houden met die hypotheek omdat het ORG
onbeschikbaar was. Relativiteit wil zeggen dat het ALLEEN geldt voor SA A.
 De inschrijving is geldig en tegenstelbaar.
Stel dat er op 10/10 een faillissement wordt uitgesproken. Het ORG zit in het actief van de
SA. Hij ziet dat er beslag is gelegd geweest door A, en B een hypotheek heeft ingeschreven.
Op het ogenblik van het faillissement is de hypotheek geldig en tegenstelbaar dus de curator
moet er rekening mee houden omdat hij alle schuldeisers vertegenwoordigt.
De onbeschikbaarheid geldt alleen voor A, de curator moet een subboedel maken.
Het ORG moet eerst naar A gaan en dan moet hij er van uitgaan dat er een tegenstelbare
hypotheek is ten aanzien van de andere SE’s. Dan geldt de gewone rangregeling.
Alle SE’s die in het faillissement zitten moeten er WEL rekening mee houden.
o Bv. Als we hetzelfde zouden doen met de hypothese van grote naar grote samenloop, dan krijgen we
op hetzelfde tijdstip de vereffening, vervolgens een inschrijving van een hypotheek, en vervolgens
een faillissement. Vereffening op 3 mei, faillissement op 10 oktober, en daartussen zit de inschrijving
van een hypotheek. De oplossing is hier helemaal anders omdat we bij grote samenloop na grote
samenloop al gevolgen hebben van het gelijkheids- en fixatiebeginsel.
Als we in het faillissement komen zal de hypotheek niet kunnen gebruikt worden – het gaat immers
terug op de startdatum van de vereffening van de eerste grote samenloop. Alles wat daartussen en
het nieuwe faillissement is gebeurd zal niet gelden.
 Grote samenloop gevolgd door grote samenloop
Dit is maar zeer beperkt mogelijk: vereffening gevolgd door faillissement.
Voor de samenloop worden ze als 1 procedure beschouwd, maar voor de rest NIET – het blijven 2 aparte procedures.
Het fixatiebeginsel speelt vanaf het ogenblik van eerste situatie van samenloop, rechten van SE’s worden vastgelegd
en die kunnen niet meer worden aangetast – ook niet binnen volgende procedure van samenloop.
Steeds de verschillende vormen van samenloop onderscheiden, want vaak gelden er binnen elke procedure van
samenloop technisch andere regels (bv. verdachte periode is enkel in geval van faillissement).
Boedelschulden (!): stel vereffening gevolgd door faillissement: boedelschulden binnen vereffening zijn in beginsel
geen boedelschulden binnen het faillissement want ze horen bij de eerste procedure. De curator moet deze niet
overdoen.
 Boedelschulden horen bij elke procedure afzonderlijk BEHALVE nieuwe schulden uit gerechtelijke
reorganisatie, gevolgd door faillissement/vereffening (art. 37 WCO) = boedelschulden bij faillissement
of vereffening om nieuwe SE’s te beschermen en zekerheid te geven dat ze betaald zullen worden.
ook als het misloopt zijn ze eerste in de rij. Alle nieuwe schulden die in GR ontstaan (bv. lonen) zijn
schulden die boedelschulden zullen zijn in het faillissement als ze niet worden betaald in de GR.
 LET OP: dit is geen grote samenloop gevolgd grote samenloop, gerechtelijke reorganisatie is geen
samenloop!
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