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Dossiernummer : 1967-10-10/05 

Titel

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Deel V : BEWAREND BESLAG, MIDDELEN TOT
TENUITVOERLEGGING EN COLLECTIEVE SCHULDENREGELING. (art. 1386 tot 1675/26) <Opschrift vervangen
door W 1998-07-05/57, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999> 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 30-12-2022, zijn verwerkt. 

Nota : art. 1675/17,§1 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2012-03-26/01, art. 7,1°, 074;
Inwerkingtreding : onbepaald

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 31-10-1967 bladzijde : 11360

Inwerkingtreding : 01-11-1970

Inhoudstafel

EERSTE TITEL. _ VOORAFGAANDE REGELS. 

HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen. 

Art. 1386-1389 

HOOFDSTUK Ibis. - [1 Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
schuldenregeling en protest]1 

Afdeling I. - [1 Inrichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
schuldenregeling en protest]1 

Art. 1389bis/1, 1389bis/2, 1389bis/3, 1389bis/4, 1389bis/5, 1389bis/6, 1389bis/7 

Afdeling II. - (Beheer en toezicht). 

Art. 1389bis/8, 1389bis/9, 1389bis/10, 1389bis/11, 1389bis/12, 1389bis/13, 1389bis/14, 1389bis/15,
1389bis/16, 1389bis/17, 1389bis/18 

Afdeling III. - (Registratie, mededeling en raadpleging van de gegevens). 

Art. 1390, 1390bis, 1390ter, 1390quater, 1390quater/1, 1390quater/2, 1390quinquies, 1390sexies,
1390septies, 1391 

HOOFDSTUK Ibis/1. [1 - Centraal register voor Europees conservatoir beslag op bankrekeningen.]1 

Art. 1391/1, 1391/2, 1391/3, 1391/4, 1391/5, 1391/6 

HOOFDSTUK Iter. (Andere bepalingen) 

Art. 1392-1394 

HOOFDSTUK Iquater. - [1 Centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een
onderhoudsuitkering]1 
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Art. 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1394/4, 1394/5, 1394/6, 1394/7, 1394/8, 1394/9, 1394/10, 1394/11, 1394/12,
1394/13, 1394/14, 1394/15, 1394/16, 1394/17, 1394/18, 1394/19 

HOOFDSTUK Iquinquies - [1 Invordering van onbetwiste geldschulden]1 

Art. 1394/20, 1394/21, 1394/22, 1394/23, 1394/24, 1394/25, 1394/26, 1394/27 

HOOFDSTUK II. - Beslagrechter. 

Art. 1395, 1395/1, 1395/2, 1396 

HOOFDSTUK III. - Voorlopige tenuitvoerlegging. 

Art. 1397-1398, 1398/1, 1398/2, 1399-1402 

HOOFDSTUK IV. - Kantonnement. 

Art. 1403-1407, 1407bis 

HOOFDSTUK V. - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen. 

Art. 1408-1409, 1409bis, 1409ter, 1409quater, 1409quinquies, 1410 

Art. 1410_WAALS_GEWEST 

Art. 1410_VLAAMS_GEWEST 

Art. 1410_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST 

Art. 1411, 1411bis, 1411ter, 1411quater, 1412, 1412bis, 1412ter, 1412quater, 1412quinquies 

TITEL II. - BEWAREND BESLAG. 

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. 

Art. 1413-1421 

HOOFDSTUK II. - Bewarend beslag op roerend goed. 

Art. 1422-1428 

HOOFDSTUK III. - Bewarend beslag op onroerend goed. 

Art. 1429-1444 

HOOFDSTUK IV. _ Bewarend beslag onder derden. 

Art. 1445-1447, 1447/1, 1447/2, 1448-1460 

HOOFDSTUK V. _ Pandbeslag. 

Art. 1461 

HOOFDSTUK VI. _ Beslag tot terugvordering. 

Art. 1462-1466 

HOOFDSTUK VII. _ Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen. 

Art. 1467-1480 

HOOFDSTUK VIII. - Beslag inzake namaak. 
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Art. 1481-1488 

HOOFDSTUK IX. - Rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag. 

Art. 1489-1493 

TITEL III. _ GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING. 

EERSTE HOOFDSTUK. _ Algemene bepalingen. 

Art. 1494-1498 

HOOFDSTUK II. _ Uitvoerend beslag op roerend goed. 

Art. 1499-1506, 1506/1, 1507-1526, 1526bis, 1527-1528 

HOOFDSTUK III. - Beslag op tak- en wortelvaste vruchten. 

Art. 1529-1538 

HOOFDSTUK IV. _ Uitvoerend beslag onder derden. 

Art. 1539-1543, 1543bis, 1544 

HOOFDSTUK V. _ Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen. 

Art. 1545-1559 

HOOFDSTUK VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed. 

Art. 1560-1580, 1580bis, 1580ter, 1580quater, 1581-1626 

HOOFDSTUK VII. _ Evenredige verdeling. 

Art. 1627-1638 

HOOFDSTUK VIII. _ Rangregeling. 

Art. 1639-1654 

HOOFDSTUK IX. _ Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op zeeschepen en binnenschepen. 

Art. 1655-1675 

TITEL IV. Collectieve schuldenregeling. 

HOOFDSTUK I. - Procedure van collectieve schuldenregeling. 

Afdeling 1. - Algemene bepalingen. 

Art. 1675/2, 1675/3 

Afdeling 2. - Inleiding van de procedure. 

Art. 1675/4, 1675/5, 1675/6, 1675/7, 1675/8, 1675/8bis, 1675/9 

Afdeling 3. - Minnelijke aanzuiveringsregeling. 

Art. 1675/10 

Afdeling 4. - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. 

Art. 1675/11, 1675/12, 1675/13 

Afdeling 4bis. - De totale kwijtschelding van de schulden. 

Art. 1675/13bis 
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Afdeling 5. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures. 

Art. 1675/13ter, 1675/14, 1675/14bis, 1675/15, 1675/15bis, 1675/16, 1675/16bis, 1675/16ter 

HOOFDSTUK II. - De schuldbemiddelaar. 

Art. 1675/17, 1675/18, 1675/19 

HOOFDSTUK III. [1 Het centraal register collectieve schuldenregelingen]1 

Art. 1675/20, 1675/21, 1675/22, 1675/23, 1675/24, 1675/25, 1675/26, 1675/27

Tekst

EERSTE TITEL. _ VOORAFGAANDE REGELS.

  HOOFDSTUK I. _ Algemene bepalingen.

  Art. 1386. Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de
minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging dat de Koning bepaalt.

  Art. 1387. Geen handeling van tenuitvoerlegging mag geschieden, hetzij tussen negen uur 's avonds en zes uur
's morgens, hetzij op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, behalve bij dringende noodzakelijkheid
krachtens een verlof van de beslagrechter, verleend op verzoekschrift.

  Art. 1388. <W 24-06-1970, art. 32> Beslissingen waarbij aan een derde opheffing, doorhaling van een
hypothecaire inschrijving, betaling of enige prestatie wordt bevolen of opgelegd, zijn door of tegen hem enkel
uitvoerbaar op een verklaring van de griffier van het gerecht dat de beslissing heeft gewezen dat er bij zijn weten
binnen de door de wet vastgestelde termijn geen verzet noch hoger beroep tegen de beslissing is ingesteld.
  Deze verklaring is niet vereist wanneer de beslissing, voorafgaandelijk betekend of ter kennis gebracht indien de
wet het voorschrijft, uitvoerbaar is niettegenstaande hoger beroep en, indien zij bij verstek gewezen is,
niettegenstaande verzet, behoudens het bewijs, indien daartoe grond bestaat, dat de bij het vonnis opgelegde of
bij de wet voorgeschreven formaliteiten vervuld zijn.

  Art. 1389. Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van
nietigheid :
  1° de keuze van woonplaats van de beslaglegger in het arrondissement waar de rechter die in voorkomend
geval kennis moet nemen van het beslag, zitting houdt, tenzij de beslaglegger daar woont;
  2° de naam, de voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt ;
  3° de vermelding van het gevorderde bedrag en van de titel krachtens welke het beslag wordt gedaan ;
  4° een korte beschrijving van de inbeslaggenomen goederen.

  HOOFDSTUK Ibis. - [1 Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
schuldenregeling en protest]1
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 46, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Afdeling I. - [1 Inrichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve
schuldenregeling en protest]1
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 47, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Art. 1389bis/1.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Het centraal bestand
van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling is de geïnformatiseerde
gegevensbank waar de berichten van beslag, delegatie, overdracht [1 , collectieve schuldenregeling en protest]1
bedoeld in de artikelen 1390 tot 1390quinquies worden gecentraliseerd. Die gegevensbank wordt hierna "
bestand van berichten " genoemd.
  [2 Het doel van het bestand van berichten is de personen die daartoe wettelijk gemachtigd zijn, de mogelijkheid
te bieden kennis te nemen van de staat van de procedures tot gedwongen tenuitvoerlegging jegens een persoon
alsook van de staat van de schuldenlast van een persoon en de processen van schuldafbouw waarbij hij
betrokken is.]2
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 48, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2022-12-26/04, art. 21, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
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  Art. 1389bis/2.[1 De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, bedoeld in artikel 555, in deze afdeling verder
"Nationale Kamer" genoemd, wordt met betrekking tot het bestand van berichten beschouwd als de
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, 7) van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
   De Nationale Kamer en de door de Koning aangewezen instanties die de gebruikers bedoeld in artikel 1391
registreren, staan in voor de controle op het gebruik dat gemaakt wordt van het bestand van berichten. De
Nationale Kamer centraliseert de desbetreffende informatie en communiceert deze aan het Beheers- en
toezichtscomité.]1
  ----------
  (1)<W 2022-12-26/04, art. 22, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1389bis/3. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> De natuurlijke
personen die de gegevens van het bestand van berichten rechtstreeks kunnen registreren, raadplegen, wijzigen,
verwerken of vernietigen, worden met naam aangewezen in een geïnformatiseerd register, dat door de Nationale
Kamer voortdurend wordt bijgewerkt.

  Art. 1389bis/4. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Hij die in welke
hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling van de in het bestand van
berichten geregistreerde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in
acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem toepasselijk. De ministeriële ambtenaren die optreden
ten laste van dezelfde schuldenaar zijn evenwel vrijgesteld van deze verplichting voor de uitwisseling onder hen
van informatie betreffende deze debiteur of betreffende diegenen die met hem een gemeenschap of
onverdeeldheid delen.

  Art. 1389bis/5.[1 Teneinde op een geautomatiseerde en beveiligde wijze de juistheid na te gaan van de gegevens
die in het bestand van berichten worden ingevoerd, geeft het ingeven van elk nieuw bericht systematisch
aanleiding tot een verificatie door de Nationale Kamer van het identificatienummer toegekend aan een natuurlijke
persoon in uitvoering van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke
personen, of, bij gebreke hieraan, het identificatienummer in het bisregister, toegekend in uitvoering van artikel 4
van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid, of, voor een rechtspersoon, zijn ondernemingsnummer bedoeld in artikel III.17 van het Wetboek van
economisch recht.
   De Nationale Kamer voert deze controle uit voor de berichten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon
door de in het bericht vermelde gegevens te vergelijken met de identificatiegegevens die zijn opgenomen in het
Rijksregister van de natuurlijke personen of in het bisregister, te weten de namen, voornamen, geboortedatum
en hoofdverblijfplaats. Het Rijksregisternummer of het identificatienummer in het bisregister worden door de
Nationale Kamer gebruikt als zoekcriterium in het Rijksregister of het bisregister om te controleren of de in het
bericht vermelde gegevens correct zijn. De Nationale Kamer mag deze nummers gebruiken, maar mag deze
evenwel in geen enkele vorm aan derden meedelen.
   Wanneer de gegevens met betrekking tot het Rijksregisternummer, het identificatienummer, de namen, de
voornamen of de geboortedatum die in het bericht vermeld worden, verschillen van degene die in het
rijksregister of het bisregister zijn opgenomen, weigert de Nationale Kamer de indiening van het bericht.
   De Koning stelt de wijze vast waarop de identificatiegegevens aan de Nationale Kamer worden overgezonden.
Hij kan eveneens nadere modaliteiten vaststellen in verband met het gebruik van de identificatienummers uit deze
registers door de Nationale Kamer.]1
  ----------
  (1)<W 2022-12-26/04, art. 23, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1389bis/6.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> De registratie van
gegevens in het bestand van berichten is kosteloos.
  Teneinde de kosten te dekken die veroorzaakt worden door het houden van het bestand van berichten en door
de werking van het Beheers- en toezichtscomité bedoeld in artikel 1389bis/8 [2 en door elk ander bestand of
register dat bij wet door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders wordt opgericht]2, geeft de mededeling
van gegevens geregistreerd in het bestand van berichten aan advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen en
schuldbemiddelaars, aanleiding tot de inning van een retributie waarvan de Minister van Justitie het bedrag, de
voorwaarden en de modaliteiten van inning bepaalt na terzake het advies van het Beheers- en toezichtscomité en
van de Nationale Kamer te hebben ingewonnen.
  [1 In afwijking van het eerste en tweede lid stelt de Minister van Justitie voor de registratie van de in artikel
1390quater/1 bedoelde berichten een retributie vast na het advies van het Beheers- en toezichtscomité en van
de Nationale Kamer te hebben ingewonnen. Enkel voor de mededeling van dergelijke gegevens, die zijn
geregistreerd in het bestand van berichten, aan specifieke categorieën van personen zoals bedoeld in artikel
1391, § 2, derde lid, wordt door de minister van Justitie een retributie bepaald na het advies van het Beheers- en
toezichtscomité en van de Nationale Kamer te hebben ingewonnen.]1
  De retributies zijn betaalbaar aan en worden geïnd door de Nationale Kamer.
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  Het bedrag van de retributie bedoeld in het tweede lid 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.
  [1 De minister kan de retributie diversifiëren na het advies van het Beheers- en toezichtscomité en van de
Nationale Kamer te hebben ingewonnen.]1
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 51, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2016-05-04/03, art. 126, 095; Inwerkingtreding : 31-12-2016> 

  Art. 1389bis/7.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Op verzoek van de
minister van Justitie, de ministers tot wier bevoegdheid de economie behoort, de wetgevende Kamers, (de
Gemeenschaps- en Gewestparlementen) en het Planbureau, alsook, na eensluidend advies van het Beheers- en
toezichtscomité, van alle betrokken personen en organisaties, maakt de Nationale Kamer hen anonieme
gegevens over, die nuttig zijn voor onderzoek [1 in verband met het bewarend beslag, de middelen tot
tenuitvoerlegging, de collectieve schuldenregeling en het protest]1. Gecodeerde gegevens kunnen enkel worden
overgemaakt overeenkomstig de toepasselijke regels tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. <W 2006-03-27/35, art. 5, 055; Inwerkingtreding : 21-04-
2006>
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 52, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Afdeling II. - (Beheer en toezicht). <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011>

  Art. 1389bis/8.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Bij [1 de Federale
Overheidsdienst]1 Justitie wordt een Beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten,
delegatie, overdracht [1 , collectieve schuldenregeling en protest]1 opgericht, hierna " Beheers- en
toezichtscomité " genoemd.
  [1 Het Beheers- en toezichtscomité wordt voorgezeten door een beslagrechter of door een magistraat of een
emeritus-magistraat met ten minste twee jaar effectieve ervaring inzake beslag, die wordt aangewezen door de
Minister van Justitie. Het Comité is voorts samengesteld uit een jurist en een informaticus die de Minister van
Justitie vertegenwoordigen en door hem worden aangewezen, uit een griffier van een rechtbank van eerste
aanleg of hof van beroep, afdeling beslag, en een griffier en magistraat van een arbeidsgerecht, die allen worden
aangewezen door de minister van Justitie, [2 ...]2 uit een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België, die
wordt aangewezen door de gouverneur ervan, uit een advocaat, die wordt aangewezen door de Orde van
Vlaamse Balies, uit een advocaat, die wordt aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et
germanophone, uit een notaris, die wordt aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen, uit een notaris
aangewezen door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, uit een gerechtsdeurwaarder, die wordt
aangewezen door de Nationale Kamer, uit een gerechtsdeurwaarder-secretaris, die wordt aangewezen door het
directiecomité van de Nationale Kamer, uit een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst Financiën, die
wordt aangewezen door de Minister van Financiën, uit een schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol of die
erkend wordt door de bevoegde Nederlandstalige overheid en een schuldbemiddelaar van de Franse taalrol of die
erkend wordt door de bevoegde Franstalige overheid, die beiden ten minste twee jaar effectieve ervaring hebben,
aangewezen door de Minister van Justitie, en uit een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de raad van het
Instituut van de bedrijfsrevisoren.]1
  Het Beheers- en toezichtscomité kan slechts op geldige wijze beraadslagen wanneer ten minste de helft van de
leden aanwezig is.
  De beslissingen van de Beheers- en toezichtscomité worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  De leden van het Comité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.
  Voor elk lid van het Comité wordt een plaatsvervanger aangewezen, op dezelfde wijze als de werkende leden.
  Indien het mandaat van een werkend lid of een plaatsvervangend lid een einde neemt vóór het verstrijken van
de termijn ervan, wordt in zijn opvolging voorzien. De opvolger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
  Het Beheers- en toezichtscomité stelt zijn huishoudelijk reglement vast, dat door de minister van Justitie wordt
goedgekeurd en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
  [1 De Federale Overheidsdienst Justitie organiseert de huisvesting en de personeelsondersteuning van het
Beheers- en toezichtscomité.]1
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 53, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2019-03-23/03, art. 36, 114; Inwerkingtreding : 29-03-2019> 

  Art. 1389bis/9.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> De minister van
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Justitie bepaalt voor de voorzitter en de leden van het Beheers- en toezichtscomité het bedrag en de
toekenningsvoorwaarden van de presentiegelden, de vergoedingen van de verblijfskosten, alsook de
voorwaarden inzake terugbetaling van reiskosten. Alle kosten [1 bedoeld in dit artikel]1 worden gedragen door de
Nationale Kamer.
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 54, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Art. 1389bis/10.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> § 1. Het Beheers- en
toezichtscomité heeft de volgende opdrachten :
  1° waken over en bijdragen tot de doeltreffende en veilige werking van het [1 bestand van berichten]1
overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk;
  2° advies uitbrengen over de uitvoeringsbesluiten bedoeld in de artikelen 1389bis/6 en 1391, § 3, en over de
verzoeken bedoeld in artikel 1389bis/7;
  3° aan de minister van Justitie op zijn verzoek een advies uitbrengen inzake elke vraag betreffende het bestand
van berichten;
  4° advies verlenen, ambtshalve of na een verzoek overeenkomstig artikel 1389bis/13, over elke moeilijkheid of
elk geschil dat kan rijzen betreffende de toepassing van dit hoofdstuk en de uitvoeringsmaatregelen ervan;
  5° de Nationale Kamer ermee gelasten de [3 toegang tot het bestand van berichten af te sluiten]3
overeenkomstig artikel 1389bis/14;
  [1 6° advies uitbrengen over de organisatie van het bestand van berichten en de invloed van de
uitbatingsprocedures op de kosten ervan, alsook over het ontwerp van jaarlijks budget van het bestand van
berichten en het jaarlijks opvolgingsrapport betreffende dit budget.]1
  § 2. [2 ...]2
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 55, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2019-03-23/03, art. 37, 114; Inwerkingtreding : 29-03-2019> 
  (3)<W 2022-12-26/04, art. 24, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1389bis/11. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Ieder jaar brengt het
Beheers- en toezichtscomité verslag uit over de vervulling van zijn opdrachten gedurende het afgelopen jaar. Dat
verslag bevat suggesties met betrekking tot de wenselijkheid om wijzigingen aan te brengen in het stelsel van
openbaarheid dat met het bestand van berichten wordt verwezenlijkt.
  Het verslag bevat eveneens een analyse van de inkomsten en de uitgaven verbonden aan het bestand van
berichten.
  Het verslag wordt medegedeeld aan de wetgevende Kamers en aan de minister van Justitie.

  Art. 1389bis/12. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> § 1. Het Beheers- en
toezichtscomité kan alle inlichtingen verzamelen die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken bedoeld in artikel
1389bis/10, § 1. Het kan daartoe personen horen en pertinente documenten opvragen en heeft tevens toegang
tot het bestand der berichten en tot alle gegevens met betrekking tot de werking ervan. De personen die worden
gehoord of die documenten dienen mee te delen, zijn gemachtigd gegevens mee te delen die gedekt zijn door het
beroepsgeheim.
  § 2. Indien het Beheers- en toezichtscomité dit nuttig acht voor de uitoefening van zijn taken bedoeld in artikel
1389bis/10, § 1, kan het de tuchtoverheid of de hiërarchische meerdere inlichten over nalatigheden en
tekortkomingen vastgesteld ten laste van de personen bedoeld in artikel 1389bis/3. Het kan deze tevens belasten
met een onderzoek terzake en met het uitbrengen van een schriftelijk verslag binnen de gevraagde termijn.
  Indien het Beheers- en toezichtscomité in het kader van de uitoefening van zijn taken kennis heeft van een
schending van de artikelen 1389bis/15 en 1389bis/16 of van enig ander misdrijf, geeft het hiervan kennis aan de
bevoegde procureur des Konings.
  § 3. Artikel 1389bis/4 is van toepassing op de leden van het Beheers- en toezichtscomité voor alle gegevens
waarvan zij bij de uitoefening van hun ambt kennis hebben gekregen alsook op de personen aan wie het Comité
in de uitoefening van haar taken deze gegevens meedeelt.

  Art. 1389bis/13. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Eenieder kan zich
schriftelijk tot het Beheers- en toezichtscomité wenden om het in kennis te stellen van feiten of toestanden die
naar zijn oordeel het optreden van het Comité vereisen of om nuttige voorstellen te doen.
  Tenzij de persoon die zich tot het Beheers- en toezichtscomité heeft gericht er uitdrukkelijk mee instemt, mag
het Comité zijn identiteit niet bekend maken en evenmin de wijze waarop het is gevat.
  Het Beheers- en toezichtscomité deelt aan de verzoeker bedoeld in het eerste lid de gegevens mee die het
nuttig acht.

  Art. 1389bis/14.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> In afwachting van de
resultaten van de maatregelen bedoeld in artikel 1389bis/12, kan het Beheers- en toezichtscomité de Nationale
Kamer gelasten de [1 toegang]1 tot het bestand van berichten voor een eenmalig verlengbare maximum termijn
van één jaar, [1 af te sluiten]1 wanneer redelijke aanwijzingen bestaan dat de houder ervan de artikelen
1389bis/4, 1391, § 4, of 1391, § 5, niet heeft nageleefd. Behoudens het geval van absolute noodzakelijkheid,
wordt de betrokkene vooraf gehoord.
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  Wanneer de [1 toegang]1 van een gerechtsdeurwaarder overeenkomstig het eerste lid [1 werd afgesloten]1,
kan deze laatste slechts toegang tot het bestand van berichten verkrijgen onder het toezicht en door
tussenkomst van zijn syndicus of van een lid van de arrondissementskamer aangeduid door de syndicus.
  ----------
  (1)<W 2022-12-26/04, art. 25, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1389bis/15. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Worden gestraft
met een geldboete van honderd tot vijfduizend frank, de organen of de aangestelden van de Nationale Kamer die
:
  1° niet alle maatregelen hebben genomen die het mogelijk maken de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de
verwerkte persoonsgegevens te waarborgen;
  2° het individueel register bedoeld in artikel 1389bis/3 niet bijgewerkt hebben.

  Art. 1389bis/16.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Worden gestraft met
een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfduizend frank of
met een van deze straffen, de personen die :
  1° [1 behalve in bij of krachtens de wet bepaalde gevallen, een derde bewust toegang hebben verschaft tot het
bestand van berichten door hun authentificatiemiddelen te verstrekken;]1
  2° in strijd met de bepalingen van artikel 1389bis/4 en met uitzondering van de gevallen bepaald bij of krachtens
de wet, het vertrouwelijk karakter van de gegevens geregistreerd in het bestand van berichten niet hebben
bewaard;
  3° het bestand van berichten hebben geraadpleegd, zonder dat zij zich bevinden in een van de gevallen bedoeld
in artikel 1391, § 1, of die gegevens verkregen uit dat bestand gebruiken voor een ander doel dan datgene dat de
toegang tot het bestand kon wettigen.
  ----------
  (1)<W 2022-12-26/04, art. 26, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1389bis/17.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> [1 De rechter kan
beslissen dat de toegang tot het bestand van berichten van een veroordeelde persoon voor ten hoogste vijf jaar
wordt afgesloten.]1
  Wanneer de [1 toegang]1 van een gerechtsdeurwaarder overeenkomstig het eerste lid [1 werd afgesloten]1,
kan deze laatste slechts toegang tot het bestand van berichten verkrijgen onder het toezicht en door
tussenkomst van zijn syndicus of van een lid van de arrondissementskamer door de syndicus aangeduid.
  ----------
  (1)<W 2022-12-26/04, art. 27, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1389bis/18. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Alle bepalingen van
boek I van het Strafwetboek met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, doch met uitzondering van hoofdstuk
V, zijn van toepassing op de strafbare feiten bedoeld in de artikelen 1389bis/15 en 1389bis/16.

  Afdeling III. - (Registratie, mededeling en raadpleging van de gegevens). <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art.
2; Inwerkingtreding : 29-01-2011>

  Art. 1390.<W 2000-05-29/36, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011> § 1. Wanneer een bevel
voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerend goed wordt [4 betekend]4 (of wanneer een bevel voorafgaand
aan het uitvoerend beslag op roerend goed wordt betekend) of wanneer beslag op roerende of onroerende
goederen wordt gelegd of wanneer vaststelling van niet-bevinding werd gedaan, zendt de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder op eigen verantwoordelijkheid aan het bestand van berichten ten laatste drie werkdagen
volgend op de handeling, een bericht met de vermelding van : <W 2003-03-27/65, art. 2, 043; Inwerkingtreding :
29-01-2011>
  1° naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en zetel, geboortedatum en/of [1
ondernemingsnummer]1 en gekozen woonplaats van de beslaglegger;
  2° naam, voornamen, woonplaats of bij gebreke daarvan verblijfplaats, of naam, rechtsvorm, zetel,
geboortedatum en/of [2 ...]2 [1 ondernemingsnummer]1 van de beslagen schuldenaar;
  3° [4 datum waarop het bevel of beslag heeft plaatsgevonden, het type bericht, en in voorkomend geval het
type en soort beslag, de plaats waar het beslag is verricht, de datum van betekening aan de beslagen
schuldenaar;]4
  4° in voorkomend geval, identiteit en woonplaats of zetel van de derde-beslagene;
  5° aard en bedrag van de schuldvordering van de beslaglegger, alsook eventuele redenen van voorrang;
  6° in voorkomend geval, een korte beschrijving van de aard van de inbeslaggenomen lichamelijke roerende
goederen;
  7° bij vaststelling van niet-bevinding, de vermelding dat de voor beslag vatbare goederen van de schuldenaar
kennelijk ontoereikend zijn om de kosten van de procedure te dekken;
  8° de identiteit van de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk voor de procedure van tenuitvoerlegging, en die
daardoor, in voorkomend geval, belast zal zijn met de verdeling van de gelden;
  [4 9° de datum waarop de openbare gerechtelijke verkoping heeft plaatsgevonden;"
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   10° de datum van kantonnement bedoeld in artikel 1404.]4
  Het bericht van beslag bedoeld in het eerste lid wordt opgesteld en gezonden door de griffier [3 , de
ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën, in het kader van de uitoefening van hun ambt en de
vervulling van hun missie, met het oog op de vestiging, de inning en de invordering van de fiscale
schuldvorderingen en van de niet-fiscale schuldvorderingen die tot de bevoegdheid van de Federale
Overheidsdienst Financiën behoren,]3 of de ontvanger belast met de inning wanneer de procedure door hun
toedoen wordt ingezet.
  [2 Met " ontvanger " in het tweede lid worden [3 ...]3 de gewestelijke ontvangers, de personeelsleden van het
Agentschap Vlaamse Belastingsdienst, de provinciale en gemeenteontvangers bedoeld.]2
  (Het eerste lid is niet van toepassing op het beslag op zeeschepen en binnenschepen.) <W 2003-03-27/65, art.
2, 043; Inwerkingtreding : 29-01-2011>
  [4 § 1/1. Wanneer een bevel tot uithuiszetting wordt betekend, zendt de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder, onder zijn verantwoordelijkheid, uiterlijk binnen drie werkdagen na de akte, een bericht aan
het bestand van berichten met de vermelding:
   1° naam, voornamen, woonplaats of benaming, rechtsvorm en zetel, geboortedatum en/of
ondernemingsnummer en gekozen woonplaats van de gebeurlijke verhuurder;
   2° naam, voornamen, woonplaats of, indien er geen woonplaats is, verblijfplaats, of naam, rechtsvorm en
zetel, geboortedatum en/of ondernemingsnummer van de persoon die uitgezet wordt;
   3° de datum waarop het bevel is betekend;
   4° het adres van de plaats waar de uithuiszetting moet plaatsvinden;
   5° de identiteit van de gerechtsdeurwaarder die het bevel heeft betekend;
   6° de datum waarop de uitspraak werd verleend die de uithuiszetting beveelt, en, in voorkomend geval, het
aantal maanden huurachterstal en het totale bedrag daarvan;
   7° de datum van het proces-verbaal van uitzetting;
   8° het al dan niet nog verblijven van de betrokkene op het adres vermeld in de bepaling onder 4° op het
ogenblik van de uithuiszetting.
   De bepaling onder 7° is alleen van toepassing indien de uithuiszetting kon worden uitgevoerd, en moet binnen
de drie dagen na de akte worden voltooid.]4
  § 2. Wanneer er reeds een [4 uitvoerend]4 beslag is gelegd, kan iedere schuldeiser van wie de schuldvordering
overeenkomstig artikel 1628, eerste lid, in aanmerking komt voor de verdeling, door bemiddeling [4 ...]4 van een
gerechtsdeurwaarder, in verzet komen, door aan het bestand van berichten een bericht te zenden dat de
relevante gegevens omschreven in § 1 bevat alsmede de vermeldingen bedoeld in artikel 1629, lid 1, 1° en 2°.
  (Een bericht van bevel of beslag geldt in alle omstandigheden als bericht van verzet.) <W 2003-03-27/65, art. 2,
043; Inwerkingtreding : 29-01-2011>
  ----------
  (1)<W 2009-12-30/14, art. 48, 069; Inwerkingtreding : 25-01-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 56, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2018-07-08/03, art. 24, 107; Inwerkingtreding : 26-07-2018> 
  (4)<W 2022-12-26/04, art. 28, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1390bis.<W 2000-05-29/36, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Wanneer krachtens de artikelen
[2 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, van het Burgerlijk Wetboek of artikel 1253ter/5, eerste lid, 6°]2, van dit
Wetboek een delegatie wordt toegekend, [1 stelt naar gelang van het geval de griffier, de gerechtsdeurwaarder
of de ambtenaar die toepassing maakt van artikel 15 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een
Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën]1 binnen drie werkdagen na de kennisgeving of de
betekening, een bericht van delegatie op, dat aan het bestand van berichten wordt gezonden.
  Het bericht van delegatie vermeldt :
  1° naam, voornamen [3 ...]3, woonplaats en geboortedatum van de delegataris;
  2° naam, voornamen, woonplaats of bij gebreke daarvan verblijfplaats en geboortedatum van de delegant;
  3° identiteit, woonplaats of zetel en in voorkomend geval geboortedatum van de gedelegeerde derde;
  4° het bedrag, de voorwaarden, de grenzen en de oorzaak van de delegatie.
  Wanneer op grond van de artikelen [2 203ter, 220, § 3, 221, 301, § 11, van het Burgerlijk Wetboek of van
artikel 1253ter/5, eerste lid, 6°]2, van dit Wetboek een delegatie wordt gevorderd, raadpleegt de griffier van het
gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt op de wijze bepaald in artikel 1391 kosteloos de berichten bedoeld
in dit artikel. Indien er berichten bestaan, maakt hij de lijst ervan op en voegt deze bij het dossier.
  Indien de inkomsten of de geldsommen waarop de vordering betrekking heeft reeds het voorwerp zijn van een
delegatie of een beslag op grond van uitkeringen tot levensonderhoud, geeft de griffier aan de begunstigde van
de delegatie of aan de beslaglegger, teneinde hem in geding te betrekken, bij gerechtsbrief kennis van een
afschrift van een afschrift van het verzoekschrift of van de dagvaarding, met uitnodiging om te verschijnen.
  De verweerder kan in het geding eveneens de schuldeisers betrekken jegens wie hij veroordeeld is om een
uitkering tot levensonderhoud te betalen, maar die geen delegatie genieten, noch beslag gelegd hebben.
  Na de partijen te hebben gehoord, bepaalt de rechter indien nodig de verdeling onder de gerechtigden van het
levensonderhoud.
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 57, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2017-07-06/24, art. 86, 100; Inwerkingtreding : 03-08-2017> 
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  (3)<W 2018-12-21/09, art. 131, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 

  Art. 1390ter.<W 2000-05-29/36, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Bij overdracht van loon zendt de
aangezochte gerechtsdeurwaarder, die in het bezit is van een verklaring van de overnemer waaruit de
achterstand in de betaling blijkt, op eigen verantwoordelijkheid en ten vroegste op de dag waarop aan de
gecedeerde schuldenaar [4 de bevestiging werd gezonden dat het afschrift van de kennisgeving verzonden werd
zoals bedoeld in artikel 28, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers, aan het bestand van berichten een bericht van overdracht]4 waarin de volgende gegevens zijn
vermeld :
  1° naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en maatschappelijke zetel, geboortedatum en/of [1
ondernemingsnummer]1 van de schuldeiser-overnemer;
  2° [2 naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats, of naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel en
ondernemingsnummer van de overdrager;]2
  3° identiteit en woonplaats, of bij gebreke daarvan verblijfplaats of naam, rechtsvorm en zetel, van de
gecedeerde schuldenaar;
  4° bedrag van het opeisbaar saldo van de schuldvordering van de overnemer;
  5° in voorkomend geval, de vermelding dat de overdrager in verzet is gekomen en het beschikkend gedeelte
van het vonnis dat daaruit voortvloeit.
  Wanneer de overdracht van de geldsommen bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis en 1410, § 1,
overeenkomstig artikel [3 5.183]3 van het Burgerlijk Wetboek geschiedt, zendt de aangezochte
gerechtsdeurwaarder, die in het bezit is van een verklaring van de overnemer waaruit de achterstand in de
betaling blijkt, op eigen verantwoordelijkheid en ten vroegste op de dag van de betekening of de kennisgeving
van de overdracht aan de gecedeerde schuldenaar of ten vroegste op de dag van de erkenning door deze
laatste, aan het bestand van berichten een bericht toe waarin de in het eerste lid bedoelde gegevens zijn vermeld.
  De overdracht bedoeld in lid 1 en 2 is slechts tegenstelbaar aan andere derden dan de gecedeerde schuldenaar
vanaf het tijdstip waarop het bericht van overdracht bij het bestand van berichten is ontvangen.
  ----------
  (1)<W 2009-12-30/14, art. 48, 069; Inwerkingtreding : 25-01-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 58, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2022-04-28/25, art. 4, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (4)<W 2022-12-26/04, art. 29, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1390quater.<W 2000-05-29/36, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011> § 1. Binnen vierentwintig uur
na de uitspraak van de beschikking van toelaatbaarheid bedoeld in artikel 1675/6, zendt de griffier, aan het
bestand van berichten een bericht van collectieve schuldenregeling met vermelding van :
  1° naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de verzoeker;
  2° naam, voornamen, beroep en woonplaats en/of kantoor, of benaming en zetel van de schuldbemiddelaar;
  3° datum van de beslissing van toelaatbaarheid;
  4° de territoriaal bevoegde (arbeidsrechtbank) en de referentie van de griffie. <W 2005-12-13/35, art. 26, 052;
Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  [2 Binnen vierentwintig uur na de beslissing tot vervanging van de schuldbemiddelaar, zendt de griffier middels
het centraal register collectieve schuldenregeling bedoeld in artikel 1675/20 aan het bestand van berichten de
vermelding van de datum van deze beslissing en van de identiteit van de vervangende schuldbemiddelaar zoals in
lid 1, 2°.]2
  § 2. [1 De schuldbemiddelaar zendt binnen drie werkdagen volgend op de hierna vermelde data aan het bestand
van berichten de volgende vermeldingen :]1
  1° de datum van de herroeping van de beslissing van toelaatbaarheid;
  2° [2 ...]2
  3° in geval van minnelijke aanzuiveringsregeling, de datum van de beslissing waarbij akte wordt genomen van
het gesloten akkoord, de datum waarop het proces-verbaal bedoeld in artikel 1675/11, § 1, lid 1 aan de rechter
wordt bezorgd, de einddatum van de aanzuiveringsregeling [3 de datum van herroeping van de
aanzuiveringsregeling, de datum waarop het vonnis tot beëindiging van de collectieve schuldenregeling werd
uitgesproken en de reden hiervan]3;
  4° in geval van gerechtelijke aanzuiveringsregeling de datum van de beslissing waarbij de aanzuiveringsregeling
wordt opgelegd, de datum van de beslissing tot verwerping van de vordering, de einddatum van de
aanzuiveringsregeling [3 , de datum van herroeping van de aanzuiveringsregeling, de datum waarop het vonnis
tot beëindiging van de collectieve schuldenregeling werd uitgesproken en de reden hiervan]3;
  [1 5° in geval van totale kwijtschelding van de schulden, de datum van de beslissing en de datum van de
herroeping van die beslissing.]1
  [3 ...]3
  [3 § 3. Indien een bericht van collectieve schuldenregeling aan het bestand van berichten wordt gezonden,
worden alle gebruikers die op dat moment titularis zijn van een op naam van de verzoeker neergelegd actief
bericht in het bestand, hiervan in kennis gesteld.
   Zolang deze gebruikers over een actief bericht beschikken op naam van de verzoeker in het bestand van
berichten, worden zij vervolgens eveneens in kennis gesteld van alle wijzigingen van dit bericht bedoeld in
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paragraaf 2.]3
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 59, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2019-05-05/19, art. 32, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (3)<W 2022-12-26/04, art. 30, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1390quater/1.[1 Binnen drie werkdagen na het opmaken van de protestakte zendt de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder op eigen verantwoordelijkheid aan het bestand van berichten een bericht van protest met
vermelding van :
   1° de plaats, datum en aard van het protest;
   2° het soort handelspapier waarop het protest betrekking heeft;
   3° de naam en voornamen, rechtsvorm of bijzondere benaming van de begunstigde van het orderbriefje of
van de trekker van de wisselbrief, alsook zijn woonplaats of indien het een koopman betreft, zijn hoofdinrichting
of, indien het een rechtspersoon betreft, zijn maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer;
   4° de naam en voornamen, rechtsvorm of bijzondere benaming van de ondertekenaar van het orderbriefje of
van de betrokkene van de wisselbrief, alsook de vermelding of hij de wisselbrief al dan niet geaccepteerd heeft,
zijn woonplaats of indien het een koopman betreft, zijn hoofdinrichting of, indien het een rechtspersoon betreft,
zijn maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer;
   5° de vervaldag;
   6° het bedrag van het handelspapier en, indien dat zou verschillen, het bedrag waarvoor het protest werd
opgemaakt;
   7° de reden van de weigering die aanleiding geeft tot het protest;
   8° de identiteit van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder;
   9° de naam van de verzoeker.]1
  [2 Indien de instrumenterende gerechtsdeurwaarder na de verzending van het bericht van protest een
gedeeltelijke betaling ontvangt, vermeldt hij binnen de drie werkdagen na ontvangst ervan op het betreffend
bericht de datum van de gedeeltelijke betaling.]2
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2013-01-14/16, art. 60, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2022-12-26/04, art. 31, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1390quater/2. [1 § 1. De gerechtsdeurwaarder die tijdens de uitoefening van zijn ambt, gelet op de feitelijke
omstandigheden die ter plaatse zijn geobserveerd, vermoedt dat een rechtspersoon het adres niet als
maatschappelijke zetel heeft, laat een bericht daarvan achter in de brievenbus met de tekst van dit artikel en legt,
onverminderd de toepassing van artikel 38, § 2, binnen de drie werkdagen een bericht van mogelijk fictief adres
neer bij het bestand van berichten.
   § 2. Het bericht van mogelijk fictief adres vermeldt:
   1° de naam van de rechtspersoon, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer
van de betrokken rechtspersoon;
   2° de identiteit van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder;
   3° de datum en de beschrijving van de omstandigheden die aanleiding gaven tot de melding.
   § 3. Uiterlijk vierentwintig uur na de neerlegging van het bericht van mogelijk fictief adres, zendt het bestand
van berichten dit bericht:
   - aan de procureur des Konings;
   - aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen;
   - aan de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden.
   § 4. Het bericht van vermoedelijk fictief adres wordt twaalf maanden na de neerlegging ervan automatisch
geschrapt.
   In afwijking van lid 1 kan de deurwaarder, op schriftelijk verzoek van een in paragraaf 3 bedoelde instantie of
op een met redenen omkleed verzoek van de rechtspersoon op wie het bericht betrekking heeft, binnen drie
dagen na ontvangst van het verzoek overgaan tot de schrapping van het bericht van vermoedelijk fictief adres,
na beoordeling van de gegrondheid van het verzoek.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2022-12-26/04, art. 32, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
   

  Art. 1390quinquies.[1 Geen overhandiging of verdeling van de gelden waarop beslag is gelegd, als gereed geld
of als bedragen waarop beslag onder derden is gelegd, of die voortkomen van een verkoop van in beslag
genomen roerende of onroerende goederen, kan plaatsvinden dan overeenkomstig de bepalingen van de
artikelen 1627 tot 1654.
   Wanneer de verdeling definitief is vastgesteld, zendt de gerechtsdeurwaarder of de notaris die het proces-
verbaal van evenredige verdeling of van rangregeling heeft opgemaakt, deze informatie volgens de door de
Koning bepaalde nadere regels toe aan het bestand van berichten.]1
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 61, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Art. 1390sexies. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> De Koning bepaalt
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de modaliteiten van de verzending van alle berichten aan het bestand van berichten. De modellen van de
berichten worden door de Koning opgemaakt.

  Art. 1390septies.<Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 2; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Dag en uur van
ontvangst van de gegevens bedoeld in de artikelen 1390 tot [3 1390quater/2]3 worden in het bestand van
berichten vermeld.
  [1 Wanneer het beslag of het verzet plaatsvindt ten aanzien van ondernemingen of van personen die een
ondernemingsnummer hebben, zendt het bestand van berichten ten laatste de eerste dag volgend op de
ontvangst, volgens de door de Koning bepaalde nadere regels en parameters, gestructureerde informatie van de
daarop betrekking hebbende berichten toe aan de griffie van de [2 ondernemingsrechtbank]2 van het
arrondissement waar ze zijn ingeschreven.
   Wanneer er berichten worden verzonden overeenkomstig artikel 1390quater, zendt het bestand van berichten
deze berichten alsook de verbeteringen en wijzigingen uiterlijk vierentwintig uur na de uitspraak van de
beschikking van toelaatbaarheid of na de vermelding op het bericht aan de Nationale Bank van België en aan de
Kansspelcommissie. Eenieder die het bestand van berichten op naam van een natuurlijke persoon heeft
geraadpleegd, wordt door het bestand van berichten in voorkomend geval, volgens de door de Koning
vastgestelde nadere regels, op de hoogte gesteld van de voormelde nieuwe informatie betreffende die
persoon.]1
  De berichten worden in het bestand van berichten bewaard gedurende een termijn van drie jaar (te rekenen van
de verzending van het bericht), [1 tenzij in geval van]1 de eventuele voorafgaande schrapping ervan, hetzij op
initiatief van de personen bedoeld in artikel 1391, § 1, in geval van betaling, hetzij in der minne, hetzij bij
rechterlijke beslissing. Zij vervallen van rechtswege na het verstrijken van die termijn tenzij ten laatste tien dagen
daarvóór aan het bestand van berichten een bericht van opschorting of hernieuwing wordt gezonden waarin de
reden van de opschorting of van de hernieuwing is vermeld. (Schuldeisers zijn in alle omstandigheden en op
straffe van schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat, ertoe gehouden uiterlijk binnen drie werkdagen na
ontvangst van het totale verschuldigde bedrag in hoofdsom, rente en kosten [3 over te gaan tot schrapping van
het bericht, met uitzondering van de hypothese bedoeld in het vijfde lid voor wat het bericht van uitvoerend
beslag op roerend goed betreft. Na de schrapping van een bericht worden alle schuldeisers voor wie het bestand
van berichten een actief bericht vermeldt op naam van de betrokken schuldenaar op het moment van de
schrapping, systematisch hiervan in kennis gesteld.]3) <W 2003-03-27/65, art. 2, 043; Inwerkingtreding : 29-01-
2011>
  [3 Wanneer het bestand van berichten het verzet vermeldt van een andere schuldeiser in het bezit van een
uitvoerbare titel, krachtens dewelke bevel tot betalen is betekend, vult de beslagleggende schuldeiser die
voldoening bekwam zijn melding van integrale betaling binnen drie werkdagen na ontvangst van het totale
verschuldigde bedrag in hoofdsom, rente en kosten aan op het bericht van uitvoerend beslag op roerend goed.
Al deze verzetdoende schuldeisers worden automatisch in kennis gesteld van de melding van integrale betaling
met de mededeling dat het beslagbericht blijft gelden voor een termijn van één maand, tenzij de opheffing ervan
bevolen werd bij gerechtelijke beslissing. Deze termijn geldt niet voor het bericht van gemeengemaakt beslag.
Indien er geen bericht van gemeengemaakt beslag wordt neergelegd door een verzetdoende schuldeiser na
verloop van de termijn van een maand, wordt het bericht van beslag automatisch geschrapt. De verzetdoende
schuldeiser die het oorspronkelijk gelegd beslag gemeen maakte, kan tevens de hernieuwing vragen van het
beslagbericht.]3
  [3 In afwijking van het vierde lid wordt het bericht bedoeld in artikel 1390quater bewaard in het bestand van
berichten tot de schrapping van het bericht door de griffie ingevolge de beëindiging van de collectieve
schuldenregeling door de arbeidsrechtbank.]3
  [1 In afwijking van het vierde lid wordt het in artikel 1390quater/1 bedoelde bericht bewaard in het bestand van
berichten tot de integrale betaling of de uitdoving van de wisselschuld om een andere reden. In beide gevallen
schrapt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder het bericht binnen drie werkdagen na ontvangst van de
integrale betaling of de vaststelling van de uitdoving.
  [3 In afwijking van het vierde lid wordt het bericht bedoeld in artikel 1390, § 2, bewaard in het bestand van
berichten tot het laatste bericht van uitvoerend beslag op naam van de schuldenaar wordt geschrapt.]3
   [3 De instrumenterende gerechtsdeurwaarder]3 brengt hiertoe volgende vermeldingen aan op het betreffende
bericht van protest :
   1° de datum van de betaling of van de uitdoving van de wisselschuld;
   2° het bedrag van de betaling of de reden van de uitdoving anders dan wegens betaling.]1
  De Koning bepaalt de bewaartermijn van de gegevens betreffende de berichten van beslag, delegatie, cessie [1 ,
collectieve schuldenregeling en protest]1 na hun verwijdering uit het bestand van berichten en van de gegevens
betreffende de operaties met betrekking tot die berichten.
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 62, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 252, 103; Inwerkingtreding : 01-11-2018> 
  (3)<W 2022-12-26/04, art. 33, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1391.<W 2000-05-29/36, art. 2, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011> § 1. [2 [4 De volgende personen
kunnen kennis nemen van de in de artikelen 1390 tot [6 1390quater/1]6 bedoelde berichten :
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   a) de advocaten, door toedoen van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et
germanophone [6 en die belast zijn met een opdracht bedoeld in artikel 444 en waarvoor zij worden vergoed, op
grond van artikel 446ter of wegens een ambtshalve aanwijzing of een ambthalve aanstelling bedoeld in artikel
446]6;
   b) de gerechtsdeurwaarders [6 die gelast zijn met een opdracht overeenkomstig artikel 519]6;
   c) de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van hun ambt en hun missie, en met
het oog op de vestiging, de inning en de invordering van de fiscale schuldvorderingen en van de niet-fiscale
schuldvorderingen die tot de bevoegdheid van de Federale Overheidsdienst Financiën behoren;
   d) de gewestelijke ontvangers, de personeelsleden van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst en de
provinciale- en gemeenteontvangers die belast zijn met een invorderingsprocedure ten gronde of bij wijze van
beslag tegen een bepaalde persoon betreffende de berichten die op diens naam zijn opgemaakt.]4
   De notarissen, door toedoen van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, zijn gemachtigd de
berichten te raadplegen die bedoeld worden in de artikelen 1390 tot [6 1390quater/1]6 en die opgemaakt zijn op
naam van de personen wier goederen het voorwerp moeten uitmaken van een handeling die tot hun ambt
behoort.
   De schuldbemiddelaars kunnen voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten kennis nemen van de in de
artikelen 1390 tot [6 1390quater/1]6 bedoelde berichten die zijn opgemaakt op naam van de verzoeker-
schuldenaar en op naam van personen die met hem een gemeenschap of onverdeeldheid delen. De raadpleging
geschiedt voor advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen op de in de het eerste en het tweede lid
bepaalde wijze en, voor andere schuldbemiddelaars, door toedoen van de Nationale Kamer [6 van
Gerechtsdeurwaarders]6.
   Alle magistraten, griffiers en rechters in handelszaken en sociale zaken kunnen voor de vervulling van hun
wettelijke opdrachten in de artikelen 1390 tot 1390quater/1, bedoelde berichten raadplegen, die zijn gesteld op
naam van één of meer van de betrokken partijen.
   De [3 magistraten en griffiers van de [5 ondernemingsrechtbanken]5 en de rechters in handelszaken kunnen,
onder toezicht van de voorzitter,]3 [6 voor de vervulling]6 van hun wettelijke opdrachten, bij wijze van algemene
of globale opzoeking en volgens de door de Koning bepaalde nadere regels en parameters het bestand van
berichten [3 en andere informatiebronnen die door de Koning, na advies van de [6
Gegevensbeschermingsautoriteit]6, worden aangewezen,]3 raadplegen.]2
  [6 De door de Koning aangewezen instanties voor de registratie van de gebruikers, bedoeld in artikel 1389bis/2,
tweede lid, zijn verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van de gebruikers voor de groep van
gebruikers waarvoor ze zijn aangewezen.]6
  § 2. Geen [6 betekening van een bevel tot betalen, geen]6 uitvoerend beslag, geen procedure van verdeling kan
plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging door de ministeriële ambtenaar van de berichten opgesteld met
toepassing van de artikelen 1390 tot 1390quater.
  Te dien einde vermeldt het exploot van beslag of het proces-verbaal van evenredige verdeling of van
rangregeling de dag en het uur waarop de ministeriële ambtenaar de berichten heeft geraadpleegd of bevat het
als bijlage de verklaring die deze gegevens bevat en die is afgegeven door het bestand van berichten.
  [2 De in artikel 1390quater/1 bedoelde berichten zijn elektronisch, door eenieder raadpleegbaar volgens de door
de Koning bepaalde nadere regels. De Koning kan tevens specifieke categorieën van personen bepalen die
voornoemde berichten kunnen raadplegen onder de door Hem vastgestelde voorwaarden.]2
  § 3. De raadpleging, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van de berichten bedoeld in de artikelen 1390 tot [6
1390quater/2]6, geschiedt op de wijze vastgesteld door de Koning.
  § 4. [6 Er wordt toegang verkregen tot de gegevens opgenomen in het bestand van berichten door middel van
de elektronische identiteitskaart of een authentificatiemiddel dat evenwaardige garanties biedt. De gebruikers zijn
persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.]6
  § 5. [2 Ieder verzoek tot raadpleging van de in de artikelen 1390 tot [6 1390quater/2]6 bedoelde berichten is
slechts ontvankelijk indien het vermeldt :]2
  1° [6 ...]6 de naam, voornamen en het beroepsadres van de verzoeker bedoeld in § 1;
   2° in voorkomend geval, naam, voornamen, woonplaats of, naam, rechtsvorm en zetel van de schuldeiser;
   3° naam, voornamen en woonplaats, bij gebreke daarvan verblijfplaats, of naam, rechtsvorm en zetel,
geboortedatum en/of [1 ondernemingsnummer]1 van de persoon op wie de raadpleging betrekking heeft;
   4° het voorwerp van het verzoek, verantwoord overeenkomstig § 1;
   5° in voorkomend geval, de datum van de laatste akte opgesteld ten laste van de persoon op wie de procedure
van invordering of beslag bedoeld in § 1, eerste lid betrekking heeft.
   § 6. Alle personen die zijn opgenomen in het bestand van berichten beschikken over een recht van toegang en
een recht op verbetering overeenkomstig de artikelen 10 tot 15 van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
  ----------
  (1)<W 2009-12-30/14, art. 48, 069; Inwerkingtreding : 25-01-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 63, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2017-05-17/11, art. 4, 099; Inwerkingtreding : 12-06-2017> 
  (4)<W 2018-07-08/03, art. 25, 107; Inwerkingtreding : 26-07-2018> 
  (5)<W 2018-04-15/14, art. 252, 103; Inwerkingtreding : 01-11-2018> 
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  (6)<W 2022-12-26/04, art. 34, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  HOOFDSTUK Ibis/1. [1 - Centraal register voor Europees conservatoir beslag op bankrekeningen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 185, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1391/1. [1 Bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, wordt een "Centraal register voor Europees
conservatoir beslag op bankrekeningen" opgericht, hierna "Centraal Register EAPO" genoemd.
   Het Centraal Register EAPO is een geïnformatiseerde gegevensbank waarin de gegevens worden verzameld die
noodzakelijk zijn voor de doeleinden van het rechterlijk verzoek en om het juiste verloop na te gaan van de
procedures betreffende het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie, bedoeld in artikel 14 van
Verordening (EU) nr. 655/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een
procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de
grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken, en in de
artikelen 1447/1 en 1447/2.
   In het Centraal register EAPO worden opgenomen:
   1) De metadata en het elektronisch verzoek of de gedematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch
verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie dat werd meegedeeld aan de Nationale Kamer, evenals van
de bijlages van dat verzoek;
   2) De metadata en de data betreffende de betaling van de vergoeding voor de behandeling van het verzoek
voor het verkrijgen van rekeninginformatie;
   3) De gegevens noodzakelijk om de schuldenaar die het voorwerp uitmaakt van het verzoek voor het
verkrijgen van rekeninginformatie te kunnen identificeren;
   4) De metadata en de elektronische correspondentie evenals de gedematerialiseerde kopieën van de niet-
elektronische correspondentie van de Nationale Kamer gevoerd met het oog op het beantwoorden van het
verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie;
   5) De metadata en het elektronisch antwoord of de gedematerialiseerde kopieën van het niet-elektronisch
antwoord van de Nationale Kamer op het verzoek voor het verkrijgen van rekeninginformatie.
   De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de beheerder en de
Gegevensbeschermingsautoriteit, de exacte gegevens opgenomen in het register.
   Het register geldt als authentieke bron voor alle gegevens die erin zijn opgenomen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 186, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1391/2. [1 De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, hierna "de beheerder" genoemd staat in voor
de inrichting en het beheer van het register. Zij staat in voor de controle op de werking en het gebruik ervan. In
voorkomend geval is hoofdstuk VII van boek IV van het tweede deel van dit Wetboek van toepassing.
   De Nationale Kamer wordt met betrekking tot het Centraal Register EAPO beschouwd als de verantwoordelijke
voor de verwerking in de zin van artikel 4, 7), van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 187, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1391/3. [1 De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de beheerder van het register en
van de Gegevensbeschermingsautoriteit :
   1° onder de organen en werknemers van de Nationale Kamer en onder de organen en werknemers van de
door haar opgerichte verenigingen, welke organen, welke natuurlijke personen of welke categorieën van
personen, voor de toepassing van dit hoofdstuk, de gegevens bedoeld in artikel 1391/1 kunnen registreren in
het Centraal Register EAPO en toegang kunnen hebben tot deze gegevens;
   2° onder de organen en werknemers van de Nationale Kamer en onder de organen en werknemers van de
door haar opgerichte verenigingen, welke organen, welke natuurlijke personen of welke categorieën van
personen deze gegevens voor de toepassing van dit hoofdstuk kunnen raadplegen;
   3° de modaliteiten van de in de bepalingen onder 1° en 2° bedoelde registratie, toegang en raadpleging.
   Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de registratie van gegevens in het Centraal Register EAPO, of
aan de verwerking of de mededeling van de erin geregistreerde gegevens of kennis heeft van die gegevens,
moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 188, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1391/4. [1 De beheerder stelt de schuldenaar die het voorwerp uitmaakt van het verzoek voor het
verkrijgen van rekeninginformatie op uitdrukkelijke vraag van de schuldenaar en niet voordat de in artikel 555/1, §
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2, derde lid, bedoelde termijn is verstreken, in kennis van :
   1° de gegevens van het register die hem betreffen;
   2° de organen, natuurlijke personen en categorieën van personen die toegang hebben tot deze gegevens;
   3° de bewaartermijn van deze gegevens;
   4° de in artikel 1391/2, tweede lid, bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking;
   5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van deze gegevens;
   6° de wijze waarop hij de verbetering van foutieve gegevens kan bekomen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 189, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1391/5. [1 De gegevens die zijn opgenomen in het Centraal Register EAPO worden ten hoogste zes
maanden bewaard en dit vanaf het moment van registratie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 190, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1391/6. [1 De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de beheerder en de
Gegevensbeschermingsautoriteit, de nadere regels voor de inrichting en werking van het register.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 191, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  HOOFDSTUK Iter. (Andere bepalingen) <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 3, 035; Inwerkingtreding : 29-01-
2011>

  Art. 1392. Alle betekeningen, zelfs van aanbod van gerede betaling, kunnen worden gedaan aan de gekozen
woonplaats van de beslaglegger.

  Art. 1393. Overhandiging van de uitgifte van het vonnis of van de akte aan de gerechtsdeurwaarder geldt als
volmacht voor alle tenuitvoerleggingen.

  Art. 1394. De gerechtsdeurwaarder die in de uitoefening van zijn ambt wordt beschimpt of die op
weerspannigheid stuit, maakt proces-verbaal op ; en er wordt gehandeld met inachtneming van de regels van
het Wetboek van Strafvordering.

  HOOFDSTUK Iquater. - [1 Centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een
onderhoudsuitkering]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/1. [1 Binnen de FOD Justitie wordt een register opgericht, "centraal bestand van vonnissen, arresten
en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering" geheten.
  Het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering is
de geïnformatiseerde gegevensbank waar alle vonnissen, arresten en akten worden gecentraliseerd waarin een
regeling wordt getroffen aangaande een uitkering tot levensonderhoud toegekend op basis van de artikelen 203,
§ 1, 203, § 3, 205, 205bis, 206, 301, 336 en 353.14 van het Burgerlijk Wetboek.
  Dit register heeft tot doel om alle vonnissen, arresten en akten als bedoeld in het tweede lid op elektronische
wijze te verzamelen met het oog op een betere invordering van achterstallige onderhoudsuitkeringen door de
gerechtsdeurwaarders die optreden ten laste van een onderhoudsschuldenaar of door de Dienst voor
alimentatievorderingen bij de FOD Financiën bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst
voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën.
  Het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering is
belast met het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen van de vonnissen, arresten en
akten als bedoeld in het tweede lid op elektronische wijze overeenkomstig de bepalingen van dat hoofdstuk en de
uitvoeringsbesluiten ervan.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/2. [1 De natuurlijke personen die de gegevens van het centraal bestand van vonnissen, arresten en
akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering rechtstreeks kunnen registreren, raadplegen, wijzigen,
verwerken of vernietigen, worden met naam aangewezen in een geïnformatiseerd register, dat door dit centraal
bestand voortdurend wordt bijgewerkt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
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  Art. 1394/3. [1 Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling, de verwerking of de mededeling
van de in het centraal bestand geregistreerde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk
karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem toepasselijk.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/4. [1 Teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die in het centraal bestand van vonnissen,
arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering worden ingevoerd en het voortdurend te
kunnen bijwerken, hebben de aangestelden van de FOD Justitie belast met de verwerking van de gegevens
toegang tot de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8° en 13°, van de wet van 8
augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van de natuurlijke personen en kunnen zij het
identificatienummer van dat register gebruiken. Zij delen het nummer evenwel in geen enkele vorm aan derden
mee.
  De Koning stelt de wijze vast waarop de informatiegegevens van het rijksregister aan de ambtenaren aangesteld
door de FOD Justitie voor de verwerking van de gegevens worden overgezonden.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/5. [1 De registratie van vonnissen, arresten, akten en persoonsgegevens in het bestand is
kosteloos.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/6. [1 Op verzoek van de minister van Justitie, de ministers tot wier bevoegdheid de economie behoort,
de wetgevende Kamers, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en het Planbureau, alsook, na eensluidend
advies van het Beheers- en toezichtscomité, van alle betrokken personen en organisaties, maakt het centraal
bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering hen de anonieme
gegevens over die nuttig zijn voor onderzoek in verband met de gerechtelijke organisatie, de toekenning van
onderhoudsuitkeringen en de invordering van achterstallige onderhoudsuitkeringen. Gecodeerde gegevens
kunnen enkel worden overgemaakt overeenkomstig de toepasselijke regels tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/7.[1 Bij de FOD Justitie wordt een Beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van vonnissen,
arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering opgericht, hierna "Beheers- en
toezichtscomité" genoemd.
  Het Beheers- en toezichtscomité wordt voorgezeten door een rechter van de rechtbank van eerste aanleg of
door een magistraat of een emeritus-magistraat met ten minste twee jaar effectieve ervaring inzake familierecht,
aangewezen door de minister van Justitie. Het Comité is voorts samengesteld uit een jurist en een informaticus
die de minister van Justitie vertegenwoordigen en door hem worden aangewezen, uit een griffier van een
rechtbank van eerste aanleg aangewezen door de minister van Justitie, [2 ...]2 uit een vertegenwoordiger van de
Dienst voor de alimentatievorderingen die door de minister van Financiën is aangewezen, uit een
vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België aangewezen door de gouverneur ervan, uit een advocaat
aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies, uit een advocaat aangewezen door de Ordre des barreaux
francophones et germanophone, uit een notaris aangewezen door het college van voorzitters van de
arrondissementskamers van notarissen, uit een gerechtsdeurwaarder aangewezen door de Nationale Kamer van
gerechtsdeurwaarders en uit een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van het Instituut van de
bedrijfsrevisoren.
  Het Beheers- en toezichtscomité kan slechts op geldige wijze beraadslagen wanneer ten minste de helft van de
leden aanwezig is.
  De beslissingen van de Beheers- en toezichtscomité worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
  De leden van het Comité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vier jaar.
  Voor elk lid van het Comité wordt een plaatsvervanger aangewezen, op dezelfde wijze als de werkende leden.
  Indien het mandaat van een werkend lid of een plaatsvervangend lid een einde neemt vóór het verstrijken van
de termijn ervan, wordt in zijn opvolging voorzien. De opvolger voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
  Het Beheers- en toezichtscomité stelt zijn huishoudelijk reglement vast, dat door de minister van Justitie wordt
goedgekeurd en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
  (2)<W 2019-03-23/03, art. 38, 114; Inwerkingtreding : 29-03-2019> 

  Art. 1394/8. [1 De minister van Justitie bepaalt voor de voorzitter en de leden van het Beheers- en
toezichtscomité het bedrag en de toekenningsvoorwaarden van de presentiegelden, de vergoedingen van de
verblijfskosten, alsook de voorwaarden inzake terugbetaling van hun reiskosten. Alle kosten van het Comité
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vallen ten laste van de federale overheidsdienst Justitie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/9.[1 § 1. Het Beheers- en toezichtscomité heeft de volgende opdrachten :
  1° waken over en bijdragen tot de doeltreffende en veilige werking van het centraal bestand overeenkomstig de
bepalingen van dit hoofdstuk;
  2° advies uitbrengen over de uitvoeringsbesluiten bedoeld in de artikelen 1394/1 en 1394/4 en over de
verzoeken bedoeld in artikel 1394/6;
  3° aan de minister van Justitie op zijn verzoek een advies uitbrengen inzake elke vraag betreffende het centraal
bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering;
  4° advies verlenen, ambtshalve of na een verzoek overeenkomstig artikel 1394/12, over elke moeilijkheid of elk
geschil dat kan rijzen betreffende de toepassing van dit hoofdstuk en de uitvoeringsmaatregelen ervan;
  5° het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering
ermee gelasten de individuele toegangscodes tot het centraal bestand van berichten onwerkzaam te maken
overeenkomstig artikel 1394/13.
  § 2. [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>
  (2)<W 2019-03-23/03, art. 39, 114; Inwerkingtreding : 29-03-2019> 

  Art. 1394/10. [1 Ieder jaar brengt het Beheers- en toezichtscomité verslag uit over de vervulling van zijn
opdrachten gedurende het afgelopen jaar. Dat verslag bevat suggesties met betrekking tot de wenselijkheid om
wijzigingen aan te brengen in het stelsel van openbaarheid dat met het centraal bestand van vonnissen, arresten
en akten houdende toekenning een onderhoudsuitkering wordt verwezenlijkt.
  Het verslag bevat eveneens een analyse van de inkomsten en de uitgaven verbonden aan het centraal bestand
van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering.
  Het verslag wordt medegedeeld aan de wetgevende Kamers en aan de minister van Justitie.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/11. [1 § 1. Het Beheers- en toezichtscomité kan alle inlichtingen verzamelen die nodig zijn voor de
uitoefening van zijn taken bedoeld in artikel 1394/9, § 1. Het kan daartoe personen horen en pertinente
documenten opvragen; het heeft tevens toegang tot het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten
houdende toekenning van een onderhoudsuitkering en tot alle gegevens met betrekking tot de werking ervan.
De personen die worden gehoord of die documenten dienen mee te delen zijn gemachtigd gegevens mee te
delen die gedekt zijn door het beroepsgeheim.
  § 2. Indien het Beheers- en toezichtscomité dit nuttig acht voor de uitoefening van zijn taken bedoeld in artikel
1394/9, § 1, kan het de tuchtoverheid of de hiërarchische meerdere inlichten over nalatigheden en
tekortkomingen vastgesteld ten laste van de personen bedoeld in artikel 1394/2. Het kan deze tevens belasten
met een onderzoek terzake en met het uitbrengen van een schriftelijk verslag binnen de gevraagde termijn.
  Indien het Beheers- en toezichtscomité in het kader van de uitoefening van zijn taken kennis heeft van een
schending van de artikelen 1394/14 en 1394/15 of van enig ander misdrijf, geeft het hiervan kennis aan de
bevoegde procureur des Konings.
  § 3. Artikel 1394/3 is van toepassing op de leden van het Beheers- en toezichtscomité voor alle gegevens
waarvan zij bij de uitoefening van hun ambt kennis hebben gekregen alsook op de personen aan wie het Comité
in de uitoefening van haar taken deze gegevens meedeelt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/12. [1 Eenieder kan zich schriftelijk tot het Beheers- en toezichtscomité wenden om het in kennis te
stellen van feiten of toestanden die naar zijn oordeel het optreden van het Comité vereisen of om nuttige
voorstellen te doen.
  Tenzij de persoon die zich tot het Beheers- en toezichtscomité heeft gericht er uitdrukkelijk mee instemt, mag
het Comité zijn identiteit niet bekend maken en evenmin de wijze waarop het is gevat.
  Het Beheers- en toezichtscomité deelt aan de verzoeker bedoeld in het eerste lid de gegevens mee die het
nuttig acht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/13. [1 In afwachting van de resultaten van de maatregelen bedoeld in artikel 1394/11 kan het
Beheers- en toezichtscomité het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van
een onderhoudsuitkering gelasten de individuele toegangscode bedoeld in artikel 1391, § 4, tot het centraal
bestand voor een eenmalig verlengbare maximum termijn van één jaar, onwerkzaam te maken wanneer redelijke
aanwijzingen bestaan dat de houder ervan de artikelen 1394/3 en 1394/19, § § 2 en 3, niet heeft nageleefd.
Behoudens het geval van absolute noodzakelijkheid, wordt de betrokkene vooraf gehoord.]1
  ----------
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  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/14. [1 Worden gestraft met een geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro, de organen en
aangestelden van het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een
onderhoudsuitkering die :
  1° niet alle maatregelen hebben genomen die het mogelijk maken de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de
verwerkte persoonsgegevens te waarborgen;
  2° het individueel register bedoeld in artikel 1394/2 niet bijgewerkt hebben.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/15. [1 Worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een
geldboete van honderd euro tot vijfduizend euro of met een van deze straffen alleen, de personen die :
  1° in strijd met de bepalingen van artikel 1394/19, § 2, en met uitzondering van de gevallen bepaald bij of
krachtens de wet, wetens en willens hun individuele toegangscode hebben bekendgemaakt;
  2° in strijd met de bepalingen van artikel 1394/3 en met uitzondering van de gevallen bepaald bij of krachtens de
wet, het vertrouwelijk karakter van de gegevens geregistreerd in het centraal bestand van vonnissen, arresten
en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering niet hebben bewaard;
  3° het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering
hebben geraadpleegd, zonder dat zij zich bevinden in een van de gevallen bedoeld in artikel 1394/19, § 1, of die
gegevens verkregen uit dat bestand gebruiken voor een ander doel dan datgene dat de toegang tot het bestand
kon wettigen;
  4° hun verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 1394/18 niet nakomen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/16. [1 De rechter kan beslissen dat de veroordeelde persoon het recht om zijn individuele
toegangscode te gebruiken voor een termijn van ten hoogste vijf jaar wordt ontzegd.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/17. [1 Alle bepalingen van boek I van het Strafwetboek met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85,
doch met uitzondering van hoofdstuk V, zijn van toepassing op de strafbare feiten bedoeld in de artikelen
1394/14 en 1394/15.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  Art. 1394/18. [1 De notarissen, door toedoen van de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen, bezorgen
binnen de dertig kalenderdagen na het verlijden van de akte als bedoel in artikel 1394/1 een voor eensluidend
verklaarde kopie van deze akte aan het centraal bestand van vonnissen, arresten en akten houdende toekenning
van een onderhoudsuitkering.
  De griffiers van de vredegerechten, de griffiers van de rechtbanken van eerste aanleg en de griffiers van de
hoven van beroep, bezorgen binnen de 30 kalenderdagen na het verlijden van het vonnis of arrest als bedoeld in
artikel 1394/1 een voor eensluidend verklaarde kopie van dit vonnis of arrest aan het centraal bestand van
vonnissen, arresten en akten houdende toekenning van een onderhoudsuitkering.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014, is van toepassing op de akten,
de vonnissen en de arresten die worden verleden of uitgesproken vanaf de datum van inwerkingtreding van dit
artikel 9>

  Art. 1394/19. [1 § 1. De rechters en de griffiers kunnen voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten de
vonnissen en akten bedoeld in het artikel 1394/1 raadplegen.
  De aangestelden van de Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën als bedoeld in de wet van 21
februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievordering bij de FOD Financiën kunnen voor de
vervulling van hun wettelijke opdrachten de vonnissen, arresten en akten bedoeld in het artikel 1394/1
raadplegen.
  De gerechtsdeurwaarders als bedoeld in de artikelen 509 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek kunnen
voor de vervulling van hun wettelijke opdrachten de vonnissen, arresten en akten bedoeld in het artikel 1394/1
raadplegen.
  § 2. Er wordt toegang verkregen tot de gegevens opgenomen in het bestand door middel van individuele
toegangscodes. De houders van de codes mogen die niet aan derden bekendmaken en zijn persoonlijk
verantwoordelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt.
  § 3. Ieder verzoek tot raadpleging van het bestand is slechts ontvankelijk indien het vermeldt :
  1° naast de toegangscode, de naam, de voornamen en het beroepsadres van de verzoeker bedoeld in
paragraaf 1;
  2° in voorkomend geval, de naam, de voornamen en de woonplaats of, de naam, de rechtsvorm en de zetel
van de schuldeiser;
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  3° het voorwerp van het verzoek, verantwoord overeenkomstig paragraaf 1.
  § 4. Alle personen die in het bestand zijn opgenomen beschikken over een recht van toegang en een recht op
verbetering van de persoonsgegevens opgenomen overeenkomstig de artikelen 10 tot 15 van de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, zonder dat dat recht betrekking kan hebben op afbreuk de inhoud van een vonnis, arrest of
akte zelf als bedoeld in artikel 1394/1.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2014-05-12/07, art. 9, 085; Inwerkingtreding : 01-11-2014>

  HOOFDSTUK Iquinquies - [1 Invordering van onbetwiste geldschulden]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 32, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8) > 

  Art. 1394/20.[1 Elke onbetwiste schuld die een geldsom tot voorwerp heeft en die vaststaat en opeisbaar is op
dag van de aanmaning bedoeld bij artikel 1394/21 kan, ongeacht het bedrag ervan, vermeerderd met de
verhogingen waarin de wet voorziet en de invorderingskosten alsmede, in voorkomend geval en ten belope van
ten hoogste 10 % van de hoofdsom van de schuld, alle interesten en [3 schadebedingen]3, in naam en voor
rekening van de schuldeiser op verzoek van de advocaat van de schuldeiser door een gerechtsdeurwaarder
worden ingevorderd, met uitzondering van schulden van of ten aanzien van:
   1° publieke overheden bedoeld in artikel 1412bis, § 1;
   2° schuldeisers of schuldenaren die niet zijn ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen [2 of in een
van de ondernemingsdatabanken van de andere lidstaten van de Europese Unie in de zin van de Richtlijn
2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 strekkende tot het coördineren
van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede
alinea van artikel 48 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze
vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken, waarvan de
gelijkwaardigheid met de Kruispuntbank van Ondernemingen door de Koning wordt vastgesteld]2;
   3° handelingen die niet zijn verricht in het kader van de activiteiten van de onderneming;
   4° een faillissement, een gerechtelijke reorganisatie, een collectieve schuldenregeling en andere vormen van
wettelijke samenloop;
   5° niet-contractuele verbintenissen, tenzij zij
   a) het voorwerp uitmaken van een overeenkomst tussen de partijen of er een schuldbekentenis is,
   of
   b) betrekking hebben op schulden uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 33, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8) > 
  (2)<W 2016-05-04/03, art. 127, 095; Inwerkingtreding : 23-05-2016> 
  (3)<W 2022-04-28/25, art. 5, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1394/21.[1 Vooraleer tot invordering over te gaan betekent de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar
een aanmaning tot betalen.
   De aanmaning bevat, op straffe van nietigheid, benevens de vermeldingen bedoeld bij artikel 43:
   1° een duidelijke beschrijving van de verbintenis waaruit de schuld is ontstaan;
   2° een duidelijke beschrijving en verantwoording van al de bedragen die van de schuldenaar geëist worden,
met inbegrip van de kosten van de aanmaning en, in voorkomend geval, de wettelijke verhogingen, interesten en
[3 schadebedingen]3;
   3° de aanmaning om te betalen binnen de maand en de wijze waarop de betaling kan worden verricht;
   4° de mogelijkheden waarover de schuldenaar beschikt om op de aanmaning te reageren overeenkomstig
artikel 1394/22;
   5° de inschrijving van de schuldeiser en de schuldenaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen [2 of in een
ondernemingsdatabank van andere Europese lidstaten die overeenkomstig artikel 1394/20, 2° met de
Kruispuntbank van Ondernemingen gelijkwaardig is verklaard]2.
   Bij de akte van aanmaning worden gevoegd:
   1° een afschrift van de bewijsstukken waarover de schuldeiser beschikt;
   2° het in artikel 1394/22 bedoelde antwoordformulier.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 34, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 
  (2)<W 2016-05-04/03, art. 128, 095; Inwerkingtreding : 23-05-2016> 
  (3)<W 2022-04-28/25, art. 6, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1394/22. [1 De schuldenaar die de bedragen die worden ingevorderd niet betaalt, kan binnen de termijn
bedoeld in artikel 1394/21, tweede lid, 3°, betalingsfaciliteiten vragen of de redenen te kennen geven waarom hij
de schuldvordering betwist, bij middel van het antwoordformulier dat gehecht wordt aan de akte van aanmaning.
   Het antwoordformulier wordt, tegen ontvangstbewijs, aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder
gestuurd, hem overhandigd in zijn studie of hem overgezonden op een andere wijze bepaald door de Koning. De
gerechtsdeurwaarder geeft daarvan onverwijld kennis aan de schuldeiser evenals, in voorkomend geval, van het
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betalen van de schuld]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 35, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 

  Art. 1394/23. [1 In het geval de schuldenaar de schuld betaalt of de redenen te kennen geeft waarom hij de
schuld betwist, wordt de invordering beëindigd, onverminderd het recht van de schuldeiser om, in geval van
betwisting van de schuld, zijn rechtsvordering in rechte uit te oefenen.
   In het geval de schuldeiser en de schuldenaar betalingsfaciliteiten overeenkomen wordt de invordering
opgeschort.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 36, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 

  Art. 1394/24.[1 § 1. Ten vroegste acht dagen na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 1394/21,
tweede lid, 3°, stelt de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, op verzoek van de schuldeiser, proces-verbaal
van niet-betwisting op waarin wordt vastgesteld, naar gelang van het geval:
   1° ofwel dat de schuldenaar de schuld niet of niet geheel heeft voldaan, noch betalingsfaciliteiten heeft
gevraagd of gekregen, noch de redenen te kennen heeft gegeven waarom hij de schuld betwist;
   2° ofwel dat de schuldeiser en de schuldenaar betalingsfaciliteiten zijn overeengekomen, die evenwel niet zijn
nagekomen.
   In het proces-verbaal worden tevens de vermeldingen van de akte van aanmaning en de geactualiseerde
afrekening van de schuld in hoofdsom, schadebeding, intresten en kosten opgenomen.
   § 2. Het proces-verbaal wordt op verzoek van de gerechtsdeurwaarder uitvoerbaar verklaard door een
magistraat van het Beheers- en toezichtscomité bij het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie,
overdracht, collectieve schuldenregeling en protest bedoeld in artikel 1389bis/8.
   Het wordt voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging en maakt, in voorkomend geval pro rata van het
saldo van de schuldvordering, een titel uit die overeenkomstig het vijfde deel van dit Wetboek ten uitvoer kan
worden gelegd.
   § 3. Onverminderd de bevoegdheid van de beslagrechter in geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging
wordt de uitvoering van het proces-verbaal van niet-betwisting alleen geschorst door een vordering in rechte, die
wordt ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak [3 binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de
betekening ervan]3. Titel Vbis van boek II van het vierde deel, met uitzondering van artikel 1034quater, is van
toepassing. Op straffe van nietigheid wordt bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van het
proces-verbaal van niet-betwisting gevoegd.
   § 4. Een volledig uitgevoerde invordering geldt als dading voor de gehele schuld, met inbegrip van alle eventuele
wettelijke verhogingen, interesten en [2 schadebedingen]2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 37, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 
  (2)<W 2022-04-28/25, art. 7, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (3)<W 2022-12-26/04, art. 35, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1394/25.[1 De Koning bepaalt het model van het antwoordformulier bedoeld in artikel 1394/22, het model
van het proces-verbaal van niet-betwisting, de wijze waarop dat proces-verbaal uitvoerbaar wordt verklaard en
het formulier van tenuitvoerlegging bedoeld in artikel 1394/24, § 2.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 38, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 

  Art. 1394/26. [1 Artikel 38 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken is van
overeenkomstige toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 39, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 

  Art. 1394/27. [1 § 1. Er wordt, bij de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders bedoeld in artikel 555, een
"Centraal register voor de invordering van onbetwiste geldschulden" opgericht, hierna "Centraal register"
genoemd. Het Centraal register is een geïnformatiseerde gegevensbank georganiseerd en beheerd door de
Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders waarin gegevens verzameld worden die nodig zijn om het juiste
verloop van de procedures voor de invordering van onbetwiste geldschulden na te gaan en het proces-verbaal
van niet-betwisting uitvoerbaar te verklaren.
   Te dien einde, onverminderd andere mededelingen of kennisgevingen, stuurt de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder een afschrift van al de in dit hoofdstuk bedoelde exploten, betekeningen, kennisgevingen,
mededelingen, betalingsfaciliteiten of processen-verbaal en, in voorkomend geval, van de bijlagen ervan binnen
drie werkdagen aan het Centraal register.
   § 2. De Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders wordt met betrekking tot het Centraal 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 opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
   De gegevens opgenomen in het Centraal register worden tien jaar bewaard.
   § 3. De gerechtsdeurwaarders kunnen de gegevens van het Centraal register rechtstreeks registreren en
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raadplegen per aangemaande partij of, in voorkomend geval, per schuldeiser. Deze gerechtsdeurwaarders
worden bij naam aangewezen in een geïnformatiseerd register, dat door de Nationale Kamer van
gerechtsdeurwaarders voortdurend wordt bijgewerkt.
   Van zodra een proces-verbaal van niet-betwisting overeenkomstig artikel 1394/24 uitvoerbaar werd verklaard,
kunnen de in het Centraal register opgenomen gegevens die hierop betrekking hebben enkel nog geraadpleegd
worden door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders met het in paragraaf 6 bedoelde oogmerk.
   § 4. Hij die in welke hoedanigheid ook deelneemt aan de verzameling of de registratie van gegevens in het
Centraal register, of aan de verwerking of de mededeling van de erin geregistreerde gegevens of kennis heeft
van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter ervan in acht nemen. Artikel 458 van het Strafwetboek is van
toepassing.
   § 5. Om de juistheid na te gaan van de gegevens die in het Centraal register worden ingevoerd en het Centraal
register voortdurend te kunnen bijwerken, heeft de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders toegang tot de
informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, 2°, 5° en 7°, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling
van een Rijksregister van de natuurlijke personen en kan zij het identificatienummer van dat register gebruiken.
Zij mag het nummer evenwel in geen enkele vorm aan derden mededelen.
   De Koning stelt de wijze vast waarop de informatiegegevens van het Rijksregister aan de Nationale Kamer van
gerechtsdeurwaarders worden overgezonden. Hij kan eveneens nadere regels vaststellen betreffende het
gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister door de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.
   § 6. De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders staat in voor de controle op de werking en het gebruik van
het Centraal register. In voorkomend geval is hoofdstuk VII van boek IV van deel II van dit Wetboek van
toepassing.
   § 7. De Koning bepaalt de nadere regels voor de inrichting en werking van het Centraal register.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-10-19/01, art. 40, 091; Inwerkingtreding : 02-07-2016 (KB 2016-06-16/04, art. 8)> 

  HOOFDSTUK II. - Beslagrechter.

  Art. 1395.Alle vorderingen betreffende bewarende beslagen (,middelen tot tenuitvoerlegging ((...) en
tegemoetkomingen van de Dienst voor alimentatievorderingen bedoeld in de wet van 21 februari 2003 tot
oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën)) worden gebracht voor de
beslagrechter. (De opheffing van een beslag gelegd vóór de toekenning van de opschorting van betaling kan
daarentegen worden verleend door de rechtbank (bevoegd inzake de verzoekschriften tot gerechtelijke
reorganisatie).) <W 1998-07-05/58, art. 3, 025; Inwerkingtreding : 01-01-1999> <W 1997-07-17/65, art. 55,
019; Inwerkingtreding : 01-01-1998> <W 2003-03-17/32, art. 3, 041; Inwerkingtreding : 01-09-2003> <W
2005-12-23/36, art. 9, 053; Inwerkingtreding : 01-09-2007> <W 2009-01-31/33, art. 75, 063; Inwerkingtreding :
01-04-2009>
  Deze vorderingen worden ingesteld en behandeld zoals in kort geding, behalve in die gevallen waarin de wet
bepaalt dat zij worden ingesteld bij verzoekschrift.
  [1 Onder voorbehoud van artikel 46 van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek worden alle
vorderingen betreffende roerende zakelijke zekerheden en betreffende het pandregister voor de beslagrechter
gebracht.]1
  ----------
  (1)<W 2013-06-24/40, art. 3, 088; Inwerkingtreding : 01-12-2014> 

  Art. 1395/1. [1 De beslagrechter doet uitspraak over verzoeken tot aanstelling van sekwesters in zaken die
behoren tot zijn bevoegdheid. Het verzoek tot aanstelling van een sekwester wordt ingediend bij eenzijdig
verzoekschrift.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-05-21/12, art. 4, 089; Inwerkingtreding : 20-06-2015> 

  Art. 1395/2. [1 De beslagrechter doet uitspraak over :
   1° de verzoeken om een Europees bevel tot conservatoir beslag, bedoeld in Verordening (EU) nr. 655/2014
van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het
Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van
schuldvorderingen in burgerlijke en handelszaken te vergemakkelijken;
   2° de rechtsmiddelen bedoeld in de artikelen 33, 34 en 35 van dezelfde Verordening.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 192, 106; Inwerkingtreding : 02-07-2018> 
   

  Art. 1396. Onverminderd de bij de wet bepaalde middelen van nietigheid, draagt de beslagrechter zorg dat de
bepalingen inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging worden nagekomen.
  Hij kan, zelfs ambtshalve, zich een verslag over de stand van de rechtspleging door de optredende of
aangestelde openbare of ministeriële ambtenaren doen overhandigen.
  Stelt hij een verzuim vast, dan geeft hij daarvan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke
tuchtrechtelijke gevolgen zulks medebrengen.
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  HOOFDSTUK III. - Voorlopige tenuitvoerlegging.

  Art. 1397.[1 Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de rechter, ambtshalve of op verzoek
van een van de partijen, bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt, onverminderd artikel
1414, zijn de eindvonnissen uitvoerbaar bij voorraad, zulks niettegenstaande hoger beroep en zonder
zekerheidsstelling indien de rechter deze niet heeft bevolen.
   Behoudens de uitzonderingen die de wet bepaalt of tenzij de rechter, ambtshalve of op verzoek van een van de
partijen, bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders beveelt en onverminderd artikel 1414, schorsen
verzet of hoger beroep van de versteklatende partij tegen eindvonnissen die bij verstek zijn gewezen daarvan de
tenuitvoerlegging.
   Vonnissen alvorens recht te doen, waartoe alle voorlopige maatregelen behoren, zijn van rechtswege
uitvoerbaar bij voorraad.]1
  ----------
  (1)<W 2017-07-06/24, art. 155, 100; Inwerkingtreding : 03-08-2017> 

  Art. 1398.[1 De voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis geschiedt alleen op risico van de partij die daartoe
last geeft.
   Zij geschiedt zonder borgstelling indien de rechter deze niet heeft bevolen en onverminderd de regels inzake
kantonnement.]1
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 42, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50, L2> 

  Art. 1398/1.[1 In afwijking van [3 artikel 1397, tweede lid]3, en behalve specifieke bepalingen [2 of tenzij de
rechter, ambtshalve of op verzoek van een van de partijen, bij met bijzondere redenen omklede beslissing anders
beveelt,]2 [3 schorsen verzet of hoger beroep van de versteklatende partij]3 tegen het eindvonnis gewezen door
de rechter van de familierechtbank de tenuitvoerlegging daarvan niet.
  [2 ...]2]1
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 43, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50, L2> 
  (2)<W 2017-07-06/24, art. 156, 100; Inwerkingtreding : 03-08-2017> 
  (3)<W 2018-05-25/02, art. 55, 104; Inwerkingtreding : 09-06-2018> 

  Art. 1398/2.
  <Opgeheven bij W 2015-10-19/01, art. 44, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50,
L2> 

  Art. 1399.[1 Verzet en hoger beroep schorsen de tenuitvoerlegging:
   1° van de eindvonnissen inzake de staat van personen;
   2° de vonnissen uitgesproken door de rechter van de familierechtbank die zitting neemt in het kader van zaken
die worden geacht spoedeisend te zijn of zaken waarvoor de spoedeisendheid wordt aangevoerd in de zin van
artikel 1253ter/4, en die betrekking hebben op geschillen inzake formaliteiten betreffende de voltrekking van het
huwelijk, de opheffing van het verbod op het huwelijk van minderjarigen en de toestemming daartoe;
  [2 3° van de beslissingen in tuchtzaken.]2
  [2 De tenuitvoerlegging van het vonnis wordt eveneens geschorst gedurende de termijn waarbinnen verzet of
hoger beroep kan worden aangetekend.]2
   De voorlopige tenuitvoerlegging van [2 de vonnissen bedoeld in het eerste lid, 1° en 2°,]2 kan niet worden
toegestaan.]1
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 45, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50, L2> 
  (2)<W 2017-07-06/24, art. 157, 100; Inwerkingtreding : 03-08-2017> 

  Art. 1400.§ 1. [1 De rechter kan aan de voorlopige tenuitvoerlegging de voorwaarde verbinden dat een
zekerheid wordt gesteld, die hij bepaalt en waarvoor hij, zo nodig, de modaliteiten vaststelt.]1
  § 2. De zekerheid is van rechtswege bevrijd wanneer de consignatie door de veroordeelde partij gedaan is
overeenkomstig artikel 1404.
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 46, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50, L2> 

  Art. 1401.[1 Indien de eerste rechters de voorlopige tenuitvoerlegging hebben uitgesloten, kan deze altijd
worden verzocht bij het hoger beroep.]1
  [2 In elk geval wordt het aangevochten vonnis uitvoerbaar bij voorraad wanneer het rolrecht dat ten laste werd
gelegd van de appellant ingevolge dit vonnis, niet werd betaald binnen een termijn van drie maanden die begint te
lopen vanaf de beroepsakte. De griffier levert, op vraag van een partij, een attest af van de overschrijding van
deze termijn.]2
  ----------

Pagina 22 van 80 Copyright Belgisch Staatsblad 09-02-2023



  (1)<W 2015-10-19/01, art. 47, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50, L2> 
  (2)<W 2018-10-14/18, art. 26, 110; Inwerkingtreding : 01-02-2019> 

  Art. 1402.[1 Onverminderd de toepassing van artikel 1066, tweede lid, 6°, kunnen de rechters in hoger
beroep]1 in geen geval de tenuitvoerlegging van de vonnissen verbieden of doen schorsen, zulks op straffe van
nietigheid.
  ----------
  (1)<W 2017-07-06/24, art. 158, 100; Inwerkingtreding : 03-08-2017> 

  HOOFDSTUK IV. - Kantonnement.

  Art. 1403. De schuldenaar tegen wie bewarend beslag is gedaan of toegestaan, kan in elke stand van het
geding het beslagene bevrijden of het beslag verhinderen door in de Deposito- en Consignatiekas of in handen
van een erkende of aangestelde sekwester een bedrag in bewaring te geven, toereikend om tot waarborg te
strekken voor de schuld in hoofdsom, intrest en kosten.
  Is het beslag gedaan op geldsommen, dan kan deze bewaargeving geschieden met het in beslag genomen geld;
is het op andere goederen gedaan, dan kan de bewaargeving geschieden met de opbrengst van de verkoop van
al die goederen of van een deel ervan.
  De schuldenaar wendt zich vooraf tot de beslagrechter, die bepaalt op welke wijze en onder welke voorwaarden
de gelden in bewaring worden gegeven en, indien daartoe grond bestaat, de in beslag genomen goederen geheel
of ten dele worden verkocht.

  Art. 1404. Met uitzondering van schuldvorderingen tot levensonderhoud, komt hetzelfde recht op dezelfde
wijzen, onder dezelfde voorwaarden, volgens dezelfde rechtspleging toe aan de schuldenaar die veroordeeld is
bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing waartegen verzet of hoger beroep is ingesteld, alsook wanneer
schorsing van die vervolgingen is bevolen.
  De storting heeft plaats met bijzondere bestemming van de som tot afdoening van de schuldvordering van de
beslaglegger en geldt als betaling voor zover de beslagene erkent schuldenaar te zijn of als zodanig wordt
erkend.

  Art. 1405. In de gevallen van de artikelen 1403 en 1404, en met de eraan verbonden gevolgen, kan de
schuldenaar in handen van de optredende gerechtsdeurwaarder een toereikend bedrag in consignatie geven om
tot waarborg te strekken voor de oorzaken van het beslag in hoofdsom, interesten en kosten.
  De deurwaarder maakt proces-verbaal op van de bewaargeving der gelden in zijn handen en overhandigt een
afschrift ervan aan de schuldenaar.
  Hij is ertoe gehouden deze gelden binnen drie dagen op een rekening te storten, die hij bij de Deposito- en
Consignatiekas voor zich laat openen en waarop de naam van de beslagene wordt vermeld.
  Van deze storting maakt de ambtenaar van de Deposito- en Consignatiekas melding op het origineel van het
exploot houdend het proces-verbaal van de bewaargeving der gelden, waarvan de deurwaarder de minuut
bewaart.
  Opvraging van de gelden door de deurwaarder kan niet geschieden dan met toestemming van de schuldenaar
tegen wie het beslag is gedaan of krachtens een beslissing die niet meer vatbaar is voor een gewoon
rechtsmiddel.

  Art. 1406. De rechter die uitspraak doet over de vordering zelf, kan beslissen dat er geen reden is tot
kantonnement voor alle veroordelingen die hij uitspreekt of voor een deel ervan, indien de vertraging in de
regeling de schuldeiser aan een ernstig nadeel blootstelt.

  Art. 1407. In alle gevallen dat bewarend of uitvoerend beslag is gedaan op gelden of roerende goederen die in
handen van een andere persoon dan de schuldenaar zijn, kunnen deze, de derde die ze onder zich heeft, en de
schuldeiser die ze in beslag genomen heeft, zich wenden tot de beslagrechter om te doen bevelen dat de gelden
of roerende goederen in bewaring zullen worden gegeven aan een erkende of aangestelde sekwester, dan wel,
wanneer het vaststaande of te vervallen bedragen betreft, aan de Deposito- en Consignatiekas.

  Art. 1407bis. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 4; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Wanneer bij
loonoverdracht tussen de schuldeisers-overnemers een rangconflict ontstaat, moet de gecedeerde schuldenaar
hetzij op eigen initiatief, hetzij ten laatste op het eerste verzoek van de belanghebbende partijen, de
overdraagbare gelden storten in de handen van een gerechtsdeurwaarder aangezocht krachtens artikel 1390ter
of in de handen van een erkende of aangestelde sekwester.

  HOOFDSTUK V. - Goederen die niet in beslag kunnen worden genomen.

  Art. 1408. <W 1993-01-14/34, art. 6, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  § 1. Behalve op zaken, niet vatbaar voor beslag verklaard door bijzondere wetten, mag ook geen beslag worden
gelegd :
  1° op het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het linnengoed volstrekt
noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik alsmede de meubelen nodig om deze op te bergen, een wasmachine
en strijkijzer voor het onderhoud van het linnen, de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de
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gezinswoning, de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken, alsook
het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin, een meubel om het vaatwerk en
het huishoudgerei op te bergen, een toestel om warme maaltijden te bereiden, een toestel om voedingsmiddelen
te bewaren, één verlichtingstoestel per bewoonde kamer, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de
mindervalide gezinsleden, de voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die
onder hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, de voorwerpen en produkten die noodzakelijk zijn voor de
lichaamsverzorging en voor het onderhoud van de vertrekken, het gereedschap dat nodig is voor het
onderhoud van de tuin, een en ander met uitsluiting van de luxemeubelen en luxeartikelen;
  2° op de boeken en overige voorwerpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding
van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde dak wonen;
  3° op de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van (2.500 EUR) op
het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene, behalve voor de betaling van de prijs van die
goederen; <KB 2000-07-20/58, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  4° op de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst;
  5° op de levensmiddelen en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben;
  6° een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig
dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee
gedurende één maand.
  § 2. De in § 1 bedoelde voorwerpen blijven voor beslag vatbaar indien zij zich op een andere plaats bevinden dan
daar waar de beslagene gewoonlijk woont of werkt.
  § 3. De moeilijkheden inzake de toepassing van dit artikel worden beslecht door de beslagrechter op grond van
het proces-verbaal van beslaglegging, waarin de opmerkingen van de beslagene, op straffe van verval aan de
gerechtsdeurwaarder mee te delen, hetzij op het tijdstip van het beslag, hetzij binnen vijf dagen na de betekening
van de eerste akte van beslag, worden aangetekend.
  Bij de neerlegging ter griffie van een afschrift van het proces-verbaal van beslaglegging door de
gerechtsdeurwaarder of door de meest gerede partij, binnen vijftien dagen na de overhandiging van het afschrift
van dat proces-verbaal of, indien daartoe grond bestaat, van de betekening van het beslag aan de schuldenaar,
bepaalt de beslagrechter dag en uur van het onderzoek en de regeling van de moeilijkheden, de schuldeiser en
de schuldenaar vooraf gehoord of opgeroepen. De griffier roept de partijen op en verwittigt de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder.
  De procedure kan niet worden voortgezet indien de in het vorige lid bedoelde neerlegging van het afschrift van
het proces-verbaal niet heeft plaatsgehad.
  De vordering schorst de vervolging, doch de goederen blijven onder beslag totdat uitspraak is gedaan.
  De beslagrechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken, zowel in aanwezigheid als bij ontstentenis
van de partijen; zijn beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep; de rechtspleging kan onmiddellijk
worden hervat.

  Art. 1409.< KB 2000-12-06/32, art. 1-3, 036; Inwerkingtreding : 01-01-2001> (Zie NOTA'S onder ARTIKEL) § 1.
Bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een
abonnement, alsmede die welke worden uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een ander
persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, [en het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving
op de jaarlijkse vakantie] kunnen onbeperkt overgedragen of in beslag genomen worden voor het gedeelte van
hun totaal bedrag boven 35 000 frank per kalendermaand. <W 2005-12-27/31, art. 2, 054; Inwerkingtreding :
09-01-2006>
  Het gedeelte van die bedragen boven 29 000 frank en tot ten hoogste 32 000 frank per kalendermaand, kan
niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan 30 % in totaal, het gedeelte boven 32 000 frank
en tot ten hoogste 35 000 frank per kalendermaand, kan niet worden overgedragen of in beslag genomen voor
meer dan 40 % in totaal; het gedeelte boven 27 000 frank en tot ten hoogste 29 000 frank per kalendermaand,
kan niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan een vijfde in totaal.
  Het gedeelte van genoemde bedragen dat 27 000 frank per kalendermaand niet te boven gaat, is niet vatbaar
voor overdracht of beslag.
  [Wanneer personen die inkomsten genieten bedoeld in het eerste lid één of meer kinderen ten laste hebben,
wordt het voor beslag of overdracht vatbare bedrag, binnen de grenzen ervan, verminderd met 50 euro per kind
ten laste.] De Koning bepaalt [bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad] wat moet verstaan worden
onder kind ten laste. <W 2003-12-22/42, art. 377, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2004> <W 2006-07-20/39,
art. 15, 1°, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29>
  [Hij bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad eveneens de regels voor de bewijsvoering,
erin begrepen de bewijskracht en de geldigheidsduur van de bewijzen alsook de regels van rechtspleging.
Daartoe kan Hij, tot 31 december 2004, wettelijke bepalingen uitvaardigen en wijzigen, zelfs inzake
aangelegenheden die de Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt, met uitsluiting van de aangelegenheden
waarvoor de meerderheid voorgeschreven in artikel 4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist. Vóór 1 januari
2005 dient de Koning bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in ter bekrachtiging van de
besluiten uitgevaardigd krachtens dit lid en die wettelijke bepalingen uitvaardigen of wijzigen. De besluiten die vóór
1 januari 2006 niet worden bekrachtigd hebben geen uitwerking.] <W 2003-12-22/42, art. 377, 044;
Inwerkingtreding : 10-01-2004>
  § 1bis. Inkomsten uit andere activiteiten dan deze bedoeld in § 1, kunnen onbeperkt overgedragen of in beslag
genomen worden, voor het gedeelte van hun totaal bedrag boven 35 000 frank per kalendermaand.
  Het gedeelte van die bedragen boven 29 000 frank en tot ten hoogste 35 000 frank per kalendermaand, kan
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niet worden overgedragen of in beslag genomen voor meer dan twee vijfde in totaal; het gedeelte boven 27 000
frank en tot ten hoogste 29 000 frank per kalendermaand, kan niet worden overgedragen of in beslag genomen
voor meer dan een vijfde in totaal.
  Het gedeelte van die bedragen dat 27 000 frank per kalendermaand niet te boven gaat, is niet vatbaar voor
overdracht of beslag.
  [Wanneer personen die inkomsten genieten bedoeld in het eerste lid één of meer kinderen ten laste hebben,
wordt het voor beslag of overdracht vatbare bedrag, binnen de grenzen ervan, verminderd met 50 euro per kind
ten laste.] De Koning bepaalt [bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit] wat moet verstaan worden onder
kind ten laste. <W 2003-12-22/42, art. 377, 044; Inwerkingtreding : 10-01-2004> <W 2006-07-20/39, art. 15,
2°, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29>
  [Hij bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad eveneens de regels voor de bewijsvoering,
erin begrepen de bewijskracht en de geldigheidsduur van de bewijzen alsook de regels van rechtspleging.
Daartoe kan Hij, tot 31 december 2004 wettelijke bepalingen uitvaardigen en wijzigen, zelfs inzake
aangelegenheden die de Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt met uitsluiting van de aangelegenheden
waarvoor de meerderheid voorgeschreven in artikel 4, derde lid, van de Grondwet wordt vereist. Voor 1 januari
2005 dient de Koning bij de Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsontwerp in ter bekrachtiging van de
besluiten uitgevaardigd krachtens dit lid en die wettelijke bepalingen uitvaardigen of wijzigen. De besluiten die voor
1 januari 2006 niet worden bekrachtigd hebben geen uitwerking.] <W 2003-12-22/42, art. 377, 044;
Inwerkingtreding : 10-01-2004>
  [1 § 1ter . De maaltijdcheques bedoeld in artikel 19bis 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 zijn niet vatbaar voor beslag of overdracht indien zij beantwoorden aan
de voorwaarden van artikel 19bis , § § 2 en 3, van hetzelfde koninklijk besluit.
   Deze maaltijdcheques vallen niet onder de samenvoeging waarin artikel 1411 voorziet, noch behoren zij tot de
uitzonderingen bepaald in artikel 1412.]1
  § 2. Elk jaar past de Koning de in § 1 en § 1bis bepaalde bedragen aan, rekening houdend met het indexcijfer
van de consumptieprijzen van de maand november van elk jaar.
  Voor de bedragen vermeld in de eerste drie leden van § 1 en § 1bis is het aanvangsindexcijfer dat van de maand
november 1989. Voor het bedrag vermeld in het vierde lid van § 1 en § 1bis is het aanvangsindexcijfer dat van de
maand van de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 24 maart 2000 tot wijziging van de artikelen
1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van
het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag.
  Elke verhoging of verlaging van het indexcijfer brengt een verhoging of verlaging van de bedragen met zich
mee, overeenkomstig de volgende formule : het nieuwe bedrag is gelijk aan het basisbedrag, vermenigvuldigd
met het nieuwe indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het resultaat wordt afgerond tot het hogere
honderdtal.
  Het aldus aangepaste laatste bedrag mag evenwel nooit lager zijn dan het bedrag bepaald bij artikel 2, § 1, 1,
van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, dat van kracht zal zijn op
1 januari van het jaar volgend op de aanpassing, afgerond tot het hogere duizendtal.
  Binnen de eerste vijftien dagen van de maand december van elk jaar, worden de nieuwe bedragen
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Zij worden van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op hun
aanpassing.
  § 3. De Koning kan bovendien de in § 1 en § 1bis bepaalde bedragen na advies van de Nationale Arbeidsraad
aanpassen, rekening houdend met de economische toestand.
  Het besluit treedt in werking op 1 januari van het jaar na dat waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
  
  (NOTA 1 : Aanpassing der bedragen. 
  Voor de aanpassingen van de bedragen 27 000 F, 29 000 F en 35 000 F vóór 01-01-2001, zie gearchiveerde
versie 035. Het bedrag 32.000 F werd niet vóór 01-01-2001 aangepast ; zie B.S. 20-10-2000, p. 35374.
  De bedragen 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F en 2.000 F worden respetievelijk
  vanaf 01-01-2001 : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F =
1070,90 EUR en 2.100 F = 52,06 EUR; KB 2000-12-06/32, art. 1-3; Inwerkingtreding : 01-01-2001; VARIA 2000-
12-16/31, art. M.
  Andere aanpassingen van bedragen vermeld in artikel 1409 :
  <2001-12-07/31, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  <2002-12-10/33, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2003>
  <2003-12-04/30, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2004>
  <2004-12-09/30, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2005>
  <2005-12-07/32, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2006>
  <2006-12-05/31, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  <KB 2007-12-11/30, art. 1 tot 3; Inwerkingtreding : 01-01-2008>
  <KB 2008-12-08/30, art. 1 tot 3, Inwerkingtreding : 01-01-2009>
  <KB 2009-12-03/14, art. 1 tot 3, 067; Inwerkingtreding : 01-01-2010>
  <KB 2010-12-08/02, art. 1 et 2; Inwerkingtreding : 01-01-2011>
  <KB 2011-12-12/07, art. 1, 2 en 3, 073; Inwerkingtreding : 01-01-2012>
  <KB 2012-12-13/01, art. 1, 2 en 3, 075; Inwerkingtreding : 01-01-2013>
  <KB 2013-12-15/28, art. 1 en 2, 078; Inwerkingtreding : 01-01-2014> )
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  <KB 2015-12-14/03, art. 1 en 2, 092; Inwerkingtreding : 01-01-2016>
  <KB 2016-12-11/02, art. 1, 2 en 3, 098; Inwerkingtreding : 01-01-2017>
  <KB 2017-12-17/14, art. 1-3, 101; Inwerkingtreding : 01-01-2018> 
  <KB 2018-12-16/06, art. 1-3, 111; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
  <KB 2019-12-09/04, art. 1-3, 121; Inwerkingtreding : 01-01-2020> 
  <W 2020-12-20/02, art. 6, 124; Inwerkingtreding : 24-12-2020; Opheffing : 31-03-2021> 
  <KB 2021-12-17/06, art. 1-3, 127; Inwerkingtreding : 03-01-2022> 
  ----------
  (1)<W 2009-05-06/03, art. 12, 065; Inwerkingtreding : 29-05-2009>
  

  Art. 1409bis. <ingevoegd bij W 1993-01-14/34, art. 8, Inwerkingtreding : 1993-03-02> De schuldenaar die niet
beschikt over inkomsten als bedoeld in artikel 1409, kan voor hem en zijn gezin de noodzakelijke inkomsten
behouden welke berekend worden overeenkomstig de artikelen 1409 (, § 1,) en 1411. <W 2000-03-24/50, art. 3,
034; Inwerkingtreding : 14-05-2000>
  Iedere aanspraak van de schuldenaar, steunend op het eerste lid, wordt aan de beslagrechter voorgelegd
overeenkomstig artikel 1408, § 3. Deze kan de duur beperken tijdens welke deze inkomsten van de schuldenaar
niet voor beslag vatbaar zijn.

  Art. 1409ter.<W 2006-07-20/39, art. 16, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art.
29> § 1. De beslagen schuldenaar die aanspraak kan maken op een verhoging van zijn inkomsten die niet
vatbaar zijn voor beslag met toepassing van artikel 1409, § 1, vierde lid, of 1409, § 1bis, vierde lid, doet hiervan
aangifte, afgegeven tegen ontvangstbewijs respectievelijk aan de derde-beslagene en, in afschrift, aan de
beslaglegger of verzonden aan dezen bij aangetekende brief, door middel van een formulier waarvan het model
bepaald is door de minister van Justitie.
  Per procedure is evenwel één enkele verklaring van kind ten laste vereist, ongeacht het aantal erbij betrokken
schuldeisers in elk stadium ervan.
  § 2. De verklaring zal rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan door de derde-
beslagene voor zover deze beschikt over een termijn van tien werkdagen vóór de gewone datum van de
betaling, de hoedanigheid van kind ten laste wordt vastgesteld overeenkomstig het formulier en één van de
bewijsmiddelen bedoeld in artikel 1409quater en de beslagen schuldenaar op erewoord verklaart dat het kind niet
beschikt over inkomsten waarvan het bedrag hoger is dan door de Koning bepaald of dat zijn inkomsten het
voorwerp zijn geweest van een gemeenschappelijke belastingsaangifte.
  § 3. Iedere betwisting wordt door de beslaglegger of de beslagen schuldenaar aan de beslagrechter voorgelegd
door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden. De beslaglegger en
de beslagen schuldenaar worden bij gerechtsbrief opgeroepen voor de voor de rechter vastgestelde zitting.
  De derde-beslagene wordt, bij gerechtsbrief, in kennis gesteld van het tussengeschil en is verplicht om, vanaf
de volgende vervaldag van de betaling, het bedrag van de toegepaste vermeerdering die aanleiding geeft tot
betwisting in zijn handen onbeschikbaar te maken.
  Onverminderd een overeenkomst tussen de beslagen schuldenaar en de beslaglegger loopt het gevolg van de
onbeschikbaarheid verder tot de kennisgeving van de beschikking over de betwisting.
  De rechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of
hoger beroep. Zij wordt onmiddellijk bij gerechtsbrief ter kennis gebracht van de beslaglegger, van de beslagen
schuldenaar en van de derde-beslagene.
  Indien de vermeerdering niet werd toegepast door de derde-beslagene, zal de beschikking die de hoedanigheid
van kind ten laste erkent rechtskracht hebben vanaf de maand volgend op de ontvangst ervan door deze voor
zover hij beschikt over een termijn van tien werkdagen vóor de gewone datum van de betaling.
  Indien de vermeerdering werd toegepast door de derde-beslagene en in overeenstemming met het tweede lid in
zijn handen onbeschikbaar werd gemaakt, wordt het bedrag van de onbeschikbaar geworden vermeerdering al
naargelang het geval gestort aan de beslagen schuldenaar of aan de beslaglegger.
  In geval van een invorderingsprocedure waarbij vanaf de aanvang of in de loop van de procedure meerdere
schuldeisers betrokken zijn, wordt de beschikking geacht ten aanzien van alle schuldeisers op tegenspraak te zijn
gewezen.
  § 4. In geval van veranderende omstandigheden wordt de vermeerdering voor kind ten laste aangepast
overeenkomstig de paragrafen 2 en 3.
  Indien de beslagen schuldenaar onrechtmatig en ten onrechte de vermeerdering geniet, worden de bedragen
die daarmee overeenstemmen, op grond van een beschikking gewezen overeenkomstig paragraaf 3, zonder
enige beperking gereïntegreerd in het voor beslag vatbare bedrag, onverminderd de toepassing van enige
andere invorderingsmaatregel.

  Art. 1409quater.<Ingevoegd bij KB 2004-12-27/41, art. 2; Inwerkingtreding : 30-01-2007> Onverminderd
andere mogelijks in te roepen bewijsmiddelen wordt de hoedanigheid van kind ten laste aangetoond ten genoege
van recht op een of meer van de volgende wijzen :
  een verklaring afgeleverd door een verzekeringsinstelling in het kader van de ziektekostenverzekering, waarin
bepaald wordt dat het kind ten laste is van de titularis van de beslagen of overgedragen inkomsten, in de zin van
de wetgeving inzake de ziektekostenverzekering;
  het attest van gezinssamenstelling die de verblijfplaats van het kind vaststelt op de woonplaats van de genieter
van de beslagen of overgedragen inkomsten;
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  de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst die de gedeelde materiële bewaring vastelt, alsook een verklaring
op erewoord dat de gerechtelijke beslissing of de overeenkomst wordt nagekomen;
  de rekeninguittreksels die een geregelde storting aantonen van een bijdrage in het onderhoud voor een bedrag
hoger dan de gevraagde verhoging van het niet voor beslag vatbare bedrag.

  Art. 1409quinquies.(Opgeheven) <W 2006-07-20/39, art. 17, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W
2006-07-20/39, art. 29>

  Art. 1410.§ 1. Artikel 1409 (, § 1bis, § 2 en § 3,) vindt bovendien toepassing op: <W 2000-03-24/50, art. 4, 034;
Inwerkingtreding : 14-05-2000>
  1° (de al dan niet provisionele uitkeringen tot onderhoud, door de rechter toegewezen, alsmede de uitkeringen
die na echtscheiding aan de niet schuldige echtgenoot worden toegekend; <W 09-07-1975, art. 3>
  2° de (pensioenen, aanpassingsuitkeringen, [2 overgangsuitkeringen,]2 renten, rentebijslagen) of als pensioen
geldende voordelen betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst; <W 12-05-1971, art. 9,1°>
  (2°bis. het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;) <W 2004-07-09/30, art. 300, 046;
Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  3° de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fondsen voor bestaanszekerheid;
  4° de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en de invaliditeitsuitkeringen betaald krachtens de wetgeving
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de wet van 16 juni 1960 die onder meer de maatschappelijke
prestaties waarborgt ten gunste van de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en de
wetgeving betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  5° de (uitkeringen, renten en toelagen) betaald krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen of beroepsziekten, of de genoemde wet van 16 juni 1960 of verzekeringsovereenkomsten
aangegaan bij toepassing van de wetgeving op de overzeese sociale zekerheid, met uitzondering van het
gedeelte van de uitkering bedoeld in § 2, 4°, van dit artikel; <W 12-05-1971, art.9,2°>
  6° (...) <W 2005-12-27/31, art. 3, 054; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  7° de militievergoedingen bedoeld bij de wet van 9 juli 1951;
  (8° de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan.) <W 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011;
Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  § 2. (De volgende schuldvorderingen zijn niet vatbaar voor overdracht of beslag ten laste van de
rechthebbende :) <W 1999-03-18/36, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  1° (de gezinsbijslagen, met inbegrip van deze betaald krachtens de wetgeving betreffende de soldijtrekkende
militairen;) <W 12-05-1971, art.9,3°>
  2° de wezenpensioenen of -renten betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst;
  3° (de tegemoetkomingen aan minder-validen;) <W 27-06-1969, art. 31, §1>
  4° het gedeelte van de vergoedingen uitgekeerd krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen die 100 pct. overschrijdt en toegekend wordt aan zwaar verminkten wier toestand de hulp van
een andere persoon volstrekt en (normaal vergt, evenals de bedragen toegekend voor de behoefte aan
andermans hulp krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994); <W 1999-12-24/36, art. 95, 033; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  5° (de bedragen uit te keren :
  1. aan de rechthebbende van geneeskundige verstrekkingen als tegemoetkoming ten laste van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of krachtens de wet van 16 juni 1960 of de wetgeving
betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  2. als kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen of als kosten voor
prothesen en orthopedische toestellen aan een door een arbeidsongeval of een beroepsziekte getroffen persoon
krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of de beroepsziekten.) <W 1999-03-18/36, art. 3,
030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  (6° de bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als inkomensgarantie voor ouderen.)
<W 2001-03-22/31, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  7° (de bedragen uitgekeerd als bestaansminimum;) <W 07-08-1974, art. 21, §2>
  (8° de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.) <W 1993-01-14/34, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  9° [11 de financiële uitkering voorzien in hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december
2022]11;
  (10° de al dan niet provisionele vergoedingen voor prothesen, medische hulpmiddelen en implantaten.) <W
2003-04-22/42, art. 2, 042; Inwerkingtreding : 29-05-2003>
  (11° de bedragen bepaald in artikel 120 van de programmawet (I) van 27 december 2006 uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers;) <W 2006-12-27/30, art. 130, 060;
Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  [8 12° de kostenvergoedingen bedoeld in artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers;]8
  [10 13° de bedragen bepaald in de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot
oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers;]10

  [12 14° de terugbetalingen van medische zorg en de herstelpensioenen bedoeld in de wet van 18 juli 2017
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betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de
terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.]12

  [8 De begunstigde van de in de bepaling onder 12° bedoelde kostenvergoedingen kan afstand doen van de
onvatbaarheid voor beslag en van de onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen.]8
  § 3. In afwijking van § 1, kan twee derde van het pensioen en van de sociale uitkeringen der personen in een
ziekenhuis opgenomen op kosten van de commissies van openbare onderstand en van het speciaal
onderstandsfonds, aan die instellingen worden overgedragen.
  (De Koning kan de in het eerste lid bepaalde verhouding wijzigen.) <W 12-05-1971, art. 9, 5°>
  § 4. (In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2, kunnen de prestaties die ten onrechte uitgekeerd zijn uit
de middelen van [9 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, of van
openbare of particuliere instellingen belast met de toepassing van de wetgeving betreffende het sociaal statuut
van de zelfstandigen, hetzij uit de middelen die ingeschreven zijn in de begroting van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid of uit die ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het
bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van de Programmatorische
federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie ]9 of uit die
ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het bestaansminimum of een gelijkaardige
uitkering ingeschreven in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en uit die ingeschreven in de
begrotingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, [3 hetzij uit de financiële middelen die aan de
gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ter beschikking staan voor de betaling
van de gezinsbijslag vanaf 1 januari 2015]3 ambtshalve teruggevorderd worden ten belope van 10 % van iedere
latere prestatie die aan de debiteur van het onverschuldigde bedrag of aan zijn rechthebbenden wordt
uitgekeerd. [1 Hetzelfde geldt voor de intresten op die prestaties ingeval de onterechte betaling frauduleus werd
uitgekeerd.]1
  Voor het bepalen van deze 10 % wordt het bedrag van die prestatie desgevallend verhoogd met de
overeenkomstige prestatie die krachtens één of meerdere buitenlandse regelingen wordt genoten.
  Wanneer de in het eerste, derde en vierde lid, bedoelde terugvordering, niet meer kan worden uitgevoerd door
de instelling of door de uitbetalingsdienst bij gebrek aan nog te betalen prestaties, kan die terugvordering op haar
verzoek ambtshalve worden uitgevoerd door een instelling of dienst die één der prestaties bedoeld in § 1, 2°, 3°,
4°, 5° en 8° verschuldigd is, ten belope van 10 % van dat bedrag.
  Werd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kan de ambtshalve terugvordering [1 van de
onverschuldigd betaalde prestaties en intresten op die bedragen]1 slaan op het geheel van de latere prestaties
van éénzelfde aard of die door dezelfde instelling of dienst worden uitgekeerd.
  Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nalatigheid of een verzuim van de
rechthebbende of van de bijslagtrekkende, dan kan de terugvordering slaan op het geheel van de gezinsbijslag
die later verschuldigd is aan dezelfde bijslagtrekkende.
  Indien de debiteur of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat het inkomen, zoals berekend volgens de
principes vastgelegd in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, lager
ligt of komt te liggen ingevolge de ambtshalve terugvordering dan het bedrag van het bestaansminimum
naargelang de onderscheiden categorieën vastgelegd in dezelfde wet, wordt de terugvordering naargelang het
geval geschorst of beperkt.
  Ter verificatie van de voorgelegde stukken beschikken de instellingen over de bevoegdheid om een onderzoek
naar de bestaansmiddelen te voeren.
  Alle federale overheidsdiensten, alle instellingen die belast zijn met de toepassing van een wetgeving betreffende
de sociale zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, alsook de gerechtigden, hun lasthebbers, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden zijn verplicht aan de
instellingen en uitbetalingsdiensten, op eenvoudig verzoek, alle dienstige stukken voor te leggen.
  De instelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, voorzien in §§ 1 en 2, en met terugwerkende kracht
verkregen, kan van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen het bedrag van de eerdere prestaties die niet
samen met bedoelde voordelen mogen worden genoten, afhouden ten voordele van de instelling of dienst die ten
onrechte uitbetaald heeft.
  Indien een pensioengerechtigde, omwille van de toekenning van een rust- of overlevingspensioen lastens een
Belgische sociale zekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met toepassing van artikel 7 van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitbetaald voordeel
verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van rechtswege en tot beloop van de ontvangen
uitkeringen, in de rechten van de pensioengerechtigde op de hem verschuldigde pensioenbedragen.
  Indien een gerechtigde op uitkeringen bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, omwille van de toekenning van die uitkeringen, met terugwerkende
kracht verzaakt aan een rust- of overlevingspensioen, treedt de [4 de Federale Pensioendienst]4, van rechtswege
en tot beloop van het ontvangen pensioen, in de rechten van de uitkeringsgerechtigde op de hem verschuldigde
uitkeringsbedragen.) <W 1999-01-25/32, art. 223, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 5. De instelling of de dienst die § 4, tweede lid, toepast, brengt de debiteur hiervan op de hoogte, bij een ter
post aangetekend schrijven. Deze brief vermeldt op straffe van nietigheid :
  1° het terug te vorderen bedrag evenals de berekeningswijze van dat bedrag;
  2° de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbank;
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  3° de instelling of de dienst waaraan de terugvordering gevraagd wordt, evenals de
terugvorderingsmodaliteiten.
  De instelling of de dienst bezorgt, bij gewone brief, aan de instelling of de dienst waaraan de terugvordering
wordt gevraagd :
  1° de nodige gegevens ter identificering van de debiteur;
  2° het bedrag van het terug te vorderen onverschuldigde bedrag en de terugvorderingsmodaliteiten;
  3° de datum van de in voorgaand lid bedoelde notificatie;
  4° elke wijziging van de hiervoor vermelde elementen.
  De instelling of de dienst waaraan de terugvordering wordt gevraagd, stelt de debiteur, bij gewone brief, in
kennis van :
  1° de naam van de instelling of de dienst die om de terugvordering heeft verzocht evenals het bedrag en de
modaliteiten ervan;
  2° de datum vanaf dewelke het onverschuldigde bedrag zal worden ingehouden.
  De datum bedoeld in het derde lid, 2°, moet drie maanden later zijn dan de datum van de in het eerste lid
bedoelde notificatie.
  Het beroep bedoeld in het eerste lid, 2°, wordt, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de dag van
aanbieding van het aangetekend schrijven ingediend bij de bevoegde arbeidsrechtbank.) <W 1999-01-25/32, art.
224, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 6. De instelling of de dienst die ambtshalve een terugvordering uitvoert krachtens § 4, eerste, derde of vierde
lid, en waaraan een verzoek is gericht op grond van het tweede lid van dezelfde paragraaf, geeft hieraan gevolg
nadat zij haar eigen schuld heeft teruggevorderd.
  Wanneer meerdere instellingen of diensten bij éénzelfde instelling of dienst een verzoek indienen op grond van §
4, tweede lid, wordt de ambtshalve terugvordering eerst uitgevoerd ten gunste van de meest gerede instelling of
dienst.) <W 1999-01-25/32, art. 225, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  ----------
  (1)<W 2013-06-28/04, art. 36, 077; Inwerkingtreding : 01-08-2013> 
  (2)<W 2014-05-05/01, art. 18, 082; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (3)<W 2014-04-25/77, art. 78, 084; Inwerkingtreding : 16-06-2014> 
  (4)<W 2016-03-18/03, art. 90, 094; Inwerkingtreding : 01-04-2016> 
  (5)<KB 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; Inwerkingtreding : 01-01-2018> 
  (6)<KB 2018-09-06/13, art. 2, 109; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (7)<W 2018-12-21/09, art. 135, 113; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (8)<W 2019-03-01/39, art. 11, 115; Inwerkingtreding : 21-04-2019> 
  (9)<W 2019-05-07/07, art. 9, 118; Inwerkingtreding : 01-04-2019> 
  (10)<KB 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; Inwerkingtreding : 11-03-2020> 
  (11)<W 2022-12-26/01, art. 208, 129; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (12)<W 2022-12-26/05, art. 13, 131; Inwerkingtreding : 09-01-2023> 

  Art. 1410_WAALS_GEWEST.
   § 1. Artikel 1409 (, § 1bis, § 2 en § 3,) vindt bovendien toepassing op: <W 2000-03-24/50, art. 4, 034;
Inwerkingtreding : 14-05-2000>
  1° (de al dan niet provisionele uitkeringen tot onderhoud, door de rechter toegewezen, alsmede de uitkeringen
die na echtscheiding aan de niet schuldige echtgenoot worden toegekend; <W 09-07-1975, art. 3>
  2° de (pensioenen, aanpassingsuitkeringen, [2 overgangsuitkeringen,]2 renten, rentebijslagen) of als pensioen
geldende voordelen betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst; <W 12-05-1971, art. 9,1°>
  (2°bis. het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;) <W 2004-07-09/30, art. 300, 046;
Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  3° de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fondsen voor bestaanszekerheid;
  4° de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en de invaliditeitsuitkeringen betaald krachtens de wetgeving
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de wet van 16 juni 1960 die onder meer de maatschappelijke
prestaties waarborgt ten gunste van de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en de
wetgeving betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  5° de (uitkeringen, renten en toelagen) betaald krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen of beroepsziekten, of de genoemde wet van 16 juni 1960 of verzekeringsovereenkomsten
aangegaan bij toepassing van de wetgeving op de overzeese sociale zekerheid, met uitzondering van het
gedeelte van de uitkering bedoeld in § 2, 4°, van dit artikel; <W 12-05-1971, art.9,2°>
  6° (...) <W 2005-12-27/31, art. 3, 054; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  7° de militievergoedingen bedoeld bij de wet van 9 juli 1951;
  (8° de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan.) <W 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011;
Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  § 2. (De volgende schuldvorderingen zijn niet vatbaar voor overdracht of beslag ten laste van de
rechthebbende :) <W 1999-03-18/36, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  1° (de gezinsbijslagen, met inbegrip van deze betaald krachtens de wetgeving betreffende de soldijtrekkende
militairen;) <W 12-05-1971, art.9,3°>
  2° de wezenpensioenen of -renten betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst;
  3° (de tegemoetkomingen aan minder-validen;) <W 27-06-1969, art. 31, §1>
  4° het gedeelte van de vergoedingen uitgekeerd krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
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arbeidsongevallen die 100 pct. overschrijdt en toegekend wordt aan zwaar verminkten wier toestand de hulp van
een andere persoon volstrekt en (normaal vergt, evenals de bedragen toegekend voor de behoefte aan
andermans hulp krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994); <W 1999-12-24/36, art. 95, 033; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  5° (de bedragen uit te keren :
  1. aan de rechthebbende van geneeskundige verstrekkingen als tegemoetkoming ten laste van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of krachtens de wet van 16 juni 1960 of de wetgeving
betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  2. als kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen of als kosten voor
prothesen en orthopedische toestellen aan een door een arbeidsongeval of een beroepsziekte getroffen persoon
krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of de beroepsziekten.) <W 1999-03-18/36, art. 3,
030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  (6° de bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als inkomensgarantie voor ouderen.)
<W 2001-03-22/31, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  7° (de bedragen uitgekeerd als bestaansminimum;) <W 07-08-1974, art. 21, §2>
  (8° de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.) <W 1993-01-14/34, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  9° [12 de financiële uitkering voorzien in hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december
2022]12;
  (10° de al dan niet provisionele vergoedingen voor prothesen, medische hulpmiddelen en implantaten.) <W
2003-04-22/42, art. 2, 042; Inwerkingtreding : 29-05-2003>
  (11° de bedragen bepaald in artikel 120 van de programmawet (I) van 27 december 2006 uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers;) <W 2006-12-27/30, art. 130, 060;
Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  [8 12° de kostenvergoedingen bedoeld in artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers;]8
  [10 13° de bedragen bepaald in de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot
oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers;]10
  [13 14° de terugbetalingen van medische zorg en de herstelpensioenen bedoeld in de wet van 18 juli 2017
betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de
terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.]13
  [8 De begunstigde van de in de bepaling onder 12° bedoelde kostenvergoedingen kan afstand doen van de
onvatbaarheid voor beslag en van de onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen.]8
  § 3. In afwijking van § 1, kan twee derde van het pensioen en van de sociale uitkeringen der personen in een
ziekenhuis opgenomen op kosten van de commissies van openbare onderstand en van het speciaal
onderstandsfonds, aan die instellingen worden overgedragen.
  (De Koning kan de in het eerste lid bepaalde verhouding wijzigen.) <W 12-05-1971, art. 9, 5°>
  § 4. (In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2, kunnen de prestaties die ten onrechte uitgekeerd zijn uit
de middelen van [9 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, of van
openbare of particuliere instellingen belast met de toepassing van de wetgeving betreffende het sociaal statuut
van de zelfstandigen, hetzij uit de middelen die ingeschreven zijn in de begroting van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid of uit die ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het
bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van de Programmatorische
federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie ]9 of uit die
ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van het gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het bestaansminimum of een gelijkaardige
uitkering ingeschreven in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en uit die ingeschreven in de
begrotingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, [3 hetzij uit de financiële middelen die aan de
gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ter beschikking staan voor de betaling
van de gezinsbijslag vanaf 1 januari 2015]3 [11 en voor de betaling van de tegemoetkomingen voor hulp aan
bejaarden]11 ambtshalve teruggevorderd worden ten belope van 10 % van iedere latere prestatie die aan de
debiteur van het onverschuldigde bedrag of aan zijn rechthebbenden wordt uitgekeerd. [1 Hetzelfde geldt voor
de intresten op die prestaties ingeval de onterechte betaling frauduleus werd uitgekeerd.]1
  Voor het bepalen van deze 10 % wordt het bedrag van die prestatie desgevallend verhoogd met de
overeenkomstige prestatie die krachtens één of meerdere buitenlandse regelingen wordt genoten.
  Wanneer de in het eerste, derde en vierde lid, bedoelde terugvordering, niet meer kan worden uitgevoerd door
de instelling of door de uitbetalingsdienst bij gebrek aan nog te betalen prestaties, kan die terugvordering op haar
verzoek ambtshalve worden uitgevoerd door een instelling of dienst die één der prestaties bedoeld in § 1, 2°, 3°,
4°, 5° en 8° verschuldigd is, ten belope van 10 % van dat bedrag.
  Werd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kan de ambtshalve terugvordering [1 van de
onverschuldigd betaalde prestaties en intresten op die bedragen]1 slaan op het geheel van de latere prestaties
van éénzelfde aard of die door dezelfde instelling of dienst worden uitgekeerd.
  Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nalatigheid of een verzuim van de
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rechthebbende of van de bijslagtrekkende, dan kan de terugvordering slaan op het geheel van de gezinsbijslag
die later verschuldigd is aan dezelfde bijslagtrekkende.
  Indien de debiteur of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat het inkomen, zoals berekend volgens de
principes vastgelegd in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, lager
ligt of komt te liggen ingevolge de ambtshalve terugvordering dan het bedrag van het bestaansminimum
naargelang de onderscheiden categorieën vastgelegd in dezelfde wet, wordt de terugvordering naargelang het
geval geschorst of beperkt.
  Ter verificatie van de voorgelegde stukken beschikken de instellingen over de bevoegdheid om een onderzoek
naar de bestaansmiddelen te voeren.
  Alle federale overheidsdiensten, alle instellingen die belast zijn met de toepassing van een wetgeving betreffende
de sociale zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, alsook de gerechtigden, hun lasthebbers, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden zijn verplicht aan de
instellingen en uitbetalingsdiensten, op eenvoudig verzoek, alle dienstige stukken voor te leggen.
  De instelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, voorzien in §§ 1 en 2, en met terugwerkende kracht
verkregen, kan van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen het bedrag van de eerdere prestaties die niet
samen met bedoelde voordelen mogen worden genoten, afhouden ten voordele van de instelling of dienst die ten
onrechte uitbetaald heeft.
  Indien een pensioengerechtigde, omwille van de toekenning van een rust- of overlevingspensioen lastens een
Belgische sociale zekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met toepassing van artikel 7 van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitbetaald voordeel
verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van rechtswege en tot beloop van de ontvangen
uitkeringen, in de rechten van de pensioengerechtigde op de hem verschuldigde pensioenbedragen.
  Indien een gerechtigde op uitkeringen bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, omwille van de toekenning van die uitkeringen, met terugwerkende
kracht verzaakt aan een rust- of overlevingspensioen, treedt de [4 de Federale Pensioendienst]4, van rechtswege
en tot beloop van het ontvangen pensioen, in de rechten van de uitkeringsgerechtigde op de hem verschuldigde
uitkeringsbedragen.) <W 1999-01-25/32, art. 223, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 5. De instelling of de dienst die § 4, tweede lid, toepast, brengt de debiteur hiervan op de hoogte, bij een ter
post aangetekend schrijven. Deze brief vermeldt op straffe van nietigheid :
  1° het terug te vorderen bedrag evenals de berekeningswijze van dat bedrag;
  2° de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbank;
  3° de instelling of de dienst waaraan de terugvordering gevraagd wordt, evenals de
terugvorderingsmodaliteiten.
  De instelling of de dienst bezorgt, bij gewone brief, aan de instelling of de dienst waaraan de terugvordering
wordt gevraagd :
  1° de nodige gegevens ter identificering van de debiteur;
  2° het bedrag van het terug te vorderen onverschuldigde bedrag en de terugvorderingsmodaliteiten;
  3° de datum van de in voorgaand lid bedoelde notificatie;
  4° elke wijziging van de hiervoor vermelde elementen.
  De instelling of de dienst waaraan de terugvordering wordt gevraagd, stelt de debiteur, bij gewone brief, in
kennis van :
  1° de naam van de instelling of de dienst die om de terugvordering heeft verzocht evenals het bedrag en de
modaliteiten ervan;
  2° de datum vanaf dewelke het onverschuldigde bedrag zal worden ingehouden.
  De datum bedoeld in het derde lid, 2°, moet drie maanden later zijn dan de datum van de in het eerste lid
bedoelde notificatie.
  Het beroep bedoeld in het eerste lid, 2°, wordt, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de dag van
aanbieding van het aangetekend schrijven ingediend bij de bevoegde arbeidsrechtbank.) <W 1999-01-25/32, art.
224, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 6. De instelling of de dienst die ambtshalve een terugvordering uitvoert krachtens § 4, eerste, derde of vierde
lid, en waaraan een verzoek is gericht op grond van het tweede lid van dezelfde paragraaf, geeft hieraan gevolg
nadat zij haar eigen schuld heeft teruggevorderd.
  Wanneer meerdere instellingen of diensten bij éénzelfde instelling of dienst een verzoek indienen op grond van §
4, tweede lid, wordt de ambtshalve terugvordering eerst uitgevoerd ten gunste van de meest gerede instelling of
dienst.) <W 1999-01-25/32, art. 225, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  ----------
  (1)<W 2013-06-28/04, art. 36, 077; Inwerkingtreding : 01-08-2013> 
  (2)<W 2014-05-05/01, art. 18, 082; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (3)<W 2014-04-25/77, art. 78, 084; Inwerkingtreding : 16-06-2014> 
  (4)<W 2016-03-18/03, art. 90, 094; Inwerkingtreding : 01-04-2016> 
  (5)<KB 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; Inwerkingtreding : 01-01-2018> 
  (6)<KB 2018-09-06/13, art. 2, 109; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (7)<W 2018-12-21/09, art. 135, 113; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (8)<W 2019-03-01/39, art. 11, 115; Inwerkingtreding : 21-04-2019> 
  (9)<W 2019-05-07/07, art. 9, 118; Inwerkingtreding : 01-04-2019> 
  (10)<KB 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; Inwerkingtreding : 11-03-2020> 
  (11)<DWG 2020-10-01/16, art. 45, 125; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (12)<W 2022-12-26/01, art. 208, 129; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
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  (13)<W 2022-12-26/05, art. 13, 131; Inwerkingtreding : 09-01-2023> 

  Art. 1410_VLAAMS_GEWEST.
   § 1. Artikel 1409 (, § 1bis, § 2 en § 3,) vindt bovendien toepassing op: <W 2000-03-24/50, art. 4, 034;
Inwerkingtreding : 14-05-2000>
  1° (de al dan niet provisionele uitkeringen tot onderhoud, door de rechter toegewezen, alsmede de uitkeringen
die na echtscheiding aan de niet schuldige echtgenoot worden toegekend; <W 09-07-1975, art. 3>
  2° de (pensioenen, aanpassingsuitkeringen, [2 overgangsuitkeringen,]2 renten, rentebijslagen) of als pensioen
geldende voordelen betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst; <W 12-05-1971, art. 9,1°>
  (2°bis. het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;) <W 2004-07-09/30, art. 300, 046;
Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  3° de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fondsen voor bestaanszekerheid;
  4° de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en de invaliditeitsuitkeringen betaald krachtens de wetgeving
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de wet van 16 juni 1960 die onder meer de maatschappelijke
prestaties waarborgt ten gunste van de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en de
wetgeving betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  5° de (uitkeringen, renten en toelagen) betaald krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen of beroepsziekten, of de genoemde wet van 16 juni 1960 of verzekeringsovereenkomsten
aangegaan bij toepassing van de wetgeving op de overzeese sociale zekerheid, met uitzondering van het
gedeelte van de uitkering bedoeld in § 2, 4°, van dit artikel; <W 12-05-1971, art.9,2°>
  6° (...) <W 2005-12-27/31, art. 3, 054; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  7° de militievergoedingen bedoeld bij de wet van 9 juli 1951;
  (8° de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan.) <W 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011;
Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  § 2. (De volgende schuldvorderingen zijn niet vatbaar voor overdracht of beslag ten laste van de
rechthebbende [9 of de begunstigde, zoals gedefinieerd in artikel 3, § 3, 1°, van het decreet van 27 april 2018 tot
regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of de bijslagtrekkende zoals gedefinieerd in artikel 3, §
1, 8°, van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid]9:) <W
1999-03-18/36, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  1° [9 de toelagen in het kader van het gezinsbeleid;]9
  2° de wezenpensioenen of -renten betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst;
  3° (de tegemoetkomingen aan minder-validen;) <W 27-06-1969, art. 31, §1>
  4° het gedeelte van de vergoedingen uitgekeerd krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen die 100 pct. overschrijdt en toegekend wordt aan zwaar verminkten wier toestand de hulp van
een andere persoon volstrekt en (normaal vergt, evenals de bedragen toegekend voor de behoefte aan
andermans hulp krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994); <W 1999-12-24/36, art. 95, 033; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  5° (de bedragen uit te keren :
  1. aan de rechthebbende van geneeskundige verstrekkingen als tegemoetkoming ten laste van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of krachtens de wet van 16 juni 1960 of de wetgeving
betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  2. als kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen of als kosten voor
prothesen en orthopedische toestellen aan een door een arbeidsongeval of een beroepsziekte getroffen persoon
krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of de beroepsziekten.) <W 1999-03-18/36, art. 3,
030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  (6° de bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als inkomensgarantie voor ouderen.)
<W 2001-03-22/31, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  7° (de bedragen uitgekeerd als bestaansminimum;) <W 07-08-1974, art. 21, §2>
  (8° de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.) <W 1993-01-14/34, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  9° [14 de financiële uitkering voorzien in hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december
2022]14;
  (10° de al dan niet provisionele vergoedingen voor prothesen, medische hulpmiddelen en implantaten.) <W
2003-04-22/42, art. 2, 042; Inwerkingtreding : 29-05-2003>
  (11° de bedragen bepaald in artikel 120 van de programmawet (I) van 27 december 2006 uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers;) <W 2006-12-27/30, art. 130, 060;
Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  [10 12° de bedragen uit te keren of uitgekeerd aan gebruikers als tegemoetkomingen als vermeld in het decreet
van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming.]10
  [11 12° de bedragen die uit te keren of uitgekeerd zijn aan de rechthebbenden voor tegemoetkomingen die
voortvloeien uit het decreet van 18 mei 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische
verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en
multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging.]11
  [8 12° de kostenvergoedingen bedoeld in artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers.]8
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  [12 13° de bedragen bepaald in de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot
oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers;]12
  [15 14° de terugbetalingen van medische zorg en de herstelpensioenen bedoeld in de wet van 18 juli 2017
betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de
terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.]15
  [8 De begunstigde van de in de bepaling onder 12° bedoelde kostenvergoedingen kan afstand doen van de
onvatbaarheid voor beslag en van de onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen.]8
  § 3. In afwijking van § 1, kan twee derde van het pensioen en van de sociale uitkeringen der personen in een
ziekenhuis opgenomen op kosten van de commissies van openbare onderstand en van het speciaal
onderstandsfonds, aan die instellingen worden overgedragen.
  (De Koning kan de in het eerste lid bepaalde verhouding wijzigen.) <W 12-05-1971, art. 9, 5°>
  § 4. (In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2, kunnen de prestaties die ten onrechte uitgekeerd zijn uit
de middelen van [13 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, of van
openbare of particuliere instellingen belast met de toepassing van de wetgeving betreffende het sociaal statuut
van de zelfstandigen, hetzij uit de middelen die ingeschreven zijn in de begroting van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid of uit die ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het
bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van de Programmatorische
federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie]13 en uit die
ingeschreven in de begrotingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, [3 hetzij uit de financiële
middelen die aan de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ter beschikking staan
voor de betaling van de [9 toelagen in het kader van het gezinsbeleid]9 vanaf 1 januari 2015]3 ambtshalve
teruggevorderd worden ten belope van 10 % van iedere latere prestatie die aan de debiteur van het
onverschuldigde bedrag of aan zijn rechthebbenden wordt uitgekeerd. [1 Hetzelfde geldt voor de intresten op die
prestaties ingeval de onterechte betaling frauduleus werd uitgekeerd.]1
  Voor het bepalen van deze 10 % wordt het bedrag van die prestatie desgevallend verhoogd met de
overeenkomstige prestatie die krachtens één of meerdere buitenlandse regelingen wordt genoten.
  Wanneer de in het eerste, derde en vierde lid, bedoelde terugvordering [9 van andere prestaties dan toelagen in
het kader van het gezinsbeleid]9, niet meer kan worden uitgevoerd door de instelling of door de
uitbetalingsdienst bij gebrek aan nog te betalen prestaties, kan die terugvordering op haar verzoek ambtshalve
worden uitgevoerd door een instelling of dienst die één der prestaties bedoeld in § 1, 2°, 3°, 4°, 5° en 8°
verschuldigd is, ten belope van 10 % van dat bedrag.
  Werd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kan de ambtshalve terugvordering [1 van de
onverschuldigd betaalde prestaties en intresten op die bedragen]1 slaan op het geheel van de latere prestaties
van éénzelfde aard of die door dezelfde instelling of dienst worden uitgekeerd.
  [9 Als toelagen in het kader van het gezinsbeleid ten onrechte zijn verkregen ingevolge een nalatigheid of een
verzuim van de begunstigde, kan de terugvordering slaan op het geheel van de toelagen in het kader van het
gezinsbeleid die later verschuldigd zijn aan dezelfde begunstigde.]9
  Indien de debiteur of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat het inkomen, zoals berekend volgens de
principes vastgelegd in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, lager
ligt of komt te liggen ingevolge de ambtshalve terugvordering dan het bedrag van het bestaansminimum
naargelang de onderscheiden categorieën vastgelegd in dezelfde wet, wordt de terugvordering naargelang het
geval geschorst of beperkt.
  Ter verificatie van de voorgelegde stukken beschikken de instellingen over de bevoegdheid om een onderzoek
naar de bestaansmiddelen te voeren.
  Alle federale overheidsdiensten, alle instellingen die belast zijn met de toepassing van een wetgeving betreffende
de sociale zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, alsook de gerechtigden, hun lasthebbers, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden zijn verplicht aan de
instellingen en uitbetalingsdiensten, op eenvoudig verzoek, alle dienstige stukken voor te leggen.
  De instelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, voorzien in §§ 1 en 2, en met terugwerkende kracht
verkregen, kan van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen het bedrag van de eerdere prestaties die niet
samen met bedoelde voordelen mogen worden genoten, afhouden ten voordele van de instelling of dienst die ten
onrechte uitbetaald heeft.
  Indien een pensioengerechtigde, omwille van de toekenning van een rust- of overlevingspensioen lastens een
Belgische sociale zekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met toepassing van artikel 7 van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitbetaald voordeel
verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van rechtswege en tot beloop van de ontvangen
uitkeringen, in de rechten van de pensioengerechtigde op de hem verschuldigde pensioenbedragen.
  Indien een gerechtigde op uitkeringen bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, omwille van de toekenning van die uitkeringen, met terugwerkende
kracht verzaakt aan een rust- of overlevingspensioen, treedt de [4 de Federale Pensioendienst]4, van rechtswege
en tot beloop van het ontvangen pensioen, in de rechten van de uitkeringsgerechtigde op de hem verschuldigde
uitkeringsbedragen.) <W 1999-01-25/32, art. 223, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 5. De instelling of de dienst die § 4, tweede lid, toepast, brengt de debiteur hiervan op de hoogte, bij een ter
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post aangetekend schrijven. Deze brief vermeldt op straffe van nietigheid :
  1° het terug te vorderen bedrag evenals de berekeningswijze van dat bedrag;
  2° de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbank;
  3° de instelling of de dienst waaraan de terugvordering gevraagd wordt, evenals de
terugvorderingsmodaliteiten.
  De instelling of de dienst bezorgt, bij gewone brief, aan de instelling of de dienst waaraan de terugvordering
wordt gevraagd :
  1° de nodige gegevens ter identificering van de debiteur;
  2° het bedrag van het terug te vorderen onverschuldigde bedrag en de terugvorderingsmodaliteiten;
  3° de datum van de in voorgaand lid bedoelde notificatie;
  4° elke wijziging van de hiervoor vermelde elementen.
  De instelling of de dienst waaraan de terugvordering wordt gevraagd, stelt de debiteur, bij gewone brief, in
kennis van :
  1° de naam van de instelling of de dienst die om de terugvordering heeft verzocht evenals het bedrag en de
modaliteiten ervan;
  2° de datum vanaf dewelke het onverschuldigde bedrag zal worden ingehouden.
  De datum bedoeld in het derde lid, 2°, moet drie maanden later zijn dan de datum van de in het eerste lid
bedoelde notificatie.
  Het beroep bedoeld in het eerste lid, 2°, wordt, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de dag van
aanbieding van het aangetekend schrijven ingediend bij de bevoegde arbeidsrechtbank.) <W 1999-01-25/32, art.
224, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 6. De instelling of de dienst die ambtshalve een terugvordering uitvoert krachtens § 4, eerste, derde of vierde
lid, en waaraan een verzoek is gericht op grond van het tweede lid van dezelfde paragraaf, geeft hieraan gevolg
nadat zij haar eigen schuld heeft teruggevorderd.
  Wanneer meerdere instellingen of diensten bij éénzelfde instelling of dienst een verzoek indienen op grond van §
4, tweede lid, wordt de ambtshalve terugvordering eerst uitgevoerd ten gunste van de meest gerede instelling of
dienst.) <W 1999-01-25/32, art. 225, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  ----------
  (1)<W 2013-06-28/04, art. 36, 077; Inwerkingtreding : 01-08-2013> 
  (2)<W 2014-05-05/01, art. 18, 082; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (3)<W 2014-04-25/77, art. 78, 084; Inwerkingtreding : 16-06-2014> 
  (4)<W 2016-03-18/03, art. 90, 094; Inwerkingtreding : 01-04-2016> 
  (5)<KB 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; Inwerkingtreding : 01-01-2018> 
  (6)<KB 2018-09-06/13, art. 2, 109; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (7)<W 2018-12-21/09, art. 135, 113; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (8)<W 2019-03-01/39, art. 11, 115; Inwerkingtreding : 21-04-2019> 
  (9)<DVR 2018-04-27/27, art. 199, 116; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
  (10)<DVR 2018-05-18/15, art. 156, 119; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
  (11)<DVR 2018-07-06/23, art. 99, 120; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
  (12)<KB 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; Inwerkingtreding : 11-03-2020> 
  (13)<W 2019-05-07/07, art. 9, 118; Inwerkingtreding : 01-04-2019> 
  (14)<W 2022-12-26/01, art. 208, 129; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (15)<W 2022-12-26/05, art. 13, 131; Inwerkingtreding : 09-01-2023> 

  Art. 1410_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   § 1. Artikel 1409 (, § 1bis, § 2 en § 3,) vindt bovendien toepassing op: <W 2000-03-24/50, art. 4, 034;
Inwerkingtreding : 14-05-2000>
  1° (de al dan niet provisionele uitkeringen tot onderhoud, door de rechter toegewezen, alsmede de uitkeringen
die na echtscheiding aan de niet schuldige echtgenoot worden toegekend; <W 09-07-1975, art. 3>
  2° de (pensioenen, aanpassingsuitkeringen, [2 overgangsuitkeringen,]2 renten, rentebijslagen) of als pensioen
geldende voordelen betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst; <W 12-05-1971, art. 9,1°>
  (2°bis. het vakantiegeld en de aanvullende toeslag bij het vakantiegeld betaald krachtens de wetgeving
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers;) <W 2004-07-09/30, art. 300, 046;
Inwerkingtreding : 25-07-2004>
  3° de werkloosheidsuitkeringen en de uitkeringen betaald door fondsen voor bestaanszekerheid;
  4° de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en de invaliditeitsuitkeringen betaald krachtens de wetgeving
op de ziekte- en invaliditeitsverzekering of de wet van 16 juni 1960 die onder meer de maatschappelijke
prestaties waarborgt ten gunste van de gewezen werknemers van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi en de
wetgeving betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  5° de (uitkeringen, renten en toelagen) betaald krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen of beroepsziekten, of de genoemde wet van 16 juni 1960 of verzekeringsovereenkomsten
aangegaan bij toepassing van de wetgeving op de overzeese sociale zekerheid, met uitzondering van het
gedeelte van de uitkering bedoeld in § 2, 4°, van dit artikel; <W 12-05-1971, art.9,2°>
  6° (...) <W 2005-12-27/31, art. 3, 054; Inwerkingtreding : 09-01-2006>
  7° de militievergoedingen bedoeld bij de wet van 9 juli 1951;
  (8° de uitkering toegekend bij onderbreking van de beroepsloopbaan.) <W 1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011;
Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  § 2. (De volgende schuldvorderingen zijn niet vatbaar voor overdracht of beslag ten laste van de
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rechthebbende :) <W 1999-03-18/36, art. 3, 030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  1° (de gezinsbijslagen, met inbegrip van deze betaald krachtens de wetgeving betreffende de soldijtrekkende
militairen;) <W 12-05-1971, art.9,3°>
  2° de wezenpensioenen of -renten betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst;
  3° (de tegemoetkomingen aan minder-validen;) <W 27-06-1969, art. 31, §1>
  4° het gedeelte van de vergoedingen uitgekeerd krachtens de wetgeving op de vergoeding van schade uit
arbeidsongevallen die 100 pct. overschrijdt en toegekend wordt aan zwaar verminkten wier toestand de hulp van
een andere persoon volstrekt en (normaal vergt, evenals de bedragen toegekend voor de behoefte aan
andermans hulp krachtens de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994); <W 1999-12-24/36, art. 95, 033; Inwerkingtreding : 10-01-2000>
  5° (de bedragen uit te keren :
  1. aan de rechthebbende van geneeskundige verstrekkingen als tegemoetkoming ten laste van de verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen of krachtens de wet van 16 juni 1960 of de wetgeving
betreffende de overzeese sociale zekerheid;
  2. als kosten voor geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en verplegingszorgen of als kosten voor
prothesen en orthopedische toestellen aan een door een arbeidsongeval of een beroepsziekte getroffen persoon
krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen of de beroepsziekten.) <W 1999-03-18/36, art. 3,
030; Inwerkingtreding : 08-06-1999>
  (6° de bedragen uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als inkomensgarantie voor ouderen.)
<W 2001-03-22/31, art. 3, 038; Inwerkingtreding : 01-06-2001>
  7° (de bedragen uitgekeerd als bestaansminimum;) <W 07-08-1974, art. 21, §2>
  (8° de bedragen uitgekeerd als maatschappelijke dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.) <W 1993-01-14/34, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  (9° [12 de financiële uitkering voorzien in hoofdstuk 3 van titel 9 van de programmawet van 26 december
2022]12;
  (10° de al dan niet provisionele vergoedingen voor prothesen, medische hulpmiddelen en implantaten.) <W
2003-04-22/42, art. 2, 042; Inwerkingtreding : 29-05-2003>
  (11° de bedragen bepaald in artikel 120 van de programmawet (I) van 27 december 2006 uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers.) <W 2006-12-27/30, art. 130, 060;
Inwerkingtreding : 01-04-2007>
  [7 12° de bedragen uit te keren of uitgekeerd aan Brusselse verzekerden als tegemoetkomingen in de zin van
de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de
gezondheidszorg en de hulp aan personen.]7
  [11 12° de kostenvergoedingen bedoeld in artikel 10 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van
vrijwilligers.]11
  [8 13° de bedragen bepaald in de artikelen 15 en 16 van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot
oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers uitgekeerd als
tussenkomst van het Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers;]8
  [13 14° de terugbetalingen van medische zorg en de herstelpensioenen bedoeld in de wet van 18 juli 2017
betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de
terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme.]13
  [11 De begunstigde van de in de bepaling onder 12° bedoelde kostenvergoedingen kan afstand doen van de
onvatbaarheid voor beslag en van de onoverdraagbaarheid van de kostenvergoedingen.]11
  § 3. In afwijking van § 1, kan twee derde van het pensioen en van de sociale uitkeringen der personen in een
ziekenhuis opgenomen op kosten van de commissies van openbare onderstand en van het speciaal
onderstandsfonds, aan die instellingen worden overgedragen.
  (De Koning kan de in het eerste lid bepaalde verhouding wijzigen.) <W 12-05-1971, art. 9, 5°>
  § 4. (In afwijking van de bepalingen van de §§ 1 en 2, kunnen de prestaties die ten onrechte uitgekeerd zijn uit
de middelen van [9 de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's, of van
openbare of particuliere instellingen belast met de toepassing van de wetgeving betreffende het sociaal statuut
van de zelfstandigen, hetzij uit de middelen die ingeschreven zijn in de begroting van de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid of uit die ingeschreven in de begroting van de pensioenen met het oog op de toekenning van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, hetzij uit middelen dienstig voor de toekenning van het
bestaansminimum of een gelijkaardige uitkering ingeschreven in de begroting van de Programmatorische
federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie]9 en uit die
ingeschreven in de begrotingen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, [3 hetzij uit de financiële
middelen die aan de gemeenschappen en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie ter beschikking staan
voor de betaling van de gezinsbijslag vanaf 1 januari 2015]3 ambtshalve teruggevorderd worden ten belope van
10 % van iedere latere prestatie die aan de debiteur van het onverschuldigde bedrag of aan zijn rechthebbenden
wordt uitgekeerd. [1 Hetzelfde geldt voor de intresten op die prestaties ingeval de onterechte betaling frauduleus
werd uitgekeerd.]1
  Voor het bepalen van deze 10 % wordt het bedrag van die prestatie desgevallend verhoogd met de
overeenkomstige prestatie die krachtens één of meerdere buitenlandse regelingen wordt genoten.
  Wanneer de in het eerste, derde en vierde lid, bedoelde terugvordering, niet meer kan worden uitgevoerd door
de instelling of door de uitbetalingsdienst bij gebrek aan nog te betalen prestaties, kan die terugvordering op haar
verzoek ambtshalve worden uitgevoerd door een instelling of dienst die één der prestaties bedoeld in § 1, 2°, 3°,
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4°, 5° en 8° verschuldigd is, ten belope van 10 % van dat bedrag.
  Werd de betaling ten onrechte bedrieglijk verkregen, dan kan de ambtshalve terugvordering [1 van de
onverschuldigd betaalde prestaties en intresten op die bedragen]1 slaan op het geheel van de latere prestaties
van éénzelfde aard of die door dezelfde instelling of dienst worden uitgekeerd.
  Werden de gezinsbijslagen ten onrechte verkregen ingevolge een nalatigheid of een verzuim van de
rechthebbende of van de bijslagtrekkende, dan kan de terugvordering slaan op het geheel van de gezinsbijslag
die later verschuldigd is aan dezelfde bijslagtrekkende.
  Indien de debiteur of zijn rechthebbenden het bewijs leveren dat het inkomen, zoals berekend volgens de
principes vastgelegd in de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, lager
ligt of komt te liggen ingevolge de ambtshalve terugvordering dan het bedrag van het bestaansminimum
naargelang de onderscheiden categorieën vastgelegd in dezelfde wet, wordt de terugvordering naargelang het
geval geschorst of beperkt.
  Ter verificatie van de voorgelegde stukken beschikken de instellingen over de bevoegdheid om een onderzoek
naar de bestaansmiddelen te voeren.
  Alle federale overheidsdiensten, alle instellingen die belast zijn met de toepassing van een wetgeving betreffende
de sociale zekerheid, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten, de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, alsook de gerechtigden, hun lasthebbers, hun erfgenamen of rechtverkrijgenden zijn verplicht aan de
instellingen en uitbetalingsdiensten, op eenvoudig verzoek, alle dienstige stukken voor te leggen.
  De instelling of dienst die een voordeel uitbetaalt, voorzien in §§ 1 en 2, en met terugwerkende kracht
verkregen, kan van de vervallen en nog niet uitbetaalde bedragen het bedrag van de eerdere prestaties die niet
samen met bedoelde voordelen mogen worden genoten, afhouden ten voordele van de instelling of dienst die ten
onrechte uitbetaald heeft.
  Indien een pensioengerechtigde, omwille van de toekenning van een rust- of overlevingspensioen lastens een
Belgische sociale zekerheidsregeling, met terugwerkende kracht aan een met toepassing van artikel 7 van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders uitbetaald voordeel
verzaakt, treedt de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, van rechtswege en tot beloop van de ontvangen
uitkeringen, in de rechten van de pensioengerechtigde op de hem verschuldigde pensioenbedragen.
  Indien een gerechtigde op uitkeringen bedoeld in artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, omwille van de toekenning van die uitkeringen, met terugwerkende
kracht verzaakt aan een rust- of overlevingspensioen, treedt de [4 de Federale Pensioendienst]4, van rechtswege
en tot beloop van het ontvangen pensioen, in de rechten van de uitkeringsgerechtigde op de hem verschuldigde
uitkeringsbedragen.) <W 1999-01-25/32, art. 223, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 5. De instelling of de dienst die § 4, tweede lid, toepast, brengt de debiteur hiervan op de hoogte, bij een ter
post aangetekend schrijven. Deze brief vermeldt op straffe van nietigheid :
  1° het terug te vorderen bedrag evenals de berekeningswijze van dat bedrag;
  2° de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbank;
  3° de instelling of de dienst waaraan de terugvordering gevraagd wordt, evenals de
terugvorderingsmodaliteiten.
  De instelling of de dienst bezorgt, bij gewone brief, aan de instelling of de dienst waaraan de terugvordering
wordt gevraagd :
  1° de nodige gegevens ter identificering van de debiteur;
  2° het bedrag van het terug te vorderen onverschuldigde bedrag en de terugvorderingsmodaliteiten;
  3° de datum van de in voorgaand lid bedoelde notificatie;
  4° elke wijziging van de hiervoor vermelde elementen.
  De instelling of de dienst waaraan de terugvordering wordt gevraagd, stelt de debiteur, bij gewone brief, in
kennis van :
  1° de naam van de instelling of de dienst die om de terugvordering heeft verzocht evenals het bedrag en de
modaliteiten ervan;
  2° de datum vanaf dewelke het onverschuldigde bedrag zal worden ingehouden.
  De datum bedoeld in het derde lid, 2°, moet drie maanden later zijn dan de datum van de in het eerste lid
bedoelde notificatie.
  Het beroep bedoeld in het eerste lid, 2°, wordt, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de dag van
aanbieding van het aangetekend schrijven ingediend bij de bevoegde arbeidsrechtbank.) <W 1999-01-25/32, art.
224, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  (§ 6. De instelling of de dienst die ambtshalve een terugvordering uitvoert krachtens § 4, eerste, derde of vierde
lid, en waaraan een verzoek is gericht op grond van het tweede lid van dezelfde paragraaf, geeft hieraan gevolg
nadat zij haar eigen schuld heeft teruggevorderd.
  Wanneer meerdere instellingen of diensten bij éénzelfde instelling of dienst een verzoek indienen op grond van §
4, tweede lid, wordt de ambtshalve terugvordering eerst uitgevoerd ten gunste van de meest gerede instelling of
dienst.) <W 1999-01-25/32, art. 225, 029; Inwerkingtreding : 16-02-1999>
  ----------
  (1)<W 2013-06-28/04, art. 36, 077; Inwerkingtreding : 01-08-2013> 
  (2)<W 2014-05-05/01, art. 18, 082; Inwerkingtreding : 01-01-2015> 
  (3)<W 2014-04-25/77, art. 78, 084; Inwerkingtreding : 16-06-2014> 
  (4)<W 2016-03-18/03, art. 90, 094; Inwerkingtreding : 01-04-2016> 
  (5)<KB 2018-05-15/05, art. 3,2°, 105; Inwerkingtreding : 01-01-2018> 
  (6)<KB 2018-09-06/13, art. 2, 109; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (7)<ORD 2018-12-21/35, art. 31, 112; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
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  (8)<KB 22 2020-06-04/12, art. 28, 122; Inwerkingtreding : 11-03-2020> 
  (9)<W 2019-05-07/07, art. 9, 118; Inwerkingtreding : 01-04-2019> 
  (10)<W 2018-12-21/09, art. 135, 113; Inwerkingtreding : 01-01-2017> 
  (11)<W 2019-03-01/39, art. 11, 115; Inwerkingtreding : 21-04-2019> 
  (12)<W 2022-12-26/01, art. 208, 129; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (13)<W 2022-12-26/05, art. 13, 131; Inwerkingtreding : 09-01-2023> 

  Art. 1411. Komen iemand tegelijk de bedragen toe bedoeld ((in de artikel 1409 en 1409bis)) en pensioenen,
gelden, uitkeringen, vergoedingen, (renten of rentebijslagen) als bedoeld in artikel 1410, § 1, dan worden die
bedragen samengevoegd tot bepaling van het voor overdracht of beslag vatbare gedeelte (zoals bedoeld in
artikel 1409, § 1). <W 12-05-1971, art. 10> <W 1993-01-14/34, art. 10, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
<W 2000-03-24/50, art. 5, 034; Inwerkingtreding : 14-05-2000>
  Voor de bepaling van dat gedeelte komen genoemde bedragen eerst in aanmerking na aftrek van de
afhoudingen krachtens de wettelijke bepalingen inzake belastingen en maatschappelijke zekerheid, en krachtens
particuliere en collectieve overeenkomsten betreffende aanvullende voordelen van maatschappelijke zekerheid.

  Art. 1411bis. <Ingevoegd bij W 2005-12-27/31, art. 4; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. De beperkingen en
uitsluitingen waarin de artikelen 1409, 1409bis en 1410 voorzien, zijn eveneens van toepassing op de in die
artikelen bedoelde bedragen indien ze worden gecrediteerd op een zichtrekening, geopend bij een
kredietinstelling als bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de
kredietinstellingen.
  § 2. De schuldenaar mag met alle wettelijke middelen bewijzen dat overeenkomstig de artikelen 1409, 1409bis
en 1410 niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen gecrediteerd werden op een zichtrekening die het
voorwerp uitmaakt van beslag of overdracht.
  Bedragen die de werkgever van de schuldenaar stort op een zichtrekening van de schuldenaar worden
vermoed, tot anders bewezen is, gedeeltelijk onvatbaar te zijn voor beslag of overdracht overeenkomstig artikel
1409, § 1. Dit vermoeden geldt alleen bij de verhoudingen tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers.
  § 3. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de nadere regels die het
mogelijk maken een bijzondere code bij de in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 bedoelde bedragen te
vermelden op het ogenblik waarop deze bedragen ingeschreven worden op de creditzijde van de zichtrekening.
Deze bijzondere code wordt vermeld op het uittreksel van de zichtrekening.
  Deze laatste verplichting geldt niet voor inschrijvingen op de creditzijde van de zichtrekening ten gevolge van
een storting in contanten, behalve in de door de Koning bepaalde gevallen en volgens de door Hem vastgelegde
nadere regels.
  § 4. De opdrachtgever van de betaling op een zichtrekening van een bedrag als bedoeld in de artikelen 1409 en
1410, §§ 1, 2° tot 8°, en 2, deelt de in § 3 bedoelde code mee aan zijn financiële instelling, die hem op haar beurt
meedeelt aan de kredietinstelling waarbij die zichtrekening aangehouden wordt.
  § 5. De opdrachtgever van een betaling bedoeld in § 4, die verzuimt een bijzondere code toe te kennen of die
verzuimt deze mee te delen aan zijn financiële instelling waarvan sprake in § 4, wordt gestraft met geldboete van
200 euro tot 5.000 euro.
  Het vorige lid is niet van toepassing op de opdrachtgevers van de bedragen als bedoeld bij de artikelen 1409bis
en 1410, § 1, 1°.
  De opdrachtgever van een betaling die frauduleus een bijzondere code toekent aan andere bedragen dan die
bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis of 1410, wordt gestraft met geldboete van 200 euro tot 5.000 euro.
  De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van
toepassing op de in dit artikel bedoelde inbreuken.
  § 6. De opdrachtgever van een betaling die frauduleus een bijzondere code toekent aan andere bedragen dan
die bedoeld in de artikelen 1409, 1409bis of 1410, en die daartoe voor de beslagrechter wordt opgeroepen, kan
geheel of ten dele schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag of de overdracht,
onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij, indien daartoe grond bestaat.

  Art. 1411ter. <Ingevoegd bij W 2005-12-27/31, art. 5; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. In geval van beslag
of overdracht van de in artikel 1411bis, § 1, bedoelde bedragen, gelden de beperkingen en uitsluitingen waarin de
artikelen 1409, 1409bis en 1410 voorzien gedurende een periode van dertig dagen vanaf de inschrijving van
deze bedragen op de creditzijde van de zichtrekening.
  Wanneer niettemin de beschermde sommen het voorwerp zijn van een globale storting op een zichtrekening,
terwijl ze betrekking hebben op een duur van meer dan één maand, is de bescherming van toepassing
gedurende een overeenstemmende periode, vanaf de datum van inschrijving op de creditzijde van de
zichtrekening. Voor de toepassing van dit lid telt een maand dertig dagen.
  § 2. De berekening van het niet voor beslag of overdracht vatbare gedeelte van het saldo op de zichtrekening
gebeurt naar evenredigheid van de dagen van de in § 1 bedoelde periode die overblijven sinds de inschrijving van
de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen op de creditzijde van de zichtrekening.
  § 3. Artikel 1411 wordt niet toegepast op de gevallen bedoeld in dit artikel.

  Art. 1411quater. <Ingevoegd bij W 2005-12-27/31, art. 6; Inwerkingtreding : 01-01-2007> § 1. In geval van
beslag op een zichtrekening, deelt de kredietinstelling in de in artikel 1452 bedoelde verklaring een lijst mee van
de bedragen voorzien van een code die gecrediteerd zijn tijdens de periode van dertig dagen die aan de datum
van het beslag voorafgaat.
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  In geval van overdracht van een bedrag dat op een zichtrekening gecrediteerd is, deelt de kredietinstelling bij ter
post aangetekende brief aan de gerechtsdeurwaarder, de overnemer of de schuldeiser, binnen vijftien dagen
vanaf de ontvangst van de kennisgeving de overdracht, het saldo op de zichtrekening mee evenals een lijst van
de bedragen voorzien van een code die gecrediteerd zijn tijdens de periode van dertig dagen die de datum van de
overdracht voorafgaat alsook de datum waarop die bedragen voorzien van een code gecrediteerd werden.
  § 2.
  1. Indien het beslag of de overdracht werd betekend door een gerechtsdeurwaarder maakt deze de in artikel
1411ter, § 2, omschreven berekening.
  Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt de gerechtsdeurwaarder deze
berekening aan de schuldenaar bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, binnen acht
dagen na de kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1.
  Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt hij een kopie van de berekening aan de
kredietinstelling bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, binnen acht dagen na de
kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. Na ontvangst ervan door de kredietinstelling kan de schuldenaar
vrij beschikken over de in de berekening vermelde bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht.
  2. Indien het beslag of de overdracht niet werd betekend door een gerechtsdeurwaarder, maakt de overnemer
of de schuldeiser de in artikel 1411ter, § 2, omschreven berekening.
  Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt hij deze berekening aan de schuldenaar
bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst binnen acht dagen na de kennisgeving van de
verklaring bedoeld in § 1.
  Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht verstuurt hij een kopie van de berekening aan de
kredietinstelling bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst binnen acht dagen na de
kennisgeving van de verklaring bedoeld in § 1. Na ontvangst ervan door de kredietinstelling kan de schuldenaar
vrij beschikken over de in de berekening vermelde bedragen die niet vatbaar zijn voor beslag of overdracht.
  3. Op straffe van nietigheid van het beslag of van de overdracht wordt bij de ter post aangetekende brief met
bericht van ontvangst aan de schuldenaar, een antwoordformulier gevoegd waarvan de Koning het model
bepaalt.
  4. Op straffe van verval deelt de schuldenaar, binnen acht dagen vanaf de aanbieding aan zijn woonplaats van
de ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, zijn opmerkingen op het antwoordformulier mee aan
de afzender bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.
  5. Op straffe van verval legt de gerechtsdeurwaarder, de schuldeiser of de overnemer, binnen vijf dagen vanaf
de aanbieding aan het op het antwoordformulier vermelde adres van de ter post aangetekende brief met bericht
van ontvangst die de opmerkingen van de schuldenaar bevat, ter griffie van de beslagrechter een afschrift van
de berekening en van het gestandaardiseerd antwoordformulier met de opmerkingen van de schuldenaar neer.
  De beslagrechter bepaalt dag en uur van het onderzoek en de regeling van de moeilijkheden, na de schuldeiser
of de overnemer en de schuldenaar te hebben gehoord of opgeroepen.
  De griffier roept de partijen op en verwittigt, in voorkomend geval, de instrumenterende gerechtsdeurwaarder.
  De beslagrechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken, zowel in aanwezigheid als bij ontstentenis
van de partijen.
  Zijn beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

  Art. 1412. <W 1987-03-31/52, art. 87, 004; Inwerkingtreding : 06-06-1987> (De beperkingen uitsluiting waarin
de artikelen 1409, 1409bis en 1410, § 1, § 2, 1° tot 7°, §3 en § 4 voorzien, zijn niet van toepassing:) <W 1993-
01-14/34, art. 11, 1°, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>
  1° wanneer de overdracht of het beslag wordt verricht wegens de onderhoudsverplichtingen bedoeld in de
artikelen 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...) 336 of 364 van het Burgerlijk Wetboek, in artikel
1280, eerste lid, van dit Wetboek of in een overeenkomst, gesloten krachtens artikel 1288 (...) van dit Wetboek;
<W 2007-04-27/00, art. 39, 1°, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  2° wanneer het loon, het pensioen of de toelage moet worden uitgekeerd aan de echtgenoot of aan een andere
uitkeringsgerechtigde bij toepassing van de artikelen 203ter, 221, (301, § 11) van het Burgerlijk Wetboek of van
artikel 1280, vijfde lid, van dit Wetboek; <W 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; Inwerkingtreding : 01-09-2007>
  (3° wanneer de rechter artikel 387ter, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft toegepast.) <W 2006-07-
18/38, art. 5, 057; Inwerkingtreding : 14-09-2006>
  Wanneer de bedragen die aan de (onderhoudsplichtige)verschuldigd zijn hem geheel of gedeeltelijk niet mogen
worden uitgekeerd om een van de redenen in het eerste lid bedoeld, zijn die bedragen slechts vatbaar voor
overdracht of beslag om een andere reden, tot beloop van het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig de
bepalingen van dit hoofdstuk, verminderd met de bedragen die zijn overgedragen, in beslag genomen of aan de
echtgenoot of de uitkeringsgerechtigde betaald, krachtens de wetsbepalingen die in het eerste lid worden
genoemd. <W 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02>

  Art. 1412bis. <ingevoegd bij W 1994-06-30/32, art. 1, Inwerkingtreding : 21-01-1995> § 1. De goederen die
toebehoren aan de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de provincies, de gemeenten, de instellingen van
openbaar nut en, in het algemeen, aan alle publiekrechtelijke rechtspersonen, zijn niet vatbaar voor beslag.
  § 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 8, tweede lid, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige ecomomische overheidsbedrijven, zijn echter wel vatbaar voor beslag :
  1° de goederen ten aanzien waarvan de in § 1 bedoelde publiekrechtelijke rechtspersonen verklaard hebben dat
ze in beslag genomen kunnen worden. Deze verklaring moet uitgaan van de bevoegde organen. Ze moet
worden neergelegd op de plaatsen die door artikel 42 zijn bepaald voor de betekening van de gerechtelijke akten.
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  De Koning bepaalt de wijze waarop deze neerlegging geschiedt;
  2° bij gebreke van een dergelijke verklaring of wanneer de tegeldemaking van de erin opgenomen goederen niet
volstaat tot voldoening van de schuldeiser, de goederen die voor deze rechtspersonen kennelijk niet nuttig zijn
voor de uitoefening van hun taak of voor de continuïteit van de openbare dienst.
  § 3. De in § 1 bedoelde publiekrechtlijke rechtspersonen wier goederen overeenkomstig § 2, 2°, in beslag
genomen worden, kunnen verzet doen. Ze kunnen aan de beslagleggende schuldeiser andere goederen ter
beslagneming aanbieden. Het aanbod is bindend voor de beslagleggende schuldeiser indien het goed op het
Belgisch grondgebied gelegen is en de tegeldemaking volstaat tot voldoening van de schuldeiser.
  Indien de beslagleggende schuldeiser aanvoert dat niet is voldaan aan de in het vorige lid bedoelde voorwaarden
inzake de vervanging van het in beslag genomen goed, wendt de meest gerede partij zich tot de rechter onder
de in artikel 1395 gestelde voorwaarden.
  § 4. Verzet kan alleen worden gedaan bij exploot te betekenen aan de beslaglegger, samen met een
dagvaarding om te verschijnen voor de beslagrechter. De eis schorst de tenuitvoerlegging en moet, op straffe
van verval, worden ingesteld binnen een maand te rekenen van het beslagexploot betekend aan de schuldenaar.
  Het vonnis kan niet bij voorraad ten uitvoer worden gelegd. Het is niet vatbaar voor verzet.
  De termijn om hoger beroep in te stellen is een maand te rekenen van de betekening van het vonnis. De rechter
in hoger beroep doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken. Tegen een bij verstek gewezen arrest kan
geen verzet worden gedaan.

  Art. 1412ter. <ingevoegd bij W 2004-06-14/33, art. 2; Inwerkingtreding : 29-06-2004> § 1. Onverminderd
dwingende supranationale bepalingen, zijn de cultuurgoederen die eigendom zijn van buitenlandse mogendheden
niet vatbaar voor beslag wanneer die goederen zich bevinden op het grondgebied van het Koninkrijk met het oog
op een openbare en tijdelijke tentoonstelling op dit grondgebied.
  § 2. Voor de toepassing van dit artikel worden als cultuurgoederen beschouwd de voorwerpen die een artistiek,
wetenschappelijk, cultureel of historisch belang hebben.
  De cultuurgoederen die bestemd zijn voor een economische of commerciële privaatrechtelijke activiteit genieten
niet van de in § 1, bedoelde immuniteit.
  § 3. De in § 1 bedoelde immuniteit is eveneens van toepassing op cultuurgoederen die eigendom zijn van een
deelgebied van een buitenlandse mogendheid, zelfs wanneer dit deelgebied niet over internationale
rechtspersoonlijkheid beschikt.
  Zij is eveneens van toepassing op cultuurgoederen die eigendom zijn van een geleding van een buitenlandse
mogendheid. Onder geleding van een buitenlandse mogendheid wordt begrepen een instelling die voor rekening
van een buitenlandse mogendheid optreedt of van één van zijn deelgebieden, op voorwaarde dat deze instelling
toebedeeld is met een deel van de soevereiniteit.
  De in § 1 bedoelde immuniteit is eveneens van toepassing op cultuurgoederen die eigendom zijn van territoriaal
gedecentraliseerde besturen of elke andere politieke opdeling van een buitenlandse mogendheid.
  De in § 1 bedoelde immuniteit is eveneens van toepassing op cultuurgoederen die eigendom zijn van een
publiekrechtelijke internationale organisatie.

  Art. 1412quater. <W 2008-07-24/42, art. 2; Inwerkingtreding : 14-08-2008> § 1er. Onder voorbehoud van de
toepassing van dwingende supranationale bepalingen, zijn de tegoeden van gelijk welke aard, waaronder
wisselreserves, die buitenlandse centrale banken of internationale monetaire autoriteiten in België aanhouden of
beheren voor eigen rekening of voor rekening van derden niet vatbaar voor beslag.
  § 2. In afwijking van § 1er kan de schuldeiser die over een uitvoerbare titel beschikt bij een verzoekschrift aan de
beslagrechter toelating vragen om beslag te leggen op de in § 1er bedoelde tegoeden op voorwaarde dat hij
aantoont dat deze tegoeden uitsluitend bestemd zijn voor een economische of commerciële privaatrechtelijke
activiteit.

  Art. 1412quinquies. [1 § 1. Onder voorbehoud van de toepassing van dwingende supranationale en
internationale bepalingen, zijn de eigendommen van een buitenlandse mogendheid die zich bevinden op het
grondgebied van het Koninkrijk, met inbegrip van banktegoeden die daar door die buitenlandse mogendheid
worden aangehouden of beheerd, met name bij de uitoefening van de taken van diplomatieke
vertegenwoordigingen van de buitenlandse mogendheid of haar consulaire posten, haar speciale zendingen, haar
vertegenwoordigingen bij internationale organisaties of delegaties bij organen van internationale organisaties of bij
internationale conferenties, niet vatbaar voor beslag.
   § 2. In afwijking van paragraaf 1 kan de schuldeiser die beschikt over een uitvoerbare titel of authentieke of
onderhandse stukken die, al naargelang het geval, ten grondslag liggen aan het beslag, bij een verzoekschrift aan
de beslagrechter toelating vragen om beslag te leggen op de in paragraaf 1 bedoelde eigendommen van een
buitenlandse mogendheid indien hij aantoont dat voldaan is aan één van de volgende voorwaarden:
   1° indien de buitenlandse mogendheid op uitdrukkelijke en specifieke wijze heeft ingestemd met de
beslagbaarheid van die eigendom;
   2° indien de buitenlandse mogendheid die eigendommen heeft gereserveerd of aangewezen ter voldoening van
de vordering die onderwerp is van de uitvoerbare titel of de authentieke of onderhandse stukken die, al
naargelang het geval, ten grondslag liggen aan het beslag;
   3° indien vastgesteld is dat die eigendommen in het bijzonder worden gebruikt of beoogd zijn voor gebruik
door de buitenlandse mogendheid voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden en zich bevinden op
het grondgebied van het Koninkrijk, met dien verstande dat uitsluitend beslag kan worden gelegd op
eigendommen die verband houden met de entiteit waartegen de uitvoerbare titel of de authentieke of
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onderhandse stukken die, al naargelang het geval, ten grondslag liggen aan het beslag, zich richt.
   § 3. De in paragraaf 1 bedoelde immuniteit en de in paragraaf 2 bedoelde uitzonderingen op die immuniteit zijn
eveneens van toepassing op de in die paragrafen bedoelde eigendommen indien zij niet het eigendom zijn van
een buitenlandse mogendheid zelf, maar van een deelgebied van die buitenlandse mogendheid, zelfs wanneer dit
niet over internationale rechtspersoonlijkheid beschikt, van een geleding van die buitenlandse mogendheid in de
zin van artikel 1412ter, § 3, tweede lid, of van een territoriaal gedecentraliseerd bestuur of elke andere politieke
opdeling van die buitenlandse mogendheid.
   De in paragraaf 1 bedoelde immuniteit en de in paragraaf 2 bedoelde uitzonderingen op die immuniteit zijn
eveneens van toepassing op de in die paragrafen bedoelde eigendommen indien zij niet het eigendom zijn van
een buitenlandse mogendheid, maar van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie die ze
gebruikt of beoogt te gebruiken voor aan niet-commerciële overheidsdoelen analoge doelen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2015-08-23/13, art. 2, 090; Inwerkingtreding : 13-09-2015> 
  
  (NOTA : bij arrest nr 48/2017 van 27-04-2017 (B.St. 12-06-2017, p. 63571), heeft het Grondwettelijk Hof
vernietigt de woorden « en specifieke » in artikel 1412quinquies, § 2, 1°, doch enkel in zoverre het wordt
toegepast op het beslag met betrekking tot andere eigendommen dan de eigendommen, met inbegrip van
banktegoeden, die worden gebruikt bij de uitoefening van de taken van diplomatieke vertegenwoordigingen van
de buitenlandse mogendheid of haar consulaire posten, haar speciale zendingen, haar vertegenwoordigingen bij
internationale organisaties of delegaties bij organen van internationale organisaties of bij internationale
conferenties;)
  

  TITEL II. - BEWAREND BESLAG.

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

  Art. 1413. Iedere schuldeiser kan in spoedeisende gevallen aan de rechter toelating vragen om op de voor
beslag vatbare goederen van zijn schuldenaar bewarend beslag te leggen.

  Art. 1414. Elk vonnis, zelfs al is het niet uitvoerbaar niettegenstaande verzet of hoger beroep, geldt als toelating
om bewarend beslag te leggen voor de uitgesproken veroordelingen, tenzij anders is beslist.

  Art. 1415. Verlof om bewarend beslag te leggen mag niet worden verleend dan wegens een schuldvordering die
zeker en opeisbaar is, en die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming.
  Bewarend beslag kan geschieden tot zekerheid van een schuldvordering inzake te vervallen periodieke
inkomsten, wanneer de vereffening daarvan gevaar loopt.

  Art. 1416. Toekenning van uitstel van betaling verhindert niet dat bewarende beslagen worden toegelaten, hetzij
door het vonnis, hetzij later op verzoekschrift door de beslagrechter, indien uit nieuwe omstandigheden blijkt van
het gevaar dat ligt in het verwijl.

  Art. 1417. De toelating die in artikel 1413 bepaald is, wordt gevraagd bij een verzoekschrift dat aan de rechter
wordt gericht.
  Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd of gezonden, op zijn datum voor gezien getekend door de
griffier en ingeschreven in het register der verzoekschriften.

  Art. 1418. Op het verzoekschrift wordt uiterlijk binnen acht dagen na de nederlegging beschikt.
  De rechter bepaalt tot welk bedrag bewarend beslag wordt toegestaan.

  Art. 1419. Tegen de beschikking waarbij toelating tot bewarend beslag wordt verleend of geweigerd, en tegen
de beschikking waarbij de intrekking van die toelating wordt verleend of geweigerd, staat voorziening open, zoals
bepaald in de artikelen 1031 tot 1034 van dit wetboek.
  (De beslagene kan in geval van veranderde omstandigheden de wijziging of de intrekking van de beschikking
vragen door dagvaarding hiertoe van alle partijen voor de beslagrechter.) <W 06-07-1979, enig art.>
  De beschikking tot intrekking geldt als opheffing.

  Art. 1420. In de gevallen waarin beslag kan worden gelegd zonder voorafgaande beschikking van de rechter,
kan de beslagene de beslaglegger dagvaarden vóór de beslagrechter, ten einde de opheffing van het beslag te
doen gelasten.

  Art. 1421. Wordt het bewarend beslag gelegd op bederfelijke goederen of op vruchten en oogsten, dan worden
zij verkocht met verlof van de rechter en op de wijze die hij beveelt. De opbrengst van de verkoop wordt gestort
in de Deposito- en Consignatiekas.

  HOOFDSTUK II. - Bewarend beslag op roerend goed.

  Art. 1422. Het verzoekschrift om bewarend beslag te leggen op lichamelijke roerende goederen en wortelvaste
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vruchten bevat, behalve de in artikel 1026 voorgeschreven vermeldingen:
  1° opgave van de titel, de oorzaken en het bedrag of de raming van de schuldvordering;
  2° de naam, de voornaam, en de woonplaats van de schuldenaar.

  Art. 1423. De beschikking waarbij het beslag wordt toegestaan, vermeldt, op straffe van nietigheid, het bedrag
in hoofdsom, interest en kosten, waarvoor het beslag is toegestaan.

  Art. 1424. Behoudens de hierna gestelde regels, geschiedt het bewarend beslag op roerend goed volgens de
regels inzake uitvoerend beslag op roerende goederen en, indien het wortelvaste vruchten betreft, zoals bij
beslag op vruchten te velde:
  1° aan het bewarend beslag op roerend goed gaat geen bevel vooraf;
  2° het beslagexploot bevat, op straffe van nietigheid, betekening van het verzoekschrift en van de beschikking
waarbij het beslag wordt toegestaan of van het vonnis dat als toelating geldt, zoals bepaald is in artikel 1414; het
bevat niet de vermeldingen bedoeld in artikel 1511;
  3° (...) <W 2000-05-29/36, art. 5, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>

  Art. 1425. Buiten het geval van schorsing, bedoeld in artikel 1493, geldt bewarend beslag gedurende drie jaren
met ingang van de dagtekening van de beschikking en, indien er geen beschikking is verleend, met ingang van de
datum van het exploot.
  De rechter die het beslag toestaat, kan echter die termijn inkorten.
  Bij het verstrijken van de driejarige termijn of van de krachtens het vorig lid ingekorte termijn, houdt het beslag
van rechtswege op gevolg te hebben, tenzij het vernieuwd is.

  Art. 1426. De schuldeiser die bewijst dat er gegronde redenen zijn om het beslag te handhaven, kan
gemachtigd worden om het te vernieuwen.
  De vernieuwing wordt gevraagd bij een met redenen omkleed verzoekschrift, in te dienen bij de rechter die het
beslag heeft toegestaan, door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder, en door deze ondertekend.
  Op dit verzoekschrift wordt beschikt binnen de in artikel 1418 bepaalde termijn.
  De beschikking waarbij de vernieuwing geweigerd wordt, is niet vatbaar voor hoger beroep.

  Art. 1427. De beschikking waarbij vernieuwing wordt toegestaan, wordt als niet bestaande beschouwd, indien
zij aan de beslagene niet betekend is vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het vroegere beslag.

  Art. 1428. De duur van de vernieuwing wordt bepaald door de rechter die ze toestaat. De nieuwe termijn gaat in
bij het verstrijken van de geldigheidstermijn van het beslag dat vernieuwd is.

  HOOFDSTUK III. - Bewarend beslag op onroerend goed.

  Art. 1429. Behoudens de regels in dit hoofdstuk gesteld, is het bewarend beslag op onroerend goed
onderworpen aan de algemene regels van het uitvoerend beslag op onroerend goed.

  Art. 1430.Het verzoekschrift om bewarend beslag te leggen op onroerende goederen bevat, behalve de in
artikel 1026 voorgeschreven vermeldingen, een opgave:
  1° van de titel, de oorzaken en het bedrag of de raming van de schuldvordering;
  2° van de goederen waarop beslag moet worden gelegd;
  3° de naam, voornamen, en woonplaats van de schuldenaar.
  Bij het verzoekschrift worden gevoegd:
  1° een uittreksel uit de kadastrale legger betreffende de goederen waarop beslag moet worden gelegd;
  2° een getuigschrift van de[1Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 met eventuele
vermelding van alle bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel of een beslag betreffende die
goederen.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 52, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1431. De beschikking vermeldt, op straffe van nietigheid:
  1° het bedrag waarvoor het beslag is toegestaan, in hoofdsom, interest en kosten;
  2° de onroerende goederen waarop beslag mag worden gelegd, evenals hun kadastrale aanduiding.

  Art. 1432.Aan het bewarend beslag op onroerend goed moet geen bevel voorafgaan.
  Het beslag wordt gedaan bij deurwaardersexploot, dat aan de schuldenaar wordt betekend en, op straffe van
nietigheid, bevat:
  1° een afschrift van het verzoekschrift en van de beschikking waarbij het beslag wordt toegestaan, of, indien
het nog niet is betekend, van het vonnis dat als toelating geldt, zoals bepaald is in artikel 1414;
  2° vermelding van de identiteit van de schuldenaar, met naam, voornamen [1 ...]1, woonplaats en
geboorteplaats en datum;
  3° nauwkeurige aanwijzing van de in beslag genomen goederen overeenkomstig artikel 1568;
  4° het uittreksel uit de kadastrale legger.
  Binnen vierentwintig uur na de handeling van beslag, zendt de optredende gerechtsdeurwaarder, bij ter post
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aangetekende brief, twee exemplaren van een bericht aan de ontvanger van belastingen in wiens ambtsgebied
de eigenaar of de vruchtgebruiker van het goed zijn woonplaats heeft of zijn hoofdverblijfplaats, alsmede aan de
ontvanger van belastingen van de plaats waar het goed gelegen is. Het bericht bevat aanduiding van het
inbeslaggenomen goed en van de som ten belope waarvan beslag is gelegd. Bij niet-naleving van deze bepaling
kan de gerechtsdeurwaarder er persoonlijk toe gehouden zijn de gewaarborgde belastingen te betalen, echter
slechts tot beloop van het bedrag waarvoor beslag is gelegd.
  ----------
  (1)<W 2018-12-21/09, art. 131, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 

  Art. 1433.De beschikking waarbij bewarend beslag op onroerend goed wordt toegestaan, wordt als niet-
bestaande beschouwd, indien binnen een maand na haar dagtekening niet een beslagexploot volgt, dat binnen
de genoemde termijn behoorlijk ter overschrijving is aangeboden in het [1 bevoegde kantoor van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 van de plaats waar de goederen gelegen zijn.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 53, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1434.De overschrijving wordt door de [1 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1, op
straffe van schadevergoeding, gedaan uiterlijk binnen acht dagen na de afgifte van het beslagexploot. Als
dagtekening van de overschrijving geldt evenwel de dag van afgifte van het exploot.
  Kan de [1 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 de overschrijving van het beslagexploot
niet verrichten op het ogenblik dat zij wordt gevorderd, dan vermeldt [1 zij]1 op de originele exploten die [1 haar]1
worden gelaten de dag en het uur waarop zij [1 haar ]1 worden overhandigd.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 54, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1435. Een bewarend beslag op onroerend goed dat reeds ter overschrijving aangeboden of
overgeschreven is, verhindert niet dat wegens andere oorzaken een nieuw bewarend beslag op hetzelfde
onroerend goed wordt toegestaan, in welk geval er wordt gehandeld overeenkomstig de artikelen 1433 en 1434.
  Evenzo kan bewarend beslag worden toegestaan en overgeschreven, niettegenstaande reeds een bevel is
overgeschreven dat aan het uitvoerend beslag op onroerend goed is voorafgegaan, of een procedure tot beslag
op onroerend goed aan de gang is met betrekking tot hetzelfde onroerend goed.

  Art. 1436. Buiten het geval van schorsing, bedoeld in artikel 1493, geldt het bewarend beslag op onroerend
goed gedurende drie jaren met ingang van de dagtekening der overschrijving.
  Bij het verstrijken van deze termijn houdt het beslag van rechtswege op gevolg te hebben, en van dit beslag
wordt in de hypothecaire getuigschriften geen melding meer gemaakt, tenzij de overschrijving vernieuwd is, zoals
gezegd is in de artikelen 1439 en 1493.

  Art. 1437. De schuldeiser die bewijst dat er gegronde redenen zijn om het beslag te handhaven, kan
gemachtigd worden om het te vernieuwen, maar moet de vernieuwing vragen ten minste vijftien dagen vóór het
verstrijken van de geldigheidsduur van dat beslag, op straffe van verval.
  De vernieuwing wordt gevraagd bij een met redenen omkleed verzoekschrift, samen met de in artikel 1430
voorgeschreven stukken in te dienen bij de rechter die het beslag heeft toegestaan, door een advocaat of een
gerechtsdeurwaarder en door deze ondertekend.
  Op dit verzoekschrift wordt beschikt binnen de in artikel 1418 bepaalde termijn.
  De beschikking waarbij de vernieuwing geweigerd wordt, is niet vatbaar voor hoger beroep.

  Art. 1438. De beschikking waarbij de vernieuwing van het beslag wordt toegestaan, bevat een nauwkeurige
aanwijzing van de te vernieuwen overschrijving.
  De vernieuwing geldt voor drie jaar. De nieuwe termijn gaat in de dag waarop de overschrijving wordt
vernieuwd.

  Art. 1439.De beschikking wordt aan de schuldenaar betekend. Zij wordt als niet bestaande beschouwd, indien
de vernieuwing van de overschrijving niet gevraagd is vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van het
vroegere beslag.
  De vernieuwing heeft plaats op overlegging aan de [1 Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie]1 van twee exemplaren van een verzoekschrift met nauwkeurige opgave van de te
vernieuwen overschrijving samen met de uitgifte van de beschikking en het exploot van betekening,
onverminderd de toepassing van artikel 90, 2e lid, van de wet van 16 december 1851, zo daartoe grond bestaat.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 55, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1440. Doorhaling van de overschrijvingen betreffende bewarende beslagen op onroerend goed of
betreffende hun vernieuwing geschiedt overeenkomstig de artikelen 92 tot 94 van de hypotheekwet van 16
december 1851, waarvan artikel 92 gewijzigd is bij de wet van 10 oktober 1913.

  Art. 1441.In geval van vrijwillige opheffing van de overschrijving mag de schuldeiser de opheffing die hij
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ondertekend heeft aan [1 het bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie]1 betekenen. Deze verricht de doorhaling tegen afgifte van het exploot van
betekening waaraan de akte van opheffing gehecht blijft.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 56, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1442. Bewarend beslag op onroerend goed doet geen voorrang ontstaan ten voordele van de
beslagleggende schuldeiser. Het verhindert niet het beslag op onroerend goed.

  Art. 1443. De schuldenaar blijft in het bezit van de in beslag genomen goederen. Hij mag het genot ervan
hebben als een goed huisvader, alle daden van beheer dienaangaande verrichten en over de vruchten
beschikken.
  Wanneer het genot van de in beslag genomen goederen het wezen ervan kan veranderen, kan iedere
belanghebbende aan de beslagrechter vragen een sekwester aan te wijzen.
  De beslagene mag geen houtkapping doen dan met verlof van deze rechter. Dit verlof is niet vereist voor de
sekwester.

  Art. 1444. Vanaf de dag waarop het beslag is overgeschreven, kan geen daad van vervreemding of vestiging
van hypotheek betreffende het in beslag genomen onroerend goed worden ingeroepen tegen de schuldeiser die
bewarend beslag heeft gelegd.
  Hetzelfde geldt voor de vervreemdingen of vestigingen van hypotheek die aan de overschrijving van het beslag
zijn voorafgegaan, maar op dat tijdstip nog niet overgeschreven of ingeschreven waren.
  De in de eerste twee leden bedoelde vervreemdingen of vestigingen van hypotheek kunnen echter tegen de
beslagleggende schuldeiser worden ingeroepen, indien de verkrijger of de hypothecaire schuldeiser een
toereikend bedrag in consignatie geeft om de oorzaken van het beslag in hoofdsom en toebehoren te voldoen,
voor zover de rechten van de beslaglegger nadien worden erkend. In geval van betwisting wordt het bedrag van
deze consignatie bepaald door de beslagrechter.
  De regel van het tweede lid vindt geen toepassing, wanneer het betreft:
  1° de vernieuwing van een vorige niet vervallen hypothecaire inschrijving;
  2° de wettelijke hypotheek die de invordering van successierechten waarborgt, overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek der successierechten;
  3° de wettelijke hypotheek die de invordering waarborgt van de directe belastingen in hoofdsom en
opcentiemen en met bijvoeging van de intresten en kosten, voor zover ze ingeschreven is binnen acht
werkdagen na de afgifte ter post van het bericht dat bedoeld is in artikel 1432.

  HOOFDSTUK IV. _ Bewarend beslag onder derden.

  Art. 1445.Iedere schuldeiser kan, op grond van authentieke of onderhandse stukken, bij gerechtsdeurwaarder,
onder een derde, bewarend beslag leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd
is.
  Bij stilzitten van zijn schuldenaar kan de schuldeiser, met toepassing van artikel [1 5.242]1 van het Burgerlijk
Wetboek, dezelfde procedure voeren.
  De akte van beslag bevat de tekst van de artikelen 1451 tot 1456 en de waarschuwing aan de derde-beslagene
dat hij zich naar de bepalingen ervan moet gedragen.
  ----------
  (1)<W 2022-04-28/25, art. 8, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1446. Bewarend beslag onder derden kan mede worden gelegd op schuldvorderingen met tijdsbepaling,
onder een voorwaarde of in geschil, die aan de schuldenaar toebehoren.

  Art. 1447. Zelfs wanneer er geen titel bestaat, kan de rechter, op verzoekschrift, derden-beslag toelaten.
  Behalve de in artikel 1026 voorgeschreven vermeldingen, geeft het in drie exemplaren opgemaakt
verzoekschrift ook aan:
  1° de naam, de voornamen, de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de
schuldenaar en de derde-beslagene;
  2° de oorzaken en het bedrag of de raming van de schuldvordering.

  Art. 1447/1. [1 § 1. Indien de schuldeiser een uitvoerbare rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of
authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen en de
schuldeiser redenen heeft om aan te nemen dat de schuldenaar een of meer rekeningen bij een bank in België
heeft waarvan hij noch de naam en/of het adres kent, noch het IBAN, de BIC of een ander bankrekeningnummer
aan de hand waarvan de bank kan worden geïdentificeerd, kan hij het gerecht waar het verzoekschrift voor het
verkrijgen van een bewarend beslag onder derden is neergelegd, vragen de informatie-instantie bedoeld in artikel
555/1, § 1, eerste lid, 25°, de informatie te laten inwinnen aan de hand waarvan de bank of banken en de
rekening of rekeningen van de schuldenaar kunnen worden geïdentificeerd.
   § 2. Niettegenstaande paragraaf 1 kan de schuldeiser het in deze paragraaf 1 bedoelde verzoek ook
formuleren indien de door hem verkregen rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte nog
niet uitvoerbaar is, voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:
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   1° het bedrag waarop bewarend beslag onder derden moet worden gelegd, is aanzienlijk gezien de
omstandigheden;
   2° de schuldeiser heeft voldoende bewijsmateriaal verstrekt om de rechter ervan te overtuigen dat de
informatie dringend moet worden verstrekt, omdat anders de latere inning van de vordering van de schuldeiser
jegens de schuldenaar in het gedrang dreigt te komen, waardoor de financiële situatie van de schuldeiser
aanzienlijk zou kunnen verslechteren.
   § 3. Het verzoek om informatie wordt door de schuldeiser vervat in het verzoekschrift voor het verkrijgen van
een bewarend beslag onder derden. De schuldeiser maakt aannemelijk waarom volgens hem de schuldenaar een
of meer rekeningen bij een bank in België aanhoudt, en verstrekt alle hem beschikbare en relevante informatie
omtrent de schuldenaar en de rekeningen waarop bewarend beslag moet worden gelegd. Indien de rechter
waaraan het verzoekschrift is gericht het verzoek om informatie onvoldoende onderbouwd acht, wordt het
verworpen.
   § 4. Indien de rechter ervan overtuigd is dat het verzoek om informatie voldoende is onderbouwd en dat aan
alle voorwaarden en vereisten voor het toestaan van het bewarend beslag onder derden is voldaan, met
uitzondering van de door artikel 1447, tweede lid, 1°, vereiste vermelding van de gegevens van de derde-
beslagene en, in voorkomend geval, de krachtens artikel 1447/2, § 1, vereiste zekerheid, deelt de rechter het
verzoek om informatie mee aan de in artikel 555/1, § 1, eerste lid, 25°, bedoelde informatie-instantie, opdat deze
instantie de gevraagde informatie kan verkrijgen volgens de in artikel 555/1, § 2, bedoelde nadere regels.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 193, 106; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
   

  Art. 1447/2. [1 § 1. In het in artikel 1447/1, § 1, bedoelde geval kan de rechter, alvorens het bewarend beslag
onder derden toe te staan en uiterlijk op de vijfde werkdag na neerlegging van het verzoekschrift, van de
schuldeiser eisen dat hij een zekerheid stelt ten belope van een bedrag dat volstaat om misbruik te voorkomen
van de procedure voor het verkrijgen van een bewarend beslag onder derden en om de door de schuldenaar als
gevolg van dit beslag geleden schade te vergoeden, voor zover de schuldeiser voor die schade aansprakelijk is.
   In het in artikel 1447/1, § 2, bedoelde geval eist de rechter, alvorens het bewarend beslag onder derden toe te
staan en uiterlijk op de tiende werkdag na neerlegging van het verzoekschrift, dat de schuldeiser de in het eerste
lid bedoelde zekerheid stelt, tenzij de rechter deze zekerheidstelling in het licht van de omstandigheden niet
passend acht.
   § 2. De rechter bepaalt in voorkomend geval deze zekerheid, waarvoor hij zo nodig de nadere regels vaststelt.
   § 3. Zodra de schuldeiser, in voorkomend geval, de vereiste zekerheid heeft gesteld en zodra de rechter
beschikt over de informatie die hij overeenkomstig artikel 1447/1 heeft gevraagd, beslist de rechter onverwijld
over het verzoekschrift voor het verkrijgen van een bewarend beslag onder derden.
   § 4. Indien overeenkomstig paragraaf 1 een zekerheid werd gesteld en het verzoekschrift voor het verkrijgen
van een bewarend beslag onder derden geheel wordt afgewezen omwille van het ontbreken van
rekeninginformatie, dan beveelt de rechter die de informatie heeft opgevraagd de onmiddellijke vrijgave van die
zekerheid.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-06-18/03, art. 194, 106; Inwerkingtreding : 01-01-2019> 
   

  Art. 1448. De beschikking vermeldt, op straffe van nietigheid, de bedragen waarvoor het beslag gedaan wordt.

  Art. 1449. Op de eerste werkdag na de uitspraak van de beschikking zendt de griffier bij gerechtsbrief aan de
verzoeker en aan de derde-beslagene een afschrift van het verzoekschrift en van de beschikking.
  Die kennisgeving bevat de tekst van de artikelen 1451 tot 1456 en de waarschuwing aan de derde-beslagene
dat hij zich naar die bepalingen moet gedragen.

  Art. 1450. De verzoekende partij kan bovendien en zonder uitstel bij gerechtsdeurwaarder het afschrift van het
verzoekschrift en van de beschikking, bedoeld in artikel 1449, laten betekenen.
  Die betekening bevat de tekst van de artikelen 1451 tot 1456 en de waarschuwing aan de derde-beslagene dat
hij zich naar die bepalingen moet gedragen.

  Art. 1451. Vanaf de ontvangst van de akte houdende derden-beslag, mag de derde-beslagene de sommen of
zaken die het voorwerp zijn van het beslag, niet meer uit handen geven, op straffe van gewoon schuldenaar te
worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij,
indien daartoe grond bestaat.

  Art. 1452. Binnen vijftien dagen na het derden-beslag, is de derde-beslagene gehouden verklaring te doen van
de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag.
  De verklaring moet nauwkeurig alle dienstige gegevens voor de vaststelling van de rechten van partijen
vermelden en, naar gelang van de gevallen, inzonderheid:
  1° de oorzaken en het bedrag van de schuld, de dag van haar opeisbaarheid en in voorkomend geval haar
modaliteiten;
  2° de bevestiging door de derde-beslagene dat hij niet of niet meer de schuldenaar is van de beslagene;
  3° de opgave van de beslagnemingen onder derden waarvan aan de derde-beslagene reeds kennis is gegeven.
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  (4° In voorkomend geval, de bedragen voorzien van een code die op de creditzijde van een zichtrekening
ingeschreven werden en de datum van de inschrijving ervan indien deze gebeurde tijdens de dertig dagen die de
datum van het beslag voorafgaan.) <W 2005-12-27/31, art. 7, 054; Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  Indien het derden-beslag op roerende goederen geschiedt, moet de derde-beslagene een omstandige staat van
de bedoelde goederen bij zijn verklaring voegen.

  Art. 1453. De verklaring van de derde-beslagene wordt verzonden bij ter post aangetekende brief of afgegeven
tegen ontvangbewijs, respectievelijk aan de beslaglegger of aan de gerechtsdeurwaarder die voor hem is
opgetreden, en aan de beslagen schuldenaar.
  Afschrift van de stukken tot staving wordt gevoegd bij de verklaring die aan de beslaglegger of aan de
optredende gerechtsdeurwaarder wordt afgegeven.

  Art. 1454. De derde-beslagene is schuldeiser van de beslaglegger voor de kosten van de verklaring. Hij kan in
voorkomend geval die kosten afhouden van de sommen waarvan hij schuldenaar is.
  Bij gebreke van minnelijke regeling, worden de kosten begroot door de beslagrechter, op verzoek van de derde-
beslagene, de partijen gehoord of opgeroepen.

  Art. 1455. Indien de bezittingen waarvan de derde-beslagene schuldenaar is, vermeerderen voor de opheffing
van het beslag, moet hij daarvan aan de beslaglegger en de beslagen schuldenaar kennis geven op verzoek van
een van hen, in de vorm die voor de eerste verklaring is voorgeschreven, tenzij de vermeerdering in de eerste
verklaring is voorzien.

  Art. 1456. Indien hij zijn verklaring niet heeft gedaan binnen de wettelijke termijn, of ze niet met nauwkeurigheid
heeft gedaan, kan de derde-beslagene, die daartoe voor de beslagrechter wordt opgeroepen, geheel of ten dele
schuldenaar worden verklaard van de oorzaken en de kosten van het beslag, onverminderd de kosten van de
tegen hem ingestelde procedure, die in die gevallen te zijnen laste vallen.
  Indien de derde-beslagene de schuld betwist waarvan de beslaglegger betaling wil bekomen, dan wordt de zaak
voor de bevoegde rechter gebracht of wordt zij in voorkomend geval naar hem verzonden door de
beslagrechter.

  Art. 1457.<W 2006-07-20/39, art. 18, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-07-20/39, art. 29>
§ 1. De akte van derdenbeslag wordt in haar geheel aangezegd binnen acht dagen na ontvangst ervan door de
derde-beslagene. Deze aanzegging wordt verricht bij ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs of bij
deurwaardersexploot, door de beslaglegger aan de beslagen schuldenaar, bij gebreke waarvan de beslagrechter
de opheffing van het beslag kan gelasten.
  De kosten van die rechtspleging zijn in ieder geval ten laste van de beslaglegger die een laattijdige aanzegging
heeft gedaan, onverminderd schadevergoeding indien daartoe grond is.
  § 2. Wanneer het beslag slaat op inkomsten bedoeld in de artikelen 1409, §§ 1 en 1bis en 1410, bevat de
aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het model bepaald is
door de minister van Justitie.

  Art. 1458. Buiten het geval van schorsing, voorzien in artikel 1493, geldt het bewarend beslag onder derden
gedurende drie jaren met ingang van de dagtekening van de beschikking en, indien er geen beschikking is
gegeven, te rekenen vanaf het exploot.
  Bij het verstrijken van de driejarige termijn houdt het beslag van rechtswege op gevolg te hebben, tenzij het
vernieuwd wordt.

  Art. 1459. De schuldeiser die bewijst dat er gegronde redenen zijn om het beslag te handhaven, kan
gemachtigd worden om het te vernieuwen.
  De vernieuwing wordt gevraagd bij een met redenen omkleed verzoekschrift, in te dienen bij de rechter die
bevoegd is om het beslag toe te staan door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder en door deze
ondertekend.
  Op dit verzoekschrift wordt beschikt binnen de in artikel 1418 bepaalde termijn.
  De rechter die de vernieuwing toestaat, bepaalt de duur ervan. De termijn gaat in bij het verstrijken van de
geldigheidsduur van het beslag dat vernieuwd is.
  De beschikking die vernieuwing weigert, is niet vatbaar voor hoger beroep.

  Art. 1460. De beschikking wordt als niet bestaande beschouwd, indien zij niet bij deurwaardersexploot betekend
is aan de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, en aan de derde-beslagene, en wel vóór het verstrijken
van de geldigheidsduur van het vroegere beslag.

  HOOFDSTUK V. _ Pandbeslag.

  Art. 1461. De eigenaars en hoofdhuurders van huizen of landeigendommen kunnen, onverschillig of er een
schriftelijk of een mondeling huurceel bestaat, zonder verlof van de rechter, één dag na het bevel, wegens
vervallen huur- of pachtgelden beslag doen leggen op de goederen en vruchten waarmee de verhuurde plaatsen
zijn toegerust en die zich op de verhuurde gronden bevinden.
  Ook op de goederen van de onderpachter of onderhuurders, waarmee de plaatsen die zij bewonen zijn
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toegerust, en op de vruchten van de grond die zij onderhuren, kan pandbeslag gelegd worden wegens vervallen
huur- of pachtgelden die verschuldigd zijn door de huurder of pachter van wie zij huren; zij verkrijgen evenwel
opheffing indien zij bewijzen dat zij betaald hebben zonder bedrog en zonder dat zij voorafbetalingen kunnen
opwerpen.

  HOOFDSTUK VI. _ Beslag tot terugvordering.

  Art. 1462. In de gevallen waarin er grond bestaat om de eigendom, het bezit of het houden van een roerend
goed terug te vorderen, kan hij die terugvordert dit goed, onverschillig in wiens handen het zich bevindt, met
toelating van de rechter in beslag nemen.

  Art. 1463. Het beslag tot terugvordering wordt gedaan volgens de regels voor het bewarend beslag op roerend
goed.

  Art. 1464. Ieder verzoekschrift tot het doen van beslag tot terugvordering bevat, behalve de in artikel 1026
voorgeschreven vermeldingen, een beknopte aanwijzing van de teruggevorderde zaken.

  Art. 1465. De rechter kan beslag tot terugvordering toestaan, zelfs op wettelijke feestdagen.

  Art. 1466. Indien degene bij wie de terug te vorderen zaken zich bevinden, geen toegang wil verlenen of zich
tegen het beslag verzet, wendt men zich bij verzoekschrift tot de rechter: inmiddels wordt het beslag geschorst,
met dien verstande dat de verzoeker een deurwachter kan aanstellen.

  HOOFDSTUK VII. _ Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen.

  Art. 1467.[1 Het bewarend beslag op schepen wordt in het bijzonder geregeld in het Belgisch
Scheepvaartwetboek.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-08/14, art. 57, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1468.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1469.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1470.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1471.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1472.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1473.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1474.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1475.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1476.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1477.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1478.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1479.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1480.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 58, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 
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  HOOFDSTUK VIII. - Beslag inzake namaak.

  Art. 1481. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1482. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1483. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1484. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1485. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1486. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1487. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  Art. 1488. (Opgeheven) <W 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; Inwerkingtreding : 01-11-2007>

  HOOFDSTUK IX. - Rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag.

  Art. 1489. Alleen de beslagrechter is bevoegd om de geschillen over de regelmatigheid van de rechtspleging van
bewarend beslag te beslechten.
  De beschikking van de beslagrechter brengt geen nadeel toe aan de zaak zelf.

  Art. 1490. De schuldeiser die bewarend beslag doet leggen kan, in hetzelfde exploot of, in geval van bewarend
beslag onder derden, in het exploot waarin het beslag wordt aangezegd aan de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, deze doen dagvaarden ten einde te horen beschikken omtrent de zaak zelf.

  Art. 1491. Het vonnis over de zaak zelf vormt, in voorkomend geval, ten aanzien van de uitgesproken
veroordelingen, de uitvoerbare titel waarvan de enkele betekening het bewarend beslag in uitvoerend beslag doet
overgaan.
  Deze bepaling verhindert niet de schorsende uitwerking van de voorzieningen en het recht van de eigenaar in
geval van beslag tot terugvordering.
  Indien het beslag het voorwerp is van een betwisting die aanhangig is voor de beslagrechter op het ogenblik
van de betekening van de eindbeslissing over de zaak zelf, heeft de omzetting van het bezwarend beslag in
uitvoerend beslag enkel plaats door de betekening van de beslissing van de beslagrechter waarbij de
regelmatigheid van het beslag wordt erkend.

  Art. 1492. Het vonnis over de zaak zelf waarbij de vordering wordt verworpen houdt de beslissing tot opheffing
van het beslag in.

  Art. 1493.De vordering over de zaak zelf schorst de in de artikelen 1425, 1458 en 1459 gestelde termijnen tot
de dag waarop de eindbeslissing van de rechter niet meer vatbaar is voor gewone rechtsmiddelen.
  Inzake bewarend beslag op onroerend goed [3 ...]3n heeft deze schorsing slechts plaats wanneer de vordering
over de zaak zelf, voor het verstrijken van de geldigheidstermijn van het beslag, ingeschreven is op de kant van
de overschrijving [3 ...]3 van het beslagexploot. Deze schorsing loopt ten einde bij het verstrijken van een termijn
van drie jaren te rekenen van de inschrijving van de vordering, tenzij, vóór het verstrijken van die termijn, de
inschrijving vernieuwd is voor een nieuwe termijn van drie jaar.
  De vernieuwing geschiedt op voorlegging, aan de [2 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]2
[1 of het Belgisch Scheepsregister]1, van een verzoekschrift in twee exemplaren, houdende nauwkeurige
aanduiding van de te vernieuwen inschrijving en van de oorzaak van de schorsing van de geldigheidsduur van
het beslag, onverminderd de toepassing van artikel 90, tweede lid, van de wet van 16 december 1851, zo
daartoe grond bestaat.
  Elke eindbeslissing die niet meer vatbaar is voor de gewone rechtsmiddelen en gewezen is op de vordering over
de zaak zelf, wordt op verzoek van de meest gerede partij ingeschreven na de inschrijving van de vordering.
  ----------
  (1)<W 2016-12-25/46, art. 16, 097; Inwerkingtreding : 01-02-2017, maar ten vroegste op de eerste dag na de
datum van inwerkingtreding van titel 3, hoofdstuk 1, van de wet van 18 december 2015 houdende fiscale en
diverse bepalingen (W 2015-12-18/12 (zie art. 100)), namelijk op 02-11-2016> 
  (2)<W 2018-07-11/07, art. 57, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 
  (3)<W 2019-05-08/14, art. 59, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  TITEL III. _ GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING.

  EERSTE HOOFDSTUK. _ Algemene bepalingen.

  Art. 1494. Geen uitvoerend beslag op roerend of onroerend goed mag worden gelegd dan krachtens een
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uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken.
  (Wanneer voornoemd beslag echter gelegd wordt om de betaling te verkrijgen van vervallen termijnen van een
schuldvordering betreffende periodieke inkomsten, kan het ook plaatsvinden om de betaling te verkrijgen van de
nog te vervallen termijnen, naarmate die vervallen.) <W 2000-05-29/36, art. 6, 035; Inwerkingtreding : 01-07-
2001>

  Art. 1495.Geen veroordelende beslissing kan worden ten uitvoer gelegd dan nadat zij aan de partij is betekend.
  Onverminderd het bewarend beslag bedoeld in artikel 1414, kan de veroordeling tot betaling van een som geld,
die het voorwerp is van een beslissing [1 waartegen nog [2 verzet of hoger beroep door een versteklatende
partij]2 openstaat]1, niet worden ten uitvoer gelegd voor het verstrijken van een maand na de betekening van de
beslissing, tenzij voorlopige tenuitvoerlegging daarvan is gelast.
  Die bepalingen gelden op straffe van nietigheid van de daden van tenuitvoerlegging.
  ----------
  (1)<W 2015-10-19/01, art. 48, 091; Inwerkingtreding : 01-11-2015. Overgangsbepalingen : art. 50, L2> 
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 56, 104; Inwerkingtreding : 09-06-2018> 

  Art. 1496.
  <Opgeheven bij W 2017-07-06/24, art. 159, 100; Inwerkingtreding : 03-08-2017> 

  Art. 1497.In geval van bewarend beslag, is er geen grond tot nieuw beslag voorafgaand aan de
tenuitvoerlegging. Er wordt daartoe, in voorkomend geval, overgegaan door middel van de uitvoerbare titel die
de beslaglegger bezit of zal bezitten, en na bevel krachtens die titel.
  [2 Wanneer bewarend beslag op onroerend goed omgezet wordt in uitvoerend beslag, geldt de overschrijving
van het bevel voorafgaand aan de tenuitvoerlegging, voor de toepassing van hoofdstuk VI van deze titel, als
overschrijving van het exploot van uitvoerend beslag. Dat bevel moet ten laatste binnen vijftien dagen worden
overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor en de nauwkeurige aanduiding bevatten van de
overschrijving van het bewarend beslag dat in uitvoerend beslag is omgezet.]2
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 58, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 
  (2)<W 2019-05-08/14, art. 60, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1498. In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging kan iedere belanghebbende partij zich wenden tot
de beslagrechter, evenwel zonder dat het instellen van deze vordering schorsende kracht heeft.
  De beslagrechter beveelt de opheffing van het beslag indien daartoe grond bestaat.

  HOOFDSTUK II. _ Uitvoerend beslag op roerend goed.

  Art. 1499. <W 2000-05-29/36, art. 7, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001> Aan elk uitvoerend beslag op
roerend goed gaat een bevel aan de schuldenaar vooraf, dat ten minste een dag voor het beslag wordt gedaan
en dat, indien de titel bestaat uit een rechterlijke beslissing, de betekening daarvan bevat indien dit nog niet
gebeurd is.

  Art. 1500.[1 § 1.]1 Het bevel bevat keuze van woonplaats, in de plaats waar de rechter zitting houdt die, in
voorkomend geval, kennis moet nemen van het beslag.
  De schuldenaar kan aan deze gekozen woonplaats alle betekeningen doen, zelfs van zakelijk aanbod en van
hoger beroep.
  [1 § 2. Het bevel bevat, op straffe van nietigheid, de tekst van artikel 1506/1.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 138, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1501.De gerechtsdeurwaarder moet, op straffe van nietigheid van het beslagexploot, worden bijgestaan
door een meerderjarige getuige die geen bloedverwant of aanverwant is van de partijen of van hemzelf, tot en
met de graad van achterneef; hij vermeldt in het proces-verbaal de naam [1 en de voornaam]1 van deze getuige,
die het origineel en de afschriften ondertekent. De aanwijzing van de getuige sluit in dat deze woonplaats kiest
ten kantore van de optredende deurwaarder.
  Onder dezelfde voorwaarden kan de deurwaarder zich door een tweede getuige laten bijstaan.
  De vervolgende partij mag bij het beslag niet tegenwoordig zijn.
  ----------
  (1)<W 2018-12-21/09, art. 133, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 

  Art. 1502. <W 2000-05-29/36, art. 8, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001> In het exploot van uitvoerend
beslag op roerend goed wordt op straffe van nietigheid de tekst van de artikelen 1408, § 3, en 1526bis, alsook
die van de artikelen 490bis en 507 van het Strafwetboek opgenomen.
  De akte dient in zeer duidelijke lettertekens de vermelding te bevatten van de termijnen die op straffe van verval
zijn voorgeschreven bij artikel 1408, § 3, lid 1, en bij artikel 1526bis, tweede lid.

  Art. 1503. Het beslag kan worden gedaan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde. Voor dit
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beslag is toelating van de rechter vereist, dewelke wordt gegeven op verzoekschrift, ingediend en ondertekend
door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.
  Het verzoekschrift bevat zo mogelijk, behalve de vermeldingen bedoeld in artikel 1026, een korte opgave van de
in beslag te nemen roerende goederen.
  De derde moet aan de gerechtsdeurwaarder de plaats aanwijzen waar de in beslag te nemen voorwerpen zich
bevinden of in voorkomend geval diens opsporingen vergemakkelijken.

  Art. 1504. Zijn de deuren gesloten of wordt er geweigerd ze te openen, dan kan de gerechtsdeurwaarder een
deurwachter aanstellen; hij wendt zich dadelijk zonder formaliteiten tot de politiecommissaris of, indien er geen is,
tot de vrederechter of tot de burgemeester.
  De persoon op wie de deurwaarder aldus een beroep heeft gedaan, degene aan wie deze persoon daartoe
opdracht heeft gegeven of die hem vervangt, is tegenwoordig bij het openen van de deuren en zelfs van de
meubelen indien daartoe grond bestaat en maakt geen proces-verbaal op, maar ondertekent het proces-verbaal
van de deurwaarder, die van alles slechts een enkele akte mag opmaken.
  De politiecommissaris kan een agent aanwijzen om hem te vertegenwoordigen.

  Art. 1505. Moet een brandkast worden geopend, die gehuurd is bij enige natuurlijke of rechtspersoon die
brandkasten pleegt te verhuren, en is de partij niet aanwezig bij de tenuitvoerlegging, dan verzegelt de
gerechtsdeurwaarder de gehuurde brandkast en maant hij de partij aan om tegenwoordig te zijn bij de opening
op dag en uur door hem aan te geven. De aanmaning geschiedt zo mogelijk in de akte waarbij de verzegeling
wordt vastgesteld.
  Indien de partij tegen wie het beslag geschiedt, zich niet aanmeldt op de gestelde dag en het gestelde uur,
opent de deurwaarder de brandkast zoals in artikel 1504 is voorgeschreven.

  Art. 1506. Het proces-verbaal van beslaglegging bevat een nauwkeurige en omstandige beschrijving van de in
beslag genomen voorwerpen, onder meer en naar gelang van het geval, door er de voornaamste kenmerken,
het gewicht, de maat of de inhoud van aan te geven.
  Indien er gereed geld is, wordt het getal en de muntsoort vermeld; de gerechtsdeurwaarder geeft het in
bewaring ter plaatse bestemd voor consignaties; tenzij de beslaglegger en de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, alsmede eventueel zij die verzet doen, omtrent een andere bewaarnemer overeenkomen.

  Art. 1506/1. [1 § 1. Wanneer zich onder de in beslag genomen goederen een motorrijtuig bevindt, kan de
gerechtsdeurwaarder dat voertuig immobiliseren wanneer het voorwerp van de uitvoerbare titel geheel of deels
betrekking heeft op een misdrijf inzake de belasting op de inverkeerstelling, de verkeersbelasting, de verplichte
verzekering voor motorrijtuigen of het wegverkeer.
   Wanneer het in beslag genomen voertuig ter plaatse wordt geïmmobiliseerd, ziet de gerechtsdeurwaarder erop
toe dat de vigerende algemene parkeerregels niet worden overtreden. Als de gerechtsdeurwaarder bovendien
geen contact heeft met de betekende partij, brengt hij een zichtbare toelichting aan, met vermelding van zijn
contactgegevens. De Koning bepaalt het model ervan.
   Als de gerechtsdeurwaarder het nuttig acht, kan hij onmiddellijk en in elk geval op de dag van zijn optreden,
overgaan tot het takelen van het in beslag genomen voertuig.
   De gerechtsdeurwaarder kan deze uitvoeringsmaatregel tevens aanwenden bij het betekenen van de nieuwe
verkoopdag.
   § 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt afgeweken van het principe dat de schuldenaar het bij artikel
1443, eerste lid, bedoelde genot van het in beslag genomen goed behoudt.
   § 3. Indien de in § 1 bedoelde maatregel wordt toegepast, vermeldt het proces-verbaal van beslaglegging (of in
voorkomend geval de akte tot bepaling van een nieuwe verkoopdag) naast hetgeen in artikel 1506 wordt
aangegeven, ook de bestemming van het in beslag genomen voertuig, in zeer duidelijk lettertype.
   § 4. Het voertuig wordt geïmmobiliseerd op kosten van de schuldenaar, ongeacht of hij de eigenaar is van het
voertuig, dan wel de houder van de nummerplaat ervan.
   De gerechtsdeurwaarder heft de immobilisering van het voertuig alleen op nadat de schulden en de kosten
volledig zijn betaald, nadat de partijen een overeenkomst hebben bereikt dan wel nadat de beslagrechter tot die
opheffing heeft beslist.
   Uiterlijk binnen twee werkdagen na de opheffing van de immobilisering van het voertuig gaat de
gerechtsdeurwaarder over tot de vrijgave van het voertuig en kan hij kosteloos een proces-verbaal van opheffing
van immobilisering opstellen, waarvan hij een afschrift aan de schuldenaar bezorgt.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 139, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 
   

  Art. 1507. Indien de beslagene afwezig is en een meubel moet worden opengebroken, kan de
gerechtsdeurwaarder optreden zoals in artikel 1504 is voorgeschreven.

  Art. 1508. De gerechtsdeurwaarder kan met een enkel proces-verbaal beslag leggen in verschillende plaatsen.

  Art. 1509. Indien beslag wordt gelegd op dieren, gereedschappen, werktuigen en machines die voor de
landbouw, een nijverheids- of handelsonderneming dienen, kan de rechter, op verzoek van de beslaglegger, een
zaakvoerder aanstellen voor het bedrijf.
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  Art. 1510. Telkens als hij het dienstig acht of door de beslaglegger erom verzocht wordt, kan de
gerechtsdeurwaarder zich van het bestaan der in beslag genomen voorwerpen en van hun staat vergewissen.
  De gerechtsdeurwaarder stelt de uitslag van dit onderzoek vast onderaan op het proces-verbaal van
beslaglegging, zowel op het origineel als op het afschrift. Wordt het afschrift niet overgelegd, dan wordt daarvan
melding gemaakt op het origineel.

  Art. 1511.In het proces-verbaal van beslaglegging worden plaats, dag en uur van de verkoop aangegeven.
  [1 De verkoop vindt plaats ofwel op fysieke wijze, ofwel op elektronische wijze, ofwel middels een combinatie
van beide, zoals bepaald in artikel 1522.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 140, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1512. (Wordt het beslag gelegd in de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt of in
zijn tegenwoordigheid, dan wordt hem terstond een afschrift van het proces-verbaal gelaten, ondertekend door
hen die het origineel hebben ondertekend; is de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt afwezig, dan wordt
een afschrift ter hand gesteld of achtergelaten overeenkomstig de artikelen 35 en 38; de persoon op wie de
gerechtsdeurwaarder overeenkomstig artikel 1504 een beroep heeft gedaan, tekent het proces-verbaal
kosteloos voor gezien.) <W 1985-05-24/30, art. 6, 003>
  Wordt het beslag gelegd buiten de woonplaats en in afwezigheid van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, dan wordt hem een afschrift van het proces-verbaal betekend; het beslag kan tegen hem niet worden
ingeroepen dan vanaf die betekening en de termijn voor de verkoop gaat eveneens dan in.

  Art. 1513. De vervolging wordt voortgezet ondanks alle bezwaren van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, en totdat de beslagrechter voor wie zij worden gebracht, heeft beschikt.

  Art. 1514.<W 2000-05-29/36, art. 9, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Degene die beweert eigenaar te zijn
van het geheel of een gedeelte van de in beslag genomen voorwerpen, kan tegen de verkoop verzet doen bij
exploot, betekend aan de beslaglegger, aan de beslagen schuldenaar en aan de gerechtsdeurwaarder, en
houdende dagvaarding van de beslaglegger en van de beslagen schuldenaar, met vermelding in het exploot van
de bewijzen van eigendom, op straffe van nietigheid. [1 In het exploot worden ook de andere beslagleggers die
eveneens op deze goederen beslag hebben gelegd, vermeld met alle relevante gegevens voor de in het derde lid
bedoelde oproeping.]1
  De vordering schorst de vervolging (enkel wat betreft de gerecidiveerde goederen). Er wordt uitspraak over
gedaan door de beslagrechter. <W 2003-03-27/65, art. 3, 043; Inwerkingtreding : 29-01-2011>
  De griffier geeft de eventuele andere [1 in de dagvaarding vermelde]1 beslagleggers bij gerechtsbrief kennis van
een afschrift van de dagvaarding, met uitnodiging om te verschijnen, teneinde hen in de zaak te betrekken.
  Het vonnis wordt geacht ten aanzien van alle partijen op tegenspraak te zijn gewezen. De in het ongelijk
gestelde eiser wordt indien daartoe grond bestaat, veroordeeld tot schadevergoeding aan de beslaglegger. [1 De
personen die bij gerechtsbrief alzo worden opgeroepen, worden aldus partij in het geding, tenzij ze zich ter
zitting hiertegen verzetten. Van deze bepaling geeft de griffier eveneens kennis in de gerechtsbrief.]1
  De gerechtsdeurwaarder aan wie de revindicatie betekend werd, stelt het bestand van berichten daarvan ten
laatste op de eerstvolgende werkdag in kennis, zodat het betrokken bericht van beslag kan worden vervolledigd
met de vermelding van het tussengeschil, de identiteit van de revindicerende partij en in voorkomend geval haar
raadsman, alsook van de rechter bij wie de revindicatie aanhangig is gemaakt.
  De griffie van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, zendt ten laatste op de eerste werkdag
volgend op de uitspraak aan het bestand van berichten het beschikkend gedeelte van elk vonnis of arrest dat
uitspraak doet over de vordering opdat het bestand van berichten op het betrokken bericht van beslag zou
vermelden welk gevolg gegeven is aan de vordering tot revindicatie.
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 64, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Art. 1515. Zij die uit welken hoofde ook, zelfs wegens huurgelden, schuldeiser zijn van de beslagene, kunnen
geen verzet doen dan tegen de afgifte van de verkoopprijs.
  Zij die verzet doen worden niet voor de verkoop opgeroepen.

  Art. 1516.(De verkoop wordt ten minste drie werkdagen tevoren bekendgemaakt door middel van een
aanplakbiljet, zo aangeslagen dat het van buiten zichtbaar is, op de plaats waar de verkoop zal worden
gehouden. Een bijkomend exemplaar ervan wordt, met inachtneming van dezelfde termijn, afgegeven door de
gerechtsdeurwaarder aan de persoon van de schuldenaar, of, indien dit niet mogelijk blijkt, aan diens woonplaats
achtergelaten onder gesloten omslag, met de vermeldingen bepaald in artikel 44, eerste lid. Dit bijkomend
exemplaar mag aan de schuldenaar evenwel niet worden betekend.) <W 1999-05-07/56, art. 2, 032;
Inwerkingtreding : 12-07-1999>
  De verkoop wordt bovendien bekendgemaakt [1 op elektronische wijze of]1 door middel van de nieuwsbladen,
in de steden waar er zijn. De bekendmaking mag ten hoogste tweemaal in hetzelfde blad of eenmaal in twee
verschillende bladen worden opgenomen, op straffe van niet-opneming van het hogere bedrag in de begroting,
behoudens toelating, aan de rechter aangevraagd bij een verzoekschrift ingediend en ondertekend door een
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advocaat of een gerechtsdeurwaarder.
  [1 De Koning bepaalt de modaliteiten voor de bekendmaking van de verkoop op elektronische wijze.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 141, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1517. (Het aanplakbiljet vermeldt) plaats, dag en uur van de verkoop, alsook de aard van de voorwerpen
zonder vermelding van nadere bijzonderheden. <W 1999-05-07/56, art. 3, 032; Inwerkingtreding : 12-07-1999>
  (Noch het aanplakbiljet, noch de bekendmaking vermelden de identiteit van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt.) <W 1999-05-07/56, art. 3, 032; Inwerkingtreding : 12-07-1999>

  Art. 1518. <W 1999-05-07/56, art. 4, 032; Inwerkingtreding : 12-07-1999> De aanslag van het biljet en de
afgifte of de achterlating van het bijkomend exemplaar ervan worden in één enkel proces-verbaal vastgesteld,
wanneer deze aanslag en deze afgifte of deze achterlating in hetzelfde gerechtelijk arrondissement gebeuren.

  Art. 1519.Kunstvoorwerpen ter waarde van ten minste (500 EUR) mogen niet worden verkocht [1 , op fysieke
of elektronische wijze,]1 dan na aanslag van (het biljet) en bekendmaking in de nieuwsbladen, zoals bepaald in
artikel 1516, en na voorafgaande uitstalling, hetzij op de plaats waar zij zullen worden te koop gesteld, hetzij op
de plaats die de rechter bepaalt, op verzoekschrift ingediend en ondertekend door een advocaat of een
gerechtsdeurwaarder [1 , hetzij op elektronische wijze]1. <W 1999-05-07/56, art. 5, 032; Inwerkingtreding : 12-
07-1999> <KB 2000-07-20/58, art. 2, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 142, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1520. <W 1993-01-14/34, art. 13, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02> Er moet ten minste één maand
verlopen tussen de overhandiging van het afschrift van het proces-verbaal van beslaglegging of, in voorkomend
geval, van de betekening van het beslag aan de schuldenaar en de verkoop.
  In geval van omzetting van een bewarend beslag in een uitvoerend beslag, moet er ten minste één maand
verlopen tussen het bevel dat bedoeld wordt in artikel 1497 en de verkoop.

  Art. 1521. Indien de verkoop plaatsheeft op een andere dag dan in de betekening is vermeld, wordt de
schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, daartoe bij deurwaardersexploot of bij aangetekende brief ten
minste vier werkdagen vóór de verkoop opgeroepen.

  Art. 1522.(De verkoop heeft plaats in een veilingzaal van de gerechtsdeurwaarders van het arrondissement of,
wanneer zulk een zaal niet bestaat binnen een door de arrondissementskamer van de gerechtsdeurwaarders te
bepalen straal, op de dichtsbijgelegen openbare markt, op de gewone dag en op het gewone uur van de markten
of op een zondag [1 , of op elektronische wijze mits identificatie van de kandidaat-koper]1. De rechter kan
evenwel op verzoekschrift, ingediend en ondertekend door een advokaat of een gerechtsdeurwaarder,
toestemming verlenen de goederen op een geschikter plaats te verkopen.) <W 28-06-1974, art. 1>
  De voorwerpen waarvan sprake is in artikel 1519 mogen niet op de openbare markt worden verkocht.
  [1 De Koning bepaalt de modaliteiten voor de verkoop op elektronische wijze.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 143, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1523. Indien het openbare fondsen of deviezen betreft, geschiedt de verkoop op de beurs:
  voor de tot notering toegelaten effecten of deviezen, op de gewone uren van de beurs of van een der beurzen
waar zij genoteerd worden;
  voor de overige, op de openbare verkopingen die de Beurscommissie inricht.
  De rechter binnen wiens rechtsgebied het beslag is gedaan, wijst op verzoekschrift voor elke beurs waar de
verkoop zal geschieden, een op de tableau ingeschreven wisselagent aan, die overeenkomstig het
beursreglement en zonder verdere formaliteiten tot de verkoop overgaat.

  Art. 1524.(NOTA : Artikel 1524 werd vervangen bij W 2000-05-29/36, art. 10, 035; Inwerkingtreding : 29-01-
2011 (zie W 2000-05-29/36, art. 29), zelf vervangen bij W 2003-03-27/65, art. 4, met ingang van dezelfde datum
als de wijziging bij art. 10 van de W 2000-05-29/36, (zie W 2003-03-27/65, art. 5))
  
  <W 2003-03-27/65, art. 4, 043; Inwerkingtreding : 29-01-2011> Elke verzetdoende schuldeiser in het bezit van
een uitvoerbare titel, krachtens dewelke bevel tot betalen is betekend, kan zich door tussenkomst van een door
hem aangezochte gerechtsdeurwaarder een gewaarmerkt afschrift doen overleggen van een eerder gelegd, niet
opgeheven, in rechte niet aangevochten beslag. Dit gewaarmerkt afschrift wordt afgeleverd door de
gerechtsdeurwaarder die het beslag gelegd heeft, overeenkomstig de hierna vermelde vormvoorschriften.
  De in het eerste lid vermelde schuldeiser kan de roerende goederen en zaken vergelijken met het hem
overgelegd beslag en de zaken die werden overgeslagen bij uitbreiding in beslag nemen. Heeft de verkoop niet
plaats op de vastgestelde dag, dan kan de beslaglegger bij vergelijking en uitbreiding, zonder enige vordering tot
indeplaatsstelling, doen overgaan tot verkoop door tussenkomst van de door hem aangezochte
gerechtsdeurwaarder.
  De in het eerste lid vermelde schuldeiser kan eveneens en zonder enige vordering tot indeplaatsstelling, de
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uitvoering van zijn titel doen vervolgen door tussenkomst van een door hem aangezochte gerechtsdeurwaarder
op basis van een gewaarmerkt afschrift van het eerder gelegd, niet opgeheven, in rechte niet aangevochten
beslag, voorzover dit beslag niet ouder is dan drie jaar.
  Het proces-verbaal van beslag bij vergelijking en uitbreiding wordt aangezegd aan het bestand van berichten in
de vorm van een bericht van beslag bedoeld in artikel 1390, § 1.
  Het beslag en in voorkomend geval de beslagen bij vergelijking en uitbreiding hebben gevolg tot op het ogenblik
waarin de opheffing ervan wordt toegestaan door alle schuldeisers die beslag hebben gelegd of verzet hebben
gedaan op grond van een uitvoerbare titel, krachtens dewelke reeds bevel tot betalen is betekend, met dien
verstande dat de rechter zo nodig de betwistingen beslecht.
  De schuldeiser bedoeld in het derde lid moet in de eerste akte van verkoopdagstelling op basis van een
gewaarmerkt afschrift van het eerder gelegd beslag, op straffe van nietigheid duidelijk meedelen aan de
schuldenaar dat de vervolging geschiedt op basis van het eerder gelegd, niet opgeheven, in rechte niet
aangevochten beslag en is gehouden het hem daartoe overgezonden gewaarmerkt afschrift op straffe van
nietigheid mee te betekenen. Tussen het betekenen van deze eerste akte van verkoopdagstelling op basis van
een gewaarmerkt afschrift van het eerder gelegd beslag en de verkoopdatum dient een termijn van minstens één
maand te verlopen. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder zendt in dit geval op eigen verantwoordelijkheid
aan het bestand van berichten binnen drie werkdagen volgend op de handeling, overeenkomstig artikel 1390, §
1, een bericht van gemeengemaakt beslag. Dergelijk beslagbericht vermeldt naast de datum van het eerdere
beslag, de identiteit van de eerdere beslagleggende schuldeiser en de identiteit van de gerechtsdeurwaarder die
het heeft gelegd.
  De gerechtsdeurwaarders die beslag hebben gelegd zijn verplicht een register met volgnummer aan te leggen
van de gewaarmerkte afschriften die zij afleveren aan de schuldeisers bedoeld in het derde lid. Deze kunnen dit
gewaarmerkt afschrift enkel aanwenden ter uitvoering van de titel waarvoor het is aangevraagd.

  Art. 1525.Het proces-verbaal van de verkoop [1 op fysieke wijze, of op elektronische wijze, of middels een
combinatie van beide]1 stelt vast dat de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, al dan niet verschenen is.
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 144, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1526.De toewijzing wordt gedaan aan de meestbiedende, tegen gerede betaling.
  Bij gebreke van betaling wordt het goed dadelijk weder verkocht ten laste van hem aan wie het toegewezen is.
  [1 De Koning duidt bij een in Ministerraad overlegd besluit aan via welk elektronisch platform de verkoop kan
geschieden. Hij bepaalt tevens de bijkomende modaliteiten met betrekking tot de toewijzing en de betaling in geval
van verkoop op elektronische of gecombineerde wijze.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 145, 117; Inwerkingtreding : 29-06-2019> 

  Art. 1526bis.<ingevoegd bij W 1993-01-14/34, art. 15, 011; Inwerkingtreding : 1993-03-02> De schuldenaar
tegen wie een uitvoerend beslag op roerend goed [1 of een gemeengemaakt beslag]1 geschiedt, kan de in beslag
genomen goederen in der minne verkopen [1 teneinde]1 de opbrengst ervan aan te wenden voor de betaling van
de schuldeisers.
  (Op straffe van verval) moet de schuldenaar binnen tien dagen na de betekening van de beslaglegging [1 of de
vaststelling van een nieuwe verkoopdag in geval van een gemeengemaakt beslag,]1 de gerechtsdeurwaarder in
kennis stellen van de hem gedane voorstellen. <W 2000-05-29/36, art. 11, 1°, 035; Inwerkingtreding : 01-07-
2001>
  (Wanneer de gerechtsdeurwaarder meent dat deze voorstellen ontoereikend zijn of wanneer de schuldeiser
bewijst dat deze ontoereikend zijn, wordt met het verzoek tot verkoop in der minne geen rekening gehouden.)
<W 2000-05-29/36, art. 11, 2°, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>
  Behalve indien de weigering om met de verkoop in te stemmen is ingegeven door de bedoeling om de
schuldenaar te benadelen, kan de schuldeiser niet aansprakelijk worden gesteld.
  De overdracht van de eigendom van het goed is afhankelijk van de betaling van de prijs ervan in handen van de
gerechtsdeurwaarder binnen acht dagen na de aanvaarding van het aankoopbod. Bij niet-naleving van die termijn
kunnen de goederen onverwijld openbaar te koop worden gesteld.
  Na betaling van de prijs in handen van de gerechtsdeurwaarder, maakt deze een proces-verbaal op van
verkoop in der minne met vermelding van de identiteit van de koper en verkoper, de betaalde prijs en de
omschrijving van de verkochte goederen. Hij stelt hiervan een afschrift ter beschikking van de koper.
  (Het proces-verbaal wordt aan het bestand van berichten gezonden in de vorm van een bericht als bedoeld in
artikel 1390, § 1.) <W 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011>
  ----------
  (1)<W 2022-12-26/04, art. 36, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1527. Wanneer de waarde van de in beslag genomen goederen het bedrag van de oorzaken van het
beslag en van het verzet te boven gaat, worden slechts zoveel goederen verkocht als nodig is tot betaling van
schuldvorderingen en kosten.

  Art. 1528. De gerechtsdeurwaarders zijn persoonlijk aansprakelijk voor de koopsommen en vermelden in hun
processen-verbaal de naam en de woonplaats van de kopers.
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  HOOFDSTUK III. - Beslag op tak- en wortelvaste vruchten.

  Art. 1529. Beslag op tak- en wortelvaste vruchten kan niet worden gedaan dan binnen zes weken voor het
gewone tijdstip waarop de vruchten rijp zijn; het wordt voorafgegaan door een bevel, met een tussentijd van een
dag.

  Art. 1530. Het proces-verbaal van beslaglegging bevat de aanduiding van ieder perceel, zijn oppervlakte en
ligging, ten minste twee belendingen en de aard van de vruchten.

  Art. 1531. De veldwachter wordt tot bewaarder aangesteld; is hij niet aanwezig, dan wordt het beslag hem
betekend; ook aan de burgemeester van de gemeente waar de goederen gelegen zijn, wordt een afschrift
gelaten en het origineel wordt door hem (kosteloos) voor gezien getekend. <W 1985-05-24/30, art. 7, 003>
  Indien de gemeenten waar de goederen gelegen zijn, aan elkaar grenzen of in elkaars nabijheid liggen, wordt
een enkele bewaarder aangesteld die echter geen veldwachter mag zijn; het visum wordt verstrekt door de
burgemeester van de gemeente waar de hoofdzetel van het bedrijf gelegen is en in voorkomend geval door de
burgemeester van de gemeente waar het merendeel van de goederen gelegen is.
  Tot bewaarder kunnen niet worden aangesteld de beslaglegger, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten
tot en met de graad van achterneef en zijn dienstboden; maar de beslagene, zijn echtgenoot, zijn
bloedverwanten, aanverwanten en dienstboden kunnen met hun toestemming en met die van de beslaglegger
wel tot bewaarder worden aangesteld.beslagene en van de beslaglegger; het aantal hectaren en de aard van
iedere vruchtensoort, de gemeente waar zij te velde staan, zonder andere aanduiding.

  Art. 1532. De verkoop wordt bekendgemaakt door middel van aanplakbiljetten die ten minste acht dagen vóór
de verkoop worden aangeslagen aan de deur van de beslagene, aan de deur van het gemeentehuis of, indien er
geen is, op de plaats waar de akten van de openbare overheid worden aangeslagen, op de voornaamste markt
van de plaats of, zo er geen is, op de dichtstbij gelegen markt, en aan de deur van de gehoorzaal van het
vredegerecht.

  Art. 1533. De aanplakbiljetten bepalen plaats, dag en uur van de verkoop; de naam en de woonplaats van de
beslagene en van de beslaglegger; het aantal hectaren en de aard van iedere vruchtensoort, de gemeente waar
zij te velde staan, zonder andere aanduiding.

  Art. 1534. De aanslag van de biljetten wordt bewezen zoals bepaald is in het hoofdstuk over het uitvoerend
beslag op roerend goed.

  Art. 1535. De verkoop wordt gehouden hetzij op een marktdag, hetzij op een zaterdag of een zondag.

  Art. 1536. De verkoop kan geschieden ter plaatse of op het plein van de gemeente waar het merendeel van de
in beslag genomen voorwerpen gelegen is.
  Hij kan ook geschieden op de plaatselijke markt of, indien er geen is, op de dichtstbij gelegen markt.

  Art. 1537. Bovendien worden de formaliteiten, voorgeschreven in het hoofdstuk over het uitvoerend beslag op
roerend goed, in acht genomen.

  Art. 1538. De koopsom wordt verdeeld zoals bepaald is in de titel "Evenredige verdeling".

  HOOFDSTUK IV. _ Uitvoerend beslag onder derden.

  Art. 1539.De schuldeiser die een uitvoerbare titel bezit, kan bij deurwaardersexploot uitvoerend beslag onder
derden leggen, op de bedragen en zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn.
  Het beslag kan ook slaan op schuldvorderingen met tijdsbepaling, voorwaardelijke of betwistbare
schuldvorderingen die de schuldenaar toebehoren.
  Bij stilzitten van zijn schuldenaar, kan de schuldeiser, met toepassing van artikel [1 5.242]1 van het Burgerlijk
Wetboek, dezelfde rechtspleging instellen.
  De artikelen 1452 tot 1455 vinden toepassing op het uitvoerend beslag onder derden; de tekst van die artikelen
evenals die van artikel 1543 wordt in de akte van beslag overgenomen.
  (Het beslag wordt bij deurwaardersexploot binnen acht dagen aan de beslagen schuldenaar aangezegd.
Wanneer het beslag slaat op inkomsten bedoeld in de artikelen 1409, §§ 1 en 1bis, en 1410, bevat de
aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste waarvan het model bepaald is
door de minister van Justitie.) <W 2006-07-20/39, art. 19, 056; Inwerkingtreding : 30-01-2007; zie ook W 2006-
07-20/39, art. 29>
  ----------
  (1)<W 2022-04-28/25, art. 9, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1540. Vanaf de ontvangst van de akte houdende derden-beslag, mag de derde-beslagene de sommen of
zaken die het voorwerp zijn van het beslag niet meer uit handen geven, op straffe van gewoon schuldenaar te
worden verklaard voor de oorzaken van het beslag, onverminderd schadevergoeding ten aanzien van de partij,
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indien daartoe grond bestaat.
  De verplichting van de derde beslagene wordt vastgesteld, hetzij door zijn verklaring, hetzij, wanneer die
verklaring betwist wordt, door de bevoegde rechter.

  Art. 1541. Het verzet van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt wordt op zijn verzoek aan de
beslaglegger betekend binnen vijftien dagen na de aanzegging van het beslag, met dagvaarding om te
verschijnen vóór de beslagrechter. Het verzet wordt bij exploot aangezegd aan de derde-beslagene, wat in
dezelfde akte kan gebeuren.
  De beslissing die op dit verzet wordt gewezen wordt eveneens aan de derde-beslagene betekend, door de
meest gerede partij.

  Art. 1542. Indien hij zijn verklaring niet doet binnen vijftien dagen na het derden-beslag of ze niet met
nauwkeurigheid heeft gedaan en zoals gezegd wordt in artikel 1452, kan de derde-beslagene die daartoe voor de
beslagrechter wordt gedagvaard, schuldenaar verklaard worden, voor het geheel of voor een gedeelte van de
oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daarvan, onverminderd de kosten van de tegen hem
ingestelde rechtspleging, die in die gevallen te zijnen laste zijn.
  Betwist de derde-beslagene de schuld waarvan de beslaglegger voor zichzelf betaling wil bekomen, dan wordt
de zaak gebracht voor de bevoegde rechter of wordt zij hem, in voorkomend geval, door de beslagrechter
teruggezonden.
  Wordt de verklaring niet betwist, dan moet er geen andere rechtspleging gevolgd worden, noch door de derde-
beslagene, noch tegen hem.

  Art. 1543. Ten vroegste twee dagen na het verstrijken van die termijn van vijftien dagen te rekenen van de
aanzegging van het beslag aan de persoon of aan de werkelijke of gekozen woonplaats van de beslagen
schuldenaar, is de derde beslagene wiens schuld vaststaande en eisbaar is, ertoe gehouden, overeenkomstig zijn
verklaring, op overlegging van het exploot van aanzegging, afgifte te doen in handen van de
gerechtsdeurwaarder, van het bedrag van het beslag, bij gebreke waarvan hij daartoe zal veroordeeld worden op
dagvaarding door de beslaglegger, voor de beslagrechter. Slaat het derden-beslag op zaken dan worden deze te
gelde gemaakt zoals in zake uitvoerend beslag op roerend goed.
  In geval van verzet door de beslagen schuldenaar, neemt de verplichting van de derde beslagene een aanvang,
in voorkomend geval, op de dag waarop de beslissing op het verzet hem is betekend, onverminderd de werking
van de voorzieningen tegen die beslissing.

  Art. 1543bis. <Ingevoegd bij W 2000-05-29/36, art. 12; Inwerkingtreding : 29-01-2011> De verzetdoende
schuldeiser die over een uitvoerbare titel beschikt, kan, na aanmaning aan de beslaglegger en zonder enige
vordering tot indeplaatsstelling, doen overgaan door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder tot de afgifte
door de derde-beslagene overeenkomstig artikel 1543.

  Art. 1544.
  <Opgeheven bij W 2022-12-26/04, art. 4, 130; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  HOOFDSTUK V. _ Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen.

  Art. 1545.[1 Het uitvoerend beslag op schepen wordt in het bijzonder geregeld in het Belgisch
Scheepvaartwetboek.]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-08/14, art. 61, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1546.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1547.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1548.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1549.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1550.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1551.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1552.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 
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  Art. 1553.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1554.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1555.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1556.
  <Opgeheven bij W 2017-08-11/14, art. 36, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1557.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1558.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1559.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  HOOFDSTUK VI. - Uitvoerend beslag op onroerend goed.

  Art. 1560. De schuldeiser kan de uitwinning vervolgen :
  1° van de onroerende goederen en van hun als onroerend goed beschouwd toebehoren die eigendom zijn van
zijn schuldenaar;
  2° van de rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal die aan de schuldenaar toebehoren op goederen van
dezelfde aard.

  Art. 1561. Niettemin kan het beslag op het onverdeelde aandeel van de schuldenaar door zijn persoonlijke
schuldeisers niet worden ten uitvoer gebracht vóór de verdeling of de veiling, die zij kunnen vorderen of waarin
zij gerechtigd zijn tussen te komen, met dien verstande dat de overeenkomst van onverdeeldheid gesloten vóór
de vordering tot verdeling of voor de akte tot vestiging van de hypotheek, moet worden in acht genomen.
  In geval van veiling gaat het recht van de hypothecaire schuldeiser over op het aandeel van de schuldenaar in
de prijs, onverschillig wie de verkrijger is, doch met uitzondering van de medeveiler wiens onverdeeld aandeel met
hypotheek bezwaard was.
  In geval van verdeling met opleg worden de sommen die de deelgenoot gehouden is uit te keren, aangewend
tot voldoening van de bevoorrechte of hypothecaire schuldvorderingen die deze eigenschap zouden verliezen,
en wel volgens de rang van die schuldvorderingen op het ogenblik van de verdeling.

  Art. 1562. <W 2000-05-29/36, art. 14, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001> In afwijking van het gemeen recht
wordt de uitwinning van de onroerende goederen, met het oog op het verkrijgen van de betaling van een
gemeenschappelijke schuld of van een eigen schuld die het gemeenschappelijk vermogen bezwaart, tegen de
echtgenoot en de echtgenote voortgezet.

  Art. 1563.De schuldeiser kan de vervolgingen tot uitwinning van de onroerende goederen waarop het geen
hypotheek heeft, niet beginnen dan ingeval de goederen waarop hij hypotheek heeft, ontoereikend zijn.
  De waarde van de goederen wordt, indien het gebouwde eigendommen betreft, geschat op twintigmaal, en,
indien het ongebouwde eigendommen betreft, op dertigmaal het kadastraal inkomen.
  De schuldeiser die gebruik wil maken van dit recht, dient daartoe een [1 verzoekschrift]1 in bij de rechter. Hij legt
daarbij over:
  1° een uittreksel uit de kadastrale legger;
  2° het getuigschrift van de [2 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]2, bedoeld in artikel
1430.
  Tegen de beschikking van de rechter is generlei voorziening toegelaten.
  ----------
  (1)<W 2014-05-05/09, art. 33, 086; Inwerkingtreding : 18-07-2014> 
  (2)<W 2018-07-11/07, art. 59, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1564.Het uitvoerend beslag op onroerend goed wordt voorafgegaan door een bevel bij exploot betekend
aan de persoon dan wel aan de werkelijke of in de titel der schuldvordering gekozen woonplaats.
  Bovenaan op dit bevel wordt volledig afschrift van de titel gegeven, indien hij niet reeds aan de schuldenaar
betekend was binnen de drie jaren die aan het bevel voorafgaan of wanneer het gaat om een authentieke akte
waarbij een hypotheek wordt gevestigd.
  Het bevel bevat keuze van woonplaats in het arrondissement waar de rechter die van het beslag moet kennis
nemen, zitting houdt, en de schuldenaar kan aan deze gekozen woonplaats alle betekeningen doen, zelfs van
verzet tegen het bevel, aanbod van gerede betaling en hoger beroep.
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  Het bevel bepaalt dat bij gebreke van betaling beslag zal worden gelegd op de onroerende goederen van de
schuldenaar, die overeenkomstig artikel 1568, 2°, kunnen worden aangeduid.
  Het bevel vermeldt de naam, de voornamen [1 ...]1, de woonplaats, de plaats en datum van geboorte van de
schuldenaar.
  (Het bevel brengt ter kennis van de schuldenaar dat hij aan de rechter elk aankoopbod uit de hand van zijn
onroerend goed kan overmaken binnen de acht dagen van het betekenen van het exploot van beslaglegging.)
<W 1998-07-05/57, art. 6, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  ----------
  (1)<W 2018-12-21/09, art. 130, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 

  Art. 1565.Indien het bevel de bij artikel 1564, vierde lid, toegelaten aanduiding bevat, kan de schuldeiser het
doen overschrijven op het [1 bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie]1 van de plaats waar de goederen gelegen zijn.
  Indien de waarde van de in de overschrijving aangewezen onroerende goederen meer dan toereikend is om de
schuld te voldoen, kan de schuldenaar vragen dat de gevolgen van de overschrijving van het bevel niet voor alle
onroerende goederen zullen gelden. Die eis wordt gebracht voor de rechter binnen wiens rechtsgebied de
onroerende goederen met het grootste gezamenlijk kadastraal inkomen gelegen zijn; er wordt bij voorrang op
beschikt, zonder verzet of hoger beroep.
  (De overschrijving van het bevel is zes maanden geldig, te rekenen van de dag waarop zij verricht is.) <W 15-
07-1970, art. 41>
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 60, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1566. Uitvoerend beslag op onroerend goed kan niet worden gedaan dan vijftien dagen na het bevel.

  Art. 1567.Het bevel moet binnen zes maanden, niettegenstaande verzet van de schuldenaar, gevolgd worden
door een exploot van beslaglegging, dat wordt overgeschreven zoals bepaald is in artikel 1569. Zijn deze
formaliteiten niet vervuld binnen de gestelde termijnen, dan houdt het bevel van rechtswege op enig gevolg te
hebben en wordt het niet meer vermeld in de hypothecaire getuigschriften.
  Wanneer de gevolgen van het bevel geschorst worden voordat het beslag is gelegd, hetzij uit hoofde van
verzet tegen de uitvoerbare titel die als grondslag dient voor de vervolging, hetzij uit hoofde van een verzoek om
uitstel, (hetzij uit hoofde van een procedure van collectieve schuldenregeling) kan de vervolger de overschrijving
van het bevel vorderen zolang dit bevel als eerste akte van de vervolging tot uitvoerend beslag op onroerend
goed geldig blijft. <W 1998-07-05/57, art. 7, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  Die overschrijving is slechts zes maanden geldig, behoudens vernieuwing vóór het verstrijken van deze termijn.
Zo zij na de bedoelde termijn wordt vernieuwd, geldt zij enkel op haar dagtekening.
  Dezelfde regel is van toepassing op de overschrijving die vóór het schorsen van de vervolgingen mocht zijn
gevorderd.
  De vernieuwing geschiedt op verzoekschrift in twee exemplaren gericht aan de [1 Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie]1 en ingediend en ondertekend door een advocaat of een gerechtsdeurwaarder.
Het verzoekschrift bevat de nauwkeurige aanduiding van de te vernieuwen overschrijving en van de oorzaak van
de schorsing van de vervolgingen. De vernieuwing geschiedt onverminderd de toepassing van artikel 90, 2° lid,
van de wet van 16 december 1851, zo daartoe grond bestaat.
  In alle gevallen waarin een exploot van bevel meer dan zes maanden na zijn dagtekening ter overschrijving
wordt aangeboden, is het vergezeld van een vordering tot overschrijving met vermelding van de oorzaak van de
schorsing van de vervolgingen.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 61, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1568. Het exploot waarbij de schuldeiser aan de schuldenaar het beslag op diens onroerende goederen
betekent, bevat behalve de gewone vermeldingen:
  1° aangifte van de uitvoerbare titel krachtens welke het beslag wordt gelegd:
  2° (de vermelding van de in beslag genomen onroerende goederen op de wijze voorgeschreven bij artikel 141
van de hypotheekwet van 16 december 1851). <W 1995-02-09/35, art. 6, § 2, 015; Inwerkingtreding : 01-01-
2001>
  3° vermelding van de rechter die op het in artikel 1580 bedoelde verzoekschrift zal beschikken.
  (4° de vermelding van de mogelijkheid die de schuldenaar geboden wordt, om binnen de acht dagen die volgen
op het betekenen van het exploot van beslaglegging, op straffe van onontvankelijkheid, aan de rechter elk
aankoopbod uit de hand van zijn onroerend goed over te maken.) <W 1998-07-05/57, art. 8, 024;
Inwerkingtreding : 01-01-1999>

  Art. 1569.Het beslagexploot moet uiterlijk binnen vijftien dagen in het daartoe bestemde register worden
overgeschreven op het [1 bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1
van de plaats waar de goederen gelegen zijn, voor het gedeelte van de in beslag genomen goederen dat in het
arrondissement ligt.
  Deze overschrijving geldt slechts voor drie jaar, behalve indien zij wordt vernieuwd; het beslag houdt van
rechtswege op enig gevolg te hebben en wordt niet meer vermeld in de hypothecaire getuigschriften, indien de in
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beslag genomen goederen niet verkocht zijn binnen drie jaar na de overschrijving of na de vernieuwing ervan, en
indien de formaliteiten voorgeschreven in artikel 1598, laatste lid, niet vervuld zijn.
  De vernieuwing heeft plaats op vertoon, aan de [1 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1,
van een in tweevoud opgemaakt en door een advokaat of een gerechtsdeurwaarder ondertekend verzoekschrift
dat de te vernieuwen overschrijving nauwkeurig aangeeft, onverminderd de toepassing van artikel 90, 2° lid, van
de wet van 16 december 1851, zo daartoe grond bestaat.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 62, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1570.De overschrijving wordt door de [2 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]2, op
straffe van schadevergoeding, gedaan uiterlijk binnen acht dagen na de afgifte van het beslagexploot. Als
dagtekening van de overschrijving geldt evenwel de dag van afgifte van het exploot.
  Kan de [2 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ]2 de overschrijving van het beslagexploot
niet verrichten op het ogenblik dat zij wordt gevorderd, dan vermeldt [2 zij]2 op de originele exploten die [2 haar]2
worden gelaten de dag en het uur waarop ze [2 haar]2 worden overhandigd. In geval van samenloop wordt het
eerst aangeboden exploot alleen overgeschreven.
  [1 Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1653, wordt de doorhaling van overschrijvingen
betreffende uitvoerend beslag op onroerend goed of hun vernieuwing verkregen hetzij in overeenstemming met
de artikelen 92 tot 94 van de hypotheekwet van 16 december 1851, hetzij op voorlegging van een exploot van
betekening waarvan de akte van handlichting ondertekend door de schuldeiser gehecht is, onverminderd artikel
1584 van het Gerechtelijk Wetboek.]1
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 140, 083; Inwerkingtreding : 24-05-2014> 
  (2)<W 2018-07-11/07, art. 63, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1571.Indien er reeds vroeger een beslag is overgelegd en overgeschreven, vermeldt de [1 Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 [1 haar]1 weigering op de kant van het tweede beslag alsmede
de datum van het vroegere beslag, de naam, de voornaam [2 en de woonplaats]2 van de beslaglegger en van de
beslagene en de datum van de overschrijving.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 64, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 132, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 

  Art. 1572. Indien de in beslag genomen onroerende goederen niet verhuurd of verpacht zijn, blijft de beslagene,
als gerechtelijk sekwester, in het bezit tot bij de verkoop, tenzij de rechter, op verzoek van één of meer
schuldeisers, anders beschikt.
  Deze schuldeisers kunnen nochtans, nadat de rechter hen daartoe heeft gemachtigd, alle wortelvaste vruchten
of een deel ervan doen inzamelen en verkopen.
  Deze beslissingen zijn niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.
  De vruchten worden bij opbod of op enige andere door de rechter bevolen wijze verkocht binnen de termijn die
hij bepaalt, en de prijs wordt in de Deposito- en Consignatiekas gestort om met de prijs van de onroerende
goederen te worden verdeeld volgens de rang der hypotheken.

  Art. 1573. De natuurlijke vruchten en de vruchten van nijverheid, door de beslagene ingezameld na het
beslagexploot, of de prijs die zij opbrengen, worden voor onroerend gehouden om samen met de prijs van de
onroerende goederen te worden verdeeld overeenkomstig artikel 1572.

  Art. 1574. De beslagene mag geen houtkap verrichten of geen beschadiging veroorzaken, op straffe van
schadevergoeding.

  Art. 1575. Huurcontracten die geen vaste dagtekening hebben voor de overschrijving van het beslagexploot
kunnen niet worden ingeroepen tegen de ingeschreven schuldeisers, noch tegen enige andere schuldeiser die
naar behoren de in artikel 1565 bedoelde overschrijving heeft gedaan, noch tegen de beslagleggers, noch tegen
de koper.
  Evenmin kunnen tegen deze schuldeisers, de beslagleggers of de koper huurcontracten worden ingeroepen,
die de beslagene heeft toegestaan na de overschrijving van het bevel of van het exploot van beslaglegging, zelfs
indien zij een vaste dagtekening hebben, en huurcontracten, toegestaan na het bevel, al werd dit niet
overgeschreven, indien zij voor langer dan negen jaar zijn aangegaan of kwijting inhouden van ten minste drie
jaar huur.

  Art. 1576. Huur- en pachtgelden worden vanaf het beslagexploot voor onroerend gehouden om, samen met de
prijs van het onroerend goed, volgens de rang van de hypotheken te worden verdeeld.
  Een gewone akte van verzet, op verzoek van de vervolgende partij of van enige andere schuldeiser gedaan in
handen van de pachters en huurders, verplicht dezen, met inachtneming van de vormen en termijnen bepaald in
artikel 1452, het bedrag van hun vervallen en te vervallen huur- en pachtgelden aan de vervolgende partij op te
geven. Zij kunnen zich niet bevrijden dan krachtens bevelschriften tot uitbetaling of door storting van de huur-
en pachtgelden in de Deposito- en Consignatiekas, uiterlijk op de eerste vordering.
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  Is er geen verzet gedaan, dan zijn de betalingen aan de beslagene geldig, en deze is als gerechtelijk sekwester
gehouden rekening te doen van de sommen die hij ontvangen heeft.

  Art. 1577. Vanaf de dag van de overschrijving van het beslag of van het bevel, kunnen de handelingen van
vervreemding of van vestiging van een hypotheek, verricht door de schuldenaar op de onroerende goederen
waarop beslag is gelegd of die in het bevel zijn aangeduid, niet ingeroepen worden tegen de in artikel 1575
bedoelde derden.
  Dit geldt eveneens voor de vervreemdingen of vestigingen van een hypotheek verricht vóór de overschrijving
van het beslag of van het bevel, maar op dat ogenblik nog niet overgeschreven of ingeschreven.

  Art. 1578. Een aldus gedane vervreemding of vestiging van een hypotheek kan evenwel tegen voornoemde
derden worden ingeroepen, indien de verkrijger of de hypothecaire schuldeiser, vóór de dag bepaald voor de
toewijzing, voldoende geld in consignatie geeft tot betaling in kapitaal en toebehoren van de opeisbare bedragen,
verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers, alsook aan de beslagleggers en aan elke andere schuldeiser die
naar behoren de in artikel 1565 bepaalde overschrijving heeft gedaan. Geen verder uitstel mag voor deze
consignatie worden verleend en de veiling mag niet worden geschorst.
  Indien het aldus in consignatie gegeven geld geleend is, hebben de uitleners slechts hypotheek na de
schuldeisers die op het tijdstip van de vervreemding zijn ingeschreven.

  Art. 1579. Zolang de vordering niet aan de ingeschreven schuldeisers gemeen is gemaakt overeenkomstig
artikel 1584, mag de consignatie beperkt worden tot een bedrag dat toereikt om het verschuldigde te kwijten aan
de schuldeiser die zijn bevel heeft doen overschrijven, en aan de beslagleggers.

  Art. 1580. (Binnen een maand na de overschrijving van het beslag) dient de schuldeiser bij de rechter een
verzoekschrift in tot benoeming van een notaris belast met de veiling (of de verkoop uit de hand) van de in
beslag genomen goederen en met de verrichtingen tot rangregeling. <W 24-06-1970, art. 33> <W 1998-07-
05/57, art. 9, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  Behalve de originelen van het bevel en van het exploot van beslaglegging houdende vermelding van de bij artikel
1569 verplicht gestelde overschrijving, die bedoeld zijn in de artikelen 1564 en 1567, worden bij het indienen van
het verzoekschrift ook de titel krachtens welke de procedure wordt gevoerd, alsmede de uittreksels uit de
kadastrale legger betreffende de in beslag genomen goederen, ter griffie neergelegd door de vervolgende partij.
  (De benoemde notaris is gemachtigd, in geval van afwezigheid of tegenwerking van de beslagene of bewoner
van de in beslag genomen onroerende goederen, op kosten van de beslagene toegang te krijgen tot de in beslag
genomen onroerende goederen, indien nodig met behulp van de openbare macht, in voorkomend geval
bijgestaan door een slotenmaker, met het oog op de naleving van de verkoopvoorwaarden of de bezichtiging
door de belangstellenden, onverminderd de bepalingen van artikel 1498.
  De bewoner wordt in kennis gesteld van de beschikking en van de bezichtigingsdagen en -uren als bepaald in
de verkoopvoorwaarden.
  Indien de tegenwerking te wijten is aan de bewoner van de in beslag genomen onroerende goederen, is de
beslagene gerechtigd de kosten op hem te verhalen.
  Het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel worden opgenomen in de beschikking tot benoeming van de
notaris.) <W 1998-05-18/42, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 28-07-1998>

  Art. 1580bis.[1 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.
   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, 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.
   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.
   De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 37, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1580ter.[1 Wanneer de beslag leggende schuldeiser machtiging vraagt om uit de hand 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 dienen tot de machtigingsprocedure te worden
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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. 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.
   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.
   De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 38, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1580quater. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 12, 024; Inwerkingtreding : 01-01-1999> Wanneer
artikel 1580bis of artikel 1580ter wordt toegepast, blijft de zaak ingeschreven op de rol tot het verlijden van de
notariële akte. Bij moeilijkheden kan zij opnieuw voor de rechter gebracht worden door een eenvoudige
schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden.
  Bij weigering van toelating tot verkoop uit de hand of bij het niet plaats vinden ervan benoemt de rechter een
notaris belast met de veiling van de goederen en met de verrichtingen tot rangregeling.

  Art. 1581. De uitgifte van de beschikking tot benoeming van de notaris die belast is met de veiling (of de
verkoop uit de hand) van de in beslag genomen goederen, wordt hem (binnen de vijftien dagen na de uitspraak)
tegen eenvoudig ontvangbewijs ter hand gesteld. <W 24-06-1970, art. 34> <W 1998-07-05/57, art. 13, 024;
Inwerkingtreding : 01-01-1999>
  Bij verhindering van de notaris voorziet de rechter op verzoekschrift in zijn vervanging.
  (De griffie doet de naam van de aangewezen notaris vermelden op het bericht van beslag.) <W 2000-05-29/36,
art. 15, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011>

  Art. 1582.[1 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.
   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 proces-verbaal 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 termijn voor de toewijzing.
De beslissing is niet vatbaar voor verzet noch voor hoger beroep.]1
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 17, 103; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1583. Indien zich onder de ingeschreven schuldeisers een verkoper van het in beslag genomen onroerend
goed bevindt, die bevoorrecht is en die tevens een rechtsvordering tot ontbinding bezit, moet hij binnen vijftien
dagen te rekenen van de hem krachtens artikel 1582 gedane aanmaning, tussen de twee rechten een keuze
doen op straffe van verval van zijn rechtsvordering tot ontbinding, zodat hij alleen nog zijn voorrecht kan
opeisen.
  Indien hij de ontbinding van het contract verkiest, moet hij, op straffe van verval, zijn beslissing binnen die
termijn betekenen aan de notaris die met de veiling van de in beslag genomen goederen belast is. Deze
betekening moet binnen tien dagen worden gevolgd door het instellen van de eis tot ontbinding.
  Te rekenen van de dag waarop de verkoper de rechtsvordering tot ontbinding verkozen heeft, wordt de
vervolging tot uitwinning geschorst ten aanzien van het onroerend goed, voorwerp van de keuze, en zij kan
eerst worden hervat nadat de verkoper afstand heeft gedaan van de rechtsvordering tot ontbinding of nadat
deze eis is afgewezen. Ten aanzien van de andere onroerende goederen kan de vervolging eveneens geschorst
worden, op aanvraag van de partijen en op beslissing van de rechter.
  De vervolgende partij en de ingeschreven schuldeisers kunnen in het geding tot ontbinding tussenkomen.
  De voorafgaande bepalingen zijn van toepassing op de ruiler en op de schenker.

  Art. 1584.Binnen acht dagen na de dag van het laatste exploot van betekening, wordt van de in artikel 1582
bedoelde aanmaning melding gemaakt op de kant van de overschrijving van het beslag op het [1 bevoegde
kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1.
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  Vanaf de dag van de vermelding is het beslag gemeen aan de ingeschreven schuldeisers, en kan het niet meer
doorgehaald worden dan met hun toestemming en met toestemming van degenen die hun bevel hebben doen
overschrijven of krachtens vonnissen tegen hen gewezen.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 65, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1585. Het bedrag van de kosten die ten laste van de koper zullen vallen, wordt in het openbaar
aangekondigd vóór de opening van de veiling en die aankondiging wordt in het proces-verbaal van toewijzing
vermeld.

  Art. 1586.[1 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.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 40, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1587.[1 De toewijzing wordt gedaan op de wijze bepaald door het plaatselijk gebruik. Zij geschiedt binnen
zes maanden na de beschikking bedoeld in artikel 1580.
   [2 De toewijzing geschiedt in één enkele al dan niet gedematerialiseerde zitting, bij opbod, met uitsluiting van het
recht van hoger bod.]2 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 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 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.]1
  ----------
  (1)<W 2018-04-15/14, art. 18, 103; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
  (2)<W 2022-12-26/05, art. 14, 131; Inwerkingtreding : 09-01-2023> 

  Art. 1588.
  <Opgeheven bij W 2009-05-15/31, art. 7, 066; Inwerkingtreding : 01-01-2010> 

  Art. 1589. De notaris kan het bod weigeren van personen die hem onbekend zijn of van wie de identiteit of de
gegoedheid hem niet bewezen schijnen.
  De notaris kan in alle gevallen eisen dat de koper borg stelt. Indien bij de verkoop geen borgstelling geëist is,
kan de rechter, op verzoek van de beslaglegger, van een der ingeschreven schuldeisers, of van een der
schuldeisers die hun bevel hebben doen overschrijven of zelfs van de beslagene, naar gelang van de
omstandigheden bevelen dat de koper borg zal stellen tot het bedrag dat in de beschikking wordt bepaald.

  Art. 1590.De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat hij deze aangeeft aan de benoemde notaris
of hem die aangifte betekent uiterlijk [1 binnen de termijn waarbinnen de aanwijzing van lastgever met vrijstelling
van het evenredig registratierecht kan gebeuren]1. Deze aangifte wordt onderaan op het proces-verbaal van
toewijzing ingeschreven of vermeld.
  De koper staat in voor de gegoedheid en de rechtsbekwaamheid van zijn lastgever.
  ----------
  (1)<W 2014-04-25/23, art. 128, 083; Inwerkingtreding : 24-05-2014> 

  Art. 1591. De notaris mag niet als bieders aannemen:
  1° De rechters die hebben meegewerkt aan de vonnissen en beschikkingen op de vordering ter uitwinning
gewezen, de ambtenaren van het openbaar ministerie die voor deze vonnissen conclusies hebben gegeven;
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  2° de beslagene;
  3° de echtgenoot van de beslagene;
  4° de voogd of de curator van de beslagene.

  Art. 1592.
  <Opgeheven bij W 2017-08-11/14, art. 42, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1593.
  <Opgeheven bij W 2017-08-11/14, art. 43, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1594.
  <Opgeheven bij W 2017-08-11/14, art. 44, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1595. De titel van de koper bestaat uit de verkoopsvoorwaarden en het proces-verbaal van toewijzing
zonder dat daaraan de beweringen, opmerkingen, beschikkingen, en andere processtukken moeten worden
toegevoegd.

  Art. 1596. Binnen de termijn bepaald in de verkoopsvoorwaarden is de koper gehouden aan de notaris de
kosten bedoeld in artikel 1585 te betalen. De notaris geeft kwijting voor die betaling en voor de bewijsstukken; hij
bewaart deze laatste samen met de minuut van het proces-verbaal van toewijzing.

  Art. 1597. De buitengewone kosten van vervolging worden bij voorrecht op de prijs betaald, wanneer de
rechter aldus heeft beschikt.

  Art. 1598.Een uittreksel uit de akte van toewijzing wordt op verzoek van de aangewezen notaris aan de
beslagene betekend.
  Die betekening geschiedt ten laatste vijftien dagen na het verstrijken van de termijn die in de
verkoopsvoorwaarden voor de betaling van de in artikel 1585 bedoelde kosten is gesteld.
  Het uittreksel vermeldt de naam, de voornaam [2 ...]2 en de woonplaats van de beslaglegger, van de beslagene
en van de koper, de dag van de toewijzing, de prijs waarvoor ze is gedaan en de naam van de notaris vóór wie
de akte is verleden.
  De [1 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 maakt beknopt melding van de toewijzing op
de kant van de overschrijving van het beslag.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 66, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 130, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 

  Art. 1599. De toewijzing doet op de koper geen andere rechten op de eigendom overgaan dan die welke aan de
beslagene toebehoren.
  Evenwel mag de koper niet worden gestoord door enige eis tot ontbinding die niet overeenkomstig artikel 1583
is ingesteld of niet berecht is vóór de toewijzing.

  Art. 1600. Blijft de koper in gebreke de in artikel 1596 voorgeschreven verplichtingen te vervullen of aan de
verkoopsvoorwaarden te voldoen dan wordt het goed vóór dezelfde notaris of bij zijn ontstentenis vóór een
notaris die de rechter aanwijst, verkocht ten laste van hem aan wie het toegewezen is, onverminderd de andere
rechtsmiddelen.

  Art. 1601.[1 § 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.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 45, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
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  Art. 1602.[1 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.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 46, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1603.[1 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.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 47, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1604. Indien de gebrekkige koper bewijst dat hij aan de verkoopsvoorwaarden heeft voldaan en een op
verzoekschrift door de rechter bepaalde som in bewaring heeft gegeven voor de herveilingskosten, heeft de
toewijzing niet plaats.
  De rechter kan geen uitstel aan de gebrekkige koper verlenen.

  Art. 1605. De regels in zake uitvoerend beslag op onroerend goed zijn bovendien van toepassing op de
toewijzing na herveiling.

  Art. 1606. De gebrekige koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen de prijs waarvoor hij heeft
gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen. Dat overschot wordt
betaald aan de schuldeisers of, indien de schuldeisers voldaan zijn, aan de beslagene.

  Art. 1607. Indien twee beslagleggers twee voor dezelfde rechter vervolgde beslagleggingen op verschillende
goederen hebben doen overschrijven, worden deze samengevoegd en door de eerste beslaglegger voortgezet.
De vordering wordt tot de rechter gericht bij wege van verzoekschrift. De samenvoeging wordt bevolen, ook al is
het ene beslag van grotere omvang dan het andere, maar in geen geval mag zij aangevraagd of uitgesproken
worden na de in artikel 1582 bedoelde aanmaning om inzage te nemen van de verkoopsvoorwaarden van het
ene beslag of van het andere, behalve met toestemming van alle partijen.
  Zijn de beslagleggingen tegelijkertijd gedaan, dan wordt de vervolging ingesteld door de schuldeiser met de
oudste titel en, indien de titels dezelfde dagtekening hebben, door de vervolgende partij wier schuldvordering in
hoofdsom de belangrijkste is.

  Art. 1608. Indien een tweede ter overschrijving aangeboden beslag van grotere omvang is dan het eerste,
wordt het overgeschreven voor de goederen die niet in het eerste begrepen zijn. De tweede beslaglegger is
gehouden het op zijn verzoek gedane beslag aan te zeggen aan de eerste beslaglegger, die beide
beslagleggingen vervolgt indien zij in gelijke staat zijn; zo niet schorst hij het eerste beslag en vervolgt het tweede
totdat het in gelijke staat is; zij worden dan in een enkele vervolging samengevoegd.

  Art. 1609. Indien de beslagleggende schuldeiser in gebreke blijft het hem aangezegde tweede beslag te
vervolgen overeenkomstig artikel 1608, kan de tweede beslaglegger bij de rechter een verzoekschrift indienen
om in de plaats te worden gesteld.

  Art. 1610. De indeplaatsstelling wordt ook toegestaan op verzoekschrift, ingediend bij de rechter door enige
andere schuldeiser die beslag heeft gelegd op dezelfde goederen, wanneer de vervolger een formaliteit niet heeft
vervuld of een proceshandeling niet heeft verricht binnen de voorgeschreven termijnen of indien er (bedrog,
verstandhouding of nalatigheid) bestaat, in dit geval onverminderd vergoeding van alle schade. <W 24-06-1970,
art. 36>

  Art. 1611. De partij die in de vordering tot indeplaatsstelling in het ongelijk wordt gesteld, wordt persoonlijk in de
kosten verwezen.
  De vervolgende partij tegen wie de indeplaatsstelling is uitgesproken, is gehouden de stukken van de vervolging
tegen ontvangstbewijs af te geven aan de indeplaatsgestelde; zijn kosten van vervolging worden hem eerst na de
toewijzing vergoed.

  Art. 1612. Wanneer een uitvoerend beslag op onroerend goed doorgehaald is, kan de meest gerede van de
latere beslagleggers zijn beslag voortzetten, al heeft hij zich niet de eerste aangemeld voor de overschrijving.

  Art. 1613. De vordering om alle goederen of een gedeelte ervan aan het beslag te onttrekken wordt ingesteld
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tegen de beslagen partij, tegen de beslaglegger, tegen de eerst ingeschreven schuldeiser en, zo deze de
vervolgende partij is, tegen de schuldeiser wiens inschrijving onmiddellijk volgt.
  Die rechtsvordering wordt tegen de schuldeisers ingesteld bij exploot aan de bij de inschrijving gekozen
woonplaats.
  Het vonnis wordt voor alle partijen geacht op tegenspraak te zijn gewezen en is voor geen voorziening vatbaar.

  Art. 1614. Indien de vordering tot onttrekking wordt ingesteld na de beschikking tot aanwijzing van de notaris,
wordt daarvan kennis gegeven of wordt zij aangezegd aan deze laatste, die alle verrichtingen schorst. In
voorkomend geval hervat de notaris zijn verrichtingen zodra hem kennis is gegeven van de beslissing.

  Art. 1615. De vordering tot onttrekking vermeldt de bewijsstukken, die ter griffie zullen worden neergelegd,
alsmede de dagtekening van de akte van deze neerlegging.

  Art. 1616. Indien alleen de onttrekking van een gedeelte der in beslag genomen goederen is gevorderd, worden
de overige in beslag genomen goederen, ondanks die vordering, in veiling gebracht.
  De rechter kan echter op vordering van iedere belanghebbende partij de schorsing voor het geheel bevelen.

  Art. 1617.[1 Indien de toewijzing is vertraagd, wordt zij bekend gemaakt op de wijze zoals voorgeschreven in de
veilingsvoorwaarden.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 48, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1618. Het overlijden of de verandering van staat van de vervolgende partij of van de beslagene sedert de
beschikking tot benoeming van de notaris stuit niet de voortzetting van de verkoop.

  Art. 1619. Indien slechts een gedeelte van de goederen die van een zelfde bedrijf afhangen, in beslag genomen
is, kan de schuldenaar vragen dat het overige in dezelfde toewijzing wordt begrepen.

  Art. 1620.Dezelfde eis kunnen instellen of kunnen zich erbij aansluiten:
  de voogd over de minderjarige [1 ...]1;
  de ontvoogde minderjarige, bijgestaan door zijn curator;
  en in het algemeen alle wettelijke bewindvoerders over andermans goederen.
  ----------
  (1)<W 2013-03-17/14, art. 202, 081; Inwerkingtreding : 01-09-2014 (W 2014-05-12/02, art. 22)> 

  Art. 1621.[1 § 1. Wanneer er vóór de overschrijving van het beslag een vonnis bestaat dat de verkoop van de in
beslag genomen onroerende goederen beveelt, hetzij krachtens de artikelen 1186 tot 1191, hetzij in elk ander
geval waarbij de verkoop van de onroerende goederen bij opbod geschiedt krachtens rechterlijke beslissingen,
kan de beslagene, na die overschrijving, de beslaglegger voor de rechter van de plaats waar de goederen
gelegen zijn, oproepen om de vervolging van het uitvoerend beslag op onroerend goed gedurende een door
deze rechter te bepalen termijn te schorsen, terwijl alles in dezelfde staat blijft. De termijn mag ten hoogste twee
maanden bedragen.
   § 2. Hetzelfde geldt wanneer vóór de overschrijving van het beslag :
   - hetzij het akkoord van de partijen betreffende de openbare verkoop van de in beslag genomen onroerende
goederen is vastgesteld overeenkomstig de artikelen 1209, § 3, en 1214, § 1, tweede lid;
   - hetzij de termijn voor de partijen om bezwaren te formuleren ten aanzien van de krachtens artikel 1224, § 1,
door de notaris-vereffenaar opgestelde verkoopvoorwaarden voor de openbare verkoping van de in beslag
genomen onroerende goederen verstreken is, zonder dat deze dergelijke bezwaren hebben geformuleerd;
   - hetzij overeenkomstig artikel 1224, § 4, een vonnis is uitgesproken dat de openbare verkoop van de in beslag
genomen onroerende goederen beveelt.
   § 3. Indien de verkoop bij het verstrijken van de door de rechter gestelde termijn niet geschiedt, kan de
beslaglegger de vervolging hervatten zonder dat een nieuwe beslissing nodig is.
   § 4. Tegen de beschikking is geen verzet of hoger beroep toegelaten.]1
  ----------
  (1)<W 2011-08-13/17, art. 7, 072; Inwerkingtreding : 01-04-2012> 

  Art. 1622. De bepalingen van de artikelen 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 en 1591, gelden op
straffe van nietigheid.
  De nietigheid van de handelingen verricht vóór de toewijzing moet, op straffe van verval, worden opgeworpen
ten laatste binnen acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van artikel 1582. De rechter doet
uitspraak met voorrang boven alle andere zaken. In voorkomend geval bepaalt hij een nieuwe datum voor de
verkoop.
  Iedere vordering tot nietigverklaring van de toewijzing moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen
vijftien dagen na de betekening bedoeld in artikel 1598. Zij moet de optredende notaris worden aangezegd.

  Art. 1623. Indien na de beschikking tot benoeming van de notaris tussen partijen zwarigheden omtrent de
tenuitvoerlegging rijzen, doet de rechter daarover uitspraak.
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  Art. 1624. Tegen een beslissing bij verstek inzake uitvoerend beslag op onroerend goed staat geen verzet
open.
  Hoger beroep kan niet worden ingesteld tegen:
  1° vonnissen of beschikkingen, gewezen op de vordering tot indeplaatsstelling tegen de vervolgende partij,
tenzij die vordering is ingesteld wegens verstandhouding of bedrog;
  2° vonnissen of beschikkingen, voor zover zij uitspraak doen over zwarigheden omtrent de tenuitvoerlegging.

  Art. 1625. Het hoger beroep wordt betekend aan de partij of aan de gekozen woonplaats.
  De beslagene kan in hoger beroep geen andere middelen voordragen dan die welke in eerste aanleg zijn
aangevoerd. De akte van hoger beroep vermeldt de grieven, alles op straffe van nietigheid.
  Tegen arresten bij verstek staat geen verzet open.

  Art. 1626. Het beding dat de schuldeiser, bij niet-nakoming van de jegens hem aangegane verbintenissen, het
recht heeft de onroerende goederen van zijn schuldenaar te doen verkopen zonder inachtneming van de
formaliteiten voorgeschreven voor het uitvoerend beslag op onroerend goed, wordt als niet bestaande
beschouwd.

  HOOFDSTUK VII. _ Evenredige verdeling.

  Art. 1627. Uiterlijk vijftien dagen na de verkoop of na de inbeslagneming van de gelden, verzoekt de
gerechtsdeurwaarder de schuldeisers die beslag of verzet gedaan hebben, de aangifte en het bewijs van hun
schuldvordering in hoofdsom, interest en kosten binnen vijftien dagen op zijn kantoor te doen toekomen, met
vermelding, indien daartoe grond bestaat, van het voorrecht waarop zij aanspraak maken.
  Hij kan dit verzoek onder dezelfde voorwaarden richten aan iedere derde die beweert schuldeiser te zijn.
  Het verzoek wordt aan de schuldeisers gericht hetzij bij ter post aangetekende brief aan hun woonplaats hetzij
bij gewone brief aan de gekozen woonplaats, met ontvangstbewijs, gedagtekend en ondertekend door de partij
of haar lasthebber.

  Art. 1628. Alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn
vastgesteld, komen voor gehele of gedeeltelijke verdeling in aanmerking ten belope van de aldus verantwoorde
bedragen.
  In geval van bewarend beslag, worden de rechten van de partijen bepaald, met inbegrip van het bedrag der
schuldvordering voor de zekerheid waarvan bedoeld beslag is toegestaan, welk bedrag in consignatie gegeven,
later in dezelfde vormen wordt verdeeld, indien daartoe grond bestaat.

  Art. 1629. Bij het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 1627, en uiterlijk binnen vijftien dagen na het
verzoek dat de meest gerede partij hem daartoe heeft gedaan, maakt de gerechtsdeurwaarder een ontwerp van
verdeling op, bevattende:
  1° de naam, voornaam en woonplaats van de aangevers;
  2° het bedrag van de schuldvorderingen welke zij verklaren te bezitten, de titels waarop zij zich beroepen en de
voorrechten waarop zij aanspraak maken;
  3° het bedrag van de te verdelen massa en de sommen aan de aangevers toegekend.
  De gerechtsdeurwaarder zendt dit ontwerp terstond in de vormen bepaald bij artikel 1627 aan de schuldeisers
die daarvan verwittigd werden of hun schuldvordering hebben ingediend.
  Iedere tegenspraak moet binnen vijftien dagen worden gedaan hetzij bij deurwaardersexploot betekend aan de
optredende gerechtsdeurwaarder, hetzij bij verklaring vóór deze laatste, zoniet wordt de verdeling ter hand
genomen overeenkomstig de voorzieningen van het ontwerp.
  Het aan de schuldeisers en aan de schuldenaar gezonden bericht bevat opgave van de termijn van vijftien
dagen waarbinnen de tegenspraak moet worden gevoerd. Na het verstrijken van die termijn wordt geen verzet
meer aanvaard, noch in handen van de gerechtsdeurwaarder, noch voor de rechter.

  Art. 1630. Zodra de in artikel 1629 bepaalde termijn verstreken is, en indien geen tegenspraak is gevoerd, is de
gerechtsdeurwaarder gehouden de gelden overeenkomstig het ontwerp te verdelen.

  Art. 1631. Indien binnen de termijn tegenspraak gevoerd is en deze niet bij minnelijke schikking geregeld is:
  1° geeft de gerechtsdeurwaarder onverwijld de gelden in consignatie bij de Deposito- en Consignatiekas, na
aftrek van de kosten van het beslag, van de verkoop en van het ontwerp van verdeling;
  2° legt hij, volgens een inventaris waarvan hem een ontvangbewijs wordt gegeven, op de griffie neer de
aangiften met hun bijlagen, het ontwerp van verdeling, de akten van tegenspraak en het bewijs van de Deposito-
en Consignatiekas.

  Art. 1632. Na de neerlegging van de stukken op de griffie, bepaalt de beslagrechter dag en uur voor het
onderzoek en de regeling van de zwarigheden, de partijen vooraf gehoord of opgeroepen. Deze worden
opgeroepen bij gerechtsbrief, welke de griffier hun doet toekomen.

  Art. 1633. Partijen kunnen op de griffie kennis nemen van de aldaar neergelegde stukken.

  Art. 1634. De beslagrechter doet uitspraak over de vóór hem gemaakte zwarigheden en sluit de tabel van de
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verdeling der gelden af.

  Art. 1635. Binnen vijftien dagen na de uitspraak wordt van het vonnis aan alle partijen kennis gegeven bij
gerechtsbrief, welke de griffier hun doet toekomen.
  Tegen dit vonnis staat geen verzet open.

  Art. 1636. Indien er binnen de wettelijke termijn geen hoger beroep is ingesteld, zendt de griffier aan de
Deposito- en Consignatiekas het eensluidend verklaarde afschrift van de verdelingstabel die de rechter heeft
afgesloten.
  Voormelde kas geeft aan ieder schuldeiser die definitief in de tabel is opgenomen en, indien daartoe grond
bestaat, aan de beslagene, onder overlegging van de akte waarbij hem van het vonnis is kennis gegeven, het
bedrag af dat de rechter hem heeft toegekend.
  In geval van hoger beroep doet de griffier van het hof de in artikel 1635 bedoelde kennisgevingen en zendt de
verdelingstabel aan de Deposito- en Consignatiekas, zoals die in het arrest van het hof definitief is vastgesteld.
  Op dezelfde wijze wordt gehandeld voor de vorderingen betreffende schuldvorderingen waarover het vonnis
werd uitgesteld. Worden zij verworpen, dan wordt het bedrag ervan verdeeld onder de definitief opgenomen
schuldeisers overeenkomstig de verdelingstabel.

  Art. 1637. De interest van de in de verdeling opgenomen sommen houdt op te lopen bij het verstrijken van de
termijn van vijftien dagen waarbinnen de tegenspraak moet worden gedaan, indien er geen geschil rijst; in geval
van geschil, vanaf de dag van de kennisgeving van het vonnis waarbij uitspraak is gedaan; in geval van hoger
beroep, met ingang van de dag waarop het arrest is gewezen.

  Art. 1638. Indien de voor verdeling bestemde bedragen voortkomen van de verkoop van openbare fondsen of
deviezen, verricht zoals gezegd wordt in artikel 1523, dan wijst de rechter, op verzoek van de meest gerede
partij, een ministerieel ambtenaar aan die belast wordt met de verdeling overeenkomstig de bepalingen van dit
hoofdstuk.

  HOOFDSTUK VIII. _ Rangregeling.

  Art. 1639.[1 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 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.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 49, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1640. De benoemde notaris geeft aan de koper een bewijs af, waarop de bedragen zijn vermeld die hij
krachtens de veilingsvoorwaarden gehouden is te betalen, te weten:
  1° de prijs;
  2° de interest;
  3° de kosten, rechten en erelonen;
  4° alle andere bijkomende kosten.

  Art. 1641. De koper moet het bedrag van de in artikel 1640, 3°, bedoelde kosten, rechten en erelonen in
handen van de benoemde notaris storten.
  Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding of verzet, kan hij de sommen, bedoeld in artikel 1640, 1°, 2° en 4°,
(in de handen van de notaris belast met de rangregeling of in de Deposito- en Consignatiekas) storten. De koper
mag de storting niet meer verrichten nadat hem hetzij het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling,
afgesloten overeenkomstig artikel 1646, hetzij de onherroepelijke beslissing over de geschillen betreffende dat
proces-verbaal is betekend. <W 2000-05-29/36, art. 16, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>
  Deze stortingen bevrijden de koper.

  Art. 1642. <W 2000-05-29/36, art. 17, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001> Tot aan het verstrijken van de
termijn voor het opmaken van het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling, kunnen de schuldeisers die
een uitvoerbare titel bezitten, verzet doen tegen de prijs.
  Het verzet moet worden gedaan hetzij bij een deurwaarderexploot betekend aan de benoemde notaris, hetzij bij
wege van een verklaring voor deze laatste.
  De akte van verzet vermeldt de oorzaak van de schuldvordering en het bedrag ervan, alsook de keuze van
woonplaats in het arrondissement waar de benoemde notaris zijn woonplaats heeft.

  Art. 1643. De benoemde notaris maakt binnen een maand het proces-verbaal op van verdeling van de
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opbrengst van de verkoop of, indien daartoe grond bestaat, van de rangregeling van voorrechten en
hypotheken.
  Deze termijn gaat in:
  1° bij het verstrijken van de termijn van vijftien dagen, bepaald in artikel 1622, indien de toewijzing binnen die
termijn niet bestreden wordt;
  2° bij het verstrijken van de termijn van een maand na het wijzen van het vonnis waarbij op de eis tot
nietigverklaring is beschikt;
  3° ingeval tegen het vonnis hoger beroep is ingesteld, te rekenen van de aanzegging van het arrest aan de
notaris door de meest gerede partij.
  (Lid 3 opgeheven) <W 2000-05-29/36, art. 18, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>

  Art. 1644. Binnen vijftien dagen na het proces-verbaal doet de notaris de schuldenaar tegen wie het beslag is
geschied en de schuldeisers, aan de woonplaats die zij hebben gekozen in de inschrijving, de overschrijving of
het verzet, aanmanen om, op straffe van uitsluiting, binnen de termijn van een maand inzage te nemen van het
proces-verbaal en, indien daartoe grond bestaat, daarop tegenspraak te doen.
  (Schuldeisers van wie het bestaan blijkt uit de enkele raadpleging van de berichten opgemaakt met toepassing
van de artikelen 1390 tot 1390quater, worden betrokken bij de procedure indien zij in aanmerking komen voor
de toekenning van een dividend; in het andere geval ontvangen zij enkel de aanmaning bedoeld in het eerste lid
wanneer zij, voorafgaandelijk ingelicht door de notaris over deze situatie, van deze laatste eisen dat zij worden
betrokken bij de procedure.) <W 2000-05-29/36, art. 19, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>
  De aanmaning vermeldt de grondslagen van de verdeling van de prijs onder de schuldeisers. Zij neemt de tekst
van dit artikel over.
  De tegenspraak wordt gedaan hetzij bij een aan de notaris betekend deurwaardersexploot, hetzij bij verklaring,
vóór hem af te leggen. Zij wordt achteraan op het proces-verbaal overgeschreven.

  Art. 1645. Indien bij het verstrijken van de in artikel 1644 bepaalde termijn geen tegenspraak is gedaan, stelt de
notaris dit vast in het proces-verbaal, sluit het proces-verbaal af en geeft aan de schuldeisers de borderellen van
toewijzing in uitvoerbare vorm af.

  Art. 1646. In geval van betwisting, en behoudens minnelijke schikking legt de notaris een uitgifte van het
proces-verbaal, met zijn opmerkingen, ter griffie neer.
  De neerlegging moet geschieden zodra een schuldeiser het vraagt en binnen acht dagen na die vraag.
  Bij gerechtsbrief geeft de griffier terstond kennis van deze neerlegging aan de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, alsook aan de schuldeisers, en verzoekt hen te verschijnen op de door de rechter vastgestelde zitting.
  Loopt het geschil niet over de regelmatigheid van de verrichtingen, dan bepaalt de notaris de verdeling en de
rangregeling voor de schuldvorderingen waarvan de rang hoger is dan die van de betwiste schuldvordering, en
geeft de borderellen van toewijzing voor die schuldvorderingen af.
  Indien het geschil in der minne wordt geregeld, verleent de notaris hiervan akte aan de partijen en sluit het
proces-verbaal overeenkomstig artikel 1645.

  Art. 1647. De koper wordt eveneens bericht gegeven van de neerlegging van het proces-verbaal en van de
zitting waarop de zaak zal opgeroepen worden.
  (De rechter kan op eenzijdig verzoekschrift van de koper en voorzover de rechten van de gedingvoerende
partijen niet in gevaar zijn, te allen tijde de doorhaling gelasten van alle bestaande inschrijvingen en
overschrijvingen die het toegewezen onroerend goed bezwaren, onder verplichting voor de koper om zich
vooraf te bevrijden overeenkomstig artikel 1641.) <W 2000-05-29/36, art. 20, 035; Inwerkingtreding : 01-07-
2001>
  De rechter doet uitspraak over die vordering met voorrang boven alle andere zaken; zijn beslissing is
uitvoerbaar niettegenstaande voorziening.

  Art. 1648. De rechter doet uitspraak over de geschillen die voor hem gebracht zijn. Hij kan de notaris bevelen te
verschijnen om diens opmerkingen te horen.
  Binnen vijftien dagen na de uitspraak geeft de griffier bij gerechtsbrief kennis van het vonnis aan alle partijen en,
voor tenuitvoerlegging, aan de notaris.
  Tegen het vonnis staat geen verzet open.

  Art. 1649. In geval van hoger beroep brengt de griffier van het hof zulks ter kennis van de notaris.
  Hij geeft bij gerechtsbrief kennis van het arrest aan de partijen en, voor tenuitvoerlegging, aan de notaris.

  Art. 1650. Binnen vijftien dagen na het verstrijken van de termijn van hoger beroep of, indien daartoe grond
bestaat, binnen vijftien dagen na de kennisgeving van het arrest, maakt de notaris het definitief proces-verbaal
van verdeling of van rangregeling op en geeft aan de schuldeisers de borderellen van toewijzing af.
  De interesten en rentetermijnen, verschuldigd aan de gerangschikte schuldeisers, houden op te lopen bij de
afsluiting van het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling.
  (De bedragen van de schuldvorderingen, van de voorrechten en de hypotheken worden omgerekend in (euro)
op de dag van het proces-verbaal van verdeling of van rangregeling.) <W 1991-07-12/30, art. 3, 008;
Inwerkingtreding : 19-08-1991> <KB 2000-07-20/58, art. 4, 037; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
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  Art. 1651. (Opgeheven) <W 2000-05-29/36, art. 21, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>

  Art. 1652. (Opgeheven) <W 2000-05-29/36, art. 22, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001>

  Art. 1653.<W 2000-05-29/36, art. 23, 035; Inwerkingtreding : 01-07-2001> In elke stand van de procedure
wordt de inschrijving die de [1 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie]1 krachtens artikel 35
van de hypotheekwet van 16 december 1851 ambtshalve heeft gedaan, geheel doorgehaald op verzoek van de
koper die bewijst, hetzij dat de prijs betaald is aan de schuldeisers, hetzij, bij gebreke van een dergelijke betaling,
dat een betaling is verricht die hem bevrijdt voor het geheel van de sommen waartoe hij gehouden is.
  De notaris geeft te dien einde een getuigschrift af, dat de betaling of de bevrijdende betaling vaststelt.
  Op overlegging van dit getuigschrift worden alle bestaande inschrijvingen en overschrijvingen die ten laste van
de beslagene op het toegewezen goed bestaan, ambtshalve doorgehaald.
  ----------
  (1)<W 2018-07-11/07, art. 67, 108; Inwerkingtreding : 30-07-2018> 

  Art. 1654. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de rangregeling, geopend na een verkoop die
van rechtswege overwijzing van de prijs ten behoeve van de ingeschreven schuldeisers medebrengt.

  HOOFDSTUK IX. _ Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op zeeschepen en binnenschepen.

  Art. 1655.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1656.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1657.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1658.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1659.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 62, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1660.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1661.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1662.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1663.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1664.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1665.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1666.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1667.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1668.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1669.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1670.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 
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  Art. 1671.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1672.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1673.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1674.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  Art. 1675.
  <Opgeheven bij W 2019-05-08/14, art. 63, 123; Inwerkingtreding : 01-09-2020> 

  TITEL IV. Collectieve schuldenregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, 024; Inwerkingtreding : 01-01-
1999>

  HOOFDSTUK I. - Procedure van collectieve schuldenregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2,
Inwerkingtreding : 01-01-1999>

  Afdeling 1. - Algemene bepalingen. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999>

  Art. 1675/2.<Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> Elke natuurlijke persoon
(...), die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel kan, indien hij niet in staat is
om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn
onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling indienen. <L 2004-07-16/31, art. 136, 046; Inwerkingtreding : 01-10-2004>
  Indien de in het eerste lid bedoelde persoon vroeger koopman is geweest, kan hij dat verzoek slechts indienen
ten minste zes maanden na het stopzetten van zijn handel of, zo hij failliet werd verklaard, na de sluiting van het
faillissement.
  De persoon waarvan de minnelijke of gerechtelijke [1 aanzuiveringsprocedure]1 werd herroepen bij toepassing
van artikel 1675/15, § 1, [1 ...]1 kan gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het
vonnis van herroeping geen verzoekschrift tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling indienen.
  
  (NOTA : over de begrippen "handelaar" of "koopman" zie ook het artikel 254 van de wet van 15-04-2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht, 2018-04-15/14)
  ----------
  (1)<W 2013-01-14/16, art. 78, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 

  Art. 1675/3. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> Bij wege van een
collectieve schuldenregeling stelt de schuldenaar, onder toezicht van de rechter, aan zijn schuldeisers voor een
minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen.
  Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling opleggen.
  De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in
staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en
zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

  Afdeling 2. - Inleiding van de procedure. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-
1999>

  Art. 1675/4. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. [5 De vordering tot
collectieve schuldenregeling wordt ingeleid bij verzoekschrift bij de rechter.
   Het verzoekschrift wordt neergelegd ter griffie en behandeld overeenkomstig de bepalingen in deze titel.
   De als bijlage toegevoegde stukken bij het verzoekschrift worden genummerd ter griffie neergelegd.]5
  § 2. Het verzoekschrift bevat de volgende vermeldingen :
  1° de dag, de maand, en het jaar;
  2° de naam, de voornamen, de geboortedatum [6 , het rijksregisternummer]6 en de woonplaats van de
verzoeker en in voorkomend geval [2 zijn rijksregisternummer en]2 de naam, de voornamen, de woonplaats [6 ,
het rijksregisternummer]6 en de hoedanigheid van zijn wettelijke vertegenwoordigers;
  [5 2bis° in voorkomend geval het akkoord van de verzoeker voor het gebruik van het register bedoeld in artikel
1675/20 en de elektronische keuze van woonplaats;]5
  3° het onderwerp en in het kort de gronden van de vordering;
  4° de aanwijzing van de rechter die ervan kennis moet nemen;
  5° de identiteit van de eventueel voorgestelde schuldbemiddelaar;
  6° naam, voornamen [4 ...]4, woonplaats en geboortedatum [6 , alsook rijksregisternummer]6 van de
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echtgenoot van de verzoeker of de met de verzoeker samenwonende(n), desgevallend hun
huwelijksvermogensstelsel evenals de samenstelling van het gezin;
  7° een gedetailleerde staat en raming van de baten en de lasten van het vermogen van de verzoeker, van het
gemeenschappelijk vermogen indien hij gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen en van het
vermogen van de echtgenoot of de met de verzoeker samenwonende(n);
  8° een gedetailleerde staat en raming van de, binnen de zes maanden voorafgaand aan de inleiding van het
verzoekschrift, vervreemde goederen die deel uitmaakten van de vermogens bedoeld in 7°;
  9° de naam, de voornamen en de woonplaats of, wanneer het een rechtspersoon betreft, de benaming [6 , het
inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen]6 en de zetel van de schuldeisers van de
verzoeker en in voorkomend geval van de schuldenaars van de verzoeker en van de personen die voor hem een
persoonlijke zekerheid hebben gesteld :
  10° in voorkomend geval de geheel of gedeeltelijk betwiste schulden en de gronden van betwisting;
  11° de procedures tot het verkrijgen van uitstel van betaling, bedoeld in artikel 1334, en die tot het verkrijgen
van betalingsfaciliteiten, bedoeld in artikel 1337bis en in artikel 59, § 1, tweede lid, van de wet van 4 augustus
1992 op het hypothecair krediet, waarin de verzoeker betrokken is :
  12° de redenen van de onmogelijkheid om zijn schulden terug te betalen;
  13° de handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat.
  [5 14° in voorkomend geval, de beslissing van het bureau voor juridische bijstand bedoeld in artikel 667;]5
  [5 15° de inventaris van de genummerde als bijlage toegevoegde stukken.]5
  § 3. Als de vermeldingen onvolledig zijn, [5 deelt de rechter aan de verzoeker mee dat hij binnen de acht dagen
zijn verzoekschrift dient aan te vullen volgens de nadere regels bedoeld in paragraaf 1]5.
  [5 § 4. De Koning kan de vorm bepalen waarin het verzoekschrift bedoeld in dit artikel wordt opgesteld.]5
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 2, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2018-10-14/18, art. 27, 110; Inwerkingtreding : 01-02-2019> 
  (3)<W 2018-12-21/09, art. 130, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 
  (4)<W 2018-12-21/09, art. 131, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 
  (5)<W 2019-05-05/19, art. 33, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (6)<W 2019-05-05/19, art. 34, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/5. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> De procedures bedoeld
in artikel 1675/4, § 2, 11°, zijn geschorst, zolang geen uitspraak is gedaan over de toelaatbaarheid van de
vordering tot het bekomen van een collectieve schuldenregeling.
  [1 ...]1
  ----------
  (1)<W 2019-05-05/19, art. 35, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/6. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. [2 De rechter
onderzoekt de vordering. Hij kan te dien einde de verzoeker in raadkamer oproepen.
   Binnen de acht dagen na de neerlegging van het verzoekschrift, na de zitting in raadkamer, of na neerlegging
van het vervolledigde verzoekschrift overeenkomstig artikel 1675/4, § 3, doet de rechter uitspraak over de
toelaatbaarheid van de vordering.]2
  § 2 Als de rechter het verzoek toelaatbaar acht, stelt hij in zijn beschikking, met diens akkoord, een
schuldbemiddelaar aan en, in voorkomend geval, een gerechtsdeurwaarder en/of een notaris.
  § 3. In zijn beschikking doet de rechter ambtshalve uitspraak over de eventuele toekenning van volledige of
gedeeltelijke rechtsbijstand.
  § 4. [1 [2 De griffie voert de beschikking van toelaatbaarheid in het register bedoeld in artikel 1675/20 in, en
deelt deze beschikking mee aan de griffies de rechtbanken waarbij de in artikel 1675/5 bedoelde procedures
aanhangig zijn gemaakt.]2]1
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 3, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2019-05-05/19, art. 36, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/7. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 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.
  (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.) <W 2005-12-13/35, art. 7, 051; Inwerkingtreding :
31-12-2005>
  § 2. [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
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behouden evenwel hun bewarend karakter.
   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 handelt in het kader van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling,
uitstel of afstel van de verkoop toestaan.
   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 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, bedoelde verklaring hebben
neergelegd, worden de uitvoeringsmaatregelen geschorst tot de rechter uitspraak heeft gedaan over de
bevrijding.]2
  [3 § 2bis. De beschikking van toelaatbaarheid brengt van rechtswege de schrapping van de vorderingen
ingediend op basis van de procedure bedoeld in artikel 1675/5.]3
  § 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 [3 1390quater]3.
  (NOTA : op een datum vastgesteld door de Koning zal § 6 zo zijn :
  § 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.)
<W 2000-05-29/36, art. 24, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011>)
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 50, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 3, 103; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 37, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/8. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> [2 De schuldenaar en de
derden [3 delen de schuldbemiddelaar die is belast met een procedure van minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, op diens verzoek, alle noodzakelijke inlichtingen over door de schuldenaar uitgevoerde
verrichtingen en over de samenstelling en de vindplaats van diens vermogen mee]3. De schuldenaar of de derde
kan zich, door middel van een eenvoudige schriftelijke verklaring die wordt neergelegd ter of [3 meegedeeld]3 aan
de griffie, verzetten tegen het verzoek bij de rechter bij wie de rechtspleging voor de collectieve schuldenregeling
aanhangig is.]2
  (Ingeval de schuldbemiddelaar het nodig acht aanvullende inlichtingen over de vermogenstoestand van de
verzoeker in te winnen, kan hij de rechter vragen dat de derden die aan het beroepsgeheim of aan de
discretieplicht zijn onderworpen, daarvan worden ontheven en dat hen wordt bevolen de gevraagde inlichtingen
te verstrekken, onverminderd hun recht om aan de rechter hun opmerkingen schriftelijk of in de raadkamer [3
mee te delen]3.
  Zo nodig, [3 geeft de rechter, zodra hij het verzoek van de bemiddelaar ontvangt, daarvan kennis aan de orde
of het tuchtcollege waarvan de derde afhangt]3 bij [1 gewone brief]1. Die instantie beschikt over dertig dagen om
de rechter [3 een advies mee te delen]3 over het verzoek van de bemiddelaar. Verstrekt ze geen advies, dan
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wordt het advies geacht gunstig te zijn. Indien de rechter van het advies afwijkt, preciseert hij de redenen
daarvoor in zijn beschikking.) <W 2005-12-13/35, art. 8, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (NOTA : bij arrest nr 129/2006 van 28-07-2006 (B.St. 07-08-2006, p. 38702-38704), heeft het Arbitragehof, in
zoverre het van toepassing is op advocaten, artikel 1675/8, tweede en derde lid, zoals vervangen bij artikel 8 van
de wet van 13 december 2005 " houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op
tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling, vernietigd)
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 4, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 79, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 38, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/8bis. [1 In geval van niet-toelaatbaarheid, geeft de griffier binnen de drie dagen kennis van de
beschikking aan de verzoeker en aan zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, onder toevoeging van de tekst
van artikel 1675/16ter en, in voorkomend geval, aan zijn raadsman.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 39, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/9.<Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. [4 De griffier geeft
kennis van de beschikking van toelaatbaarheid aan de schuldbemiddelaar.]4
  [4 § 1bis. Binnen de acht dagen na de kennisgeving bedoeld in paragraaf 1 deelt de schuldbemiddelaar de
beslissing mee aan :
   1° de verzoeker en zijn echtgenoot of de wettelijk samenwonende, onder toevoeging van de tekst van artikel
1675/7 en, in voorkomend geval, aan zijn raadsman;
   2° de schuldeisers en de personen die een persoonlijke zekerheid hebben gesteld onder toevoeging van de
tekst van § 2, van dit artikel van de tekst van artikel 1675/7 en, in voorkomend geval, van een formulier van
aangifte van schuldvordering;
   3° de griffies van de rechtbanken waarbij de in artikel 1675/5 bedoelde procedures aanhangig zijn gemaakt;
   4° de betrokken schuldenaars onder toevoeging van de tekst van artikel 1675/7. Zij worden ervan op de
hoogte gebracht dat iedere betaling, vanaf ontvangst van de beschikking, op een door de schuldbemiddelaar
daartoe geopende rekening moet worden gestort, waarop alle betalingen aan verzoeker worden gestort. De
schuldbemiddelaar stelt de verzoeker in staat doorlopend te worden geïnformeerd over de rekening, de
verrichtingen erop en het saldo ervan.
   De mededeling bevat zowel de nadere regels van inschrijving in het register bedoeld in artikel 1675/20 als de
tekst van artikel 1675/15bis, § 1.]4
  § 2. [4 De aangifte van schuldvordering moet uiterlijk een maand na kennisgeving van de beschikking van
toelaatbaarheid aan de schuldbemiddelaar worden meegedeeld, hetzij bij een ter post aangetekende brief met
ontvangstbericht, hetzij bij aangifte op zijn kantoor met ontvangstbericht gedagtekend en ondertekend door de
bemiddelaar of zijn gemachtigde.]4 [5 Indien de schuldenaar en de schuldeiser in twee verschillende Staten
binnen de Europese Unie verblijven is deze termijn drie maanden; verblijven zij in twee verschillende Staten buiten
de Europese Unie, dan is de termijn vijf maanden.]5
  Die aangifte omschrijft de aard van de schuldvordering alsmede de verantwoording ervan, het bedrag ervan in
hoofdsom, interesten en kosten, de eventuele redenen van voorrang, alsook de procedures waartoe ze
aanleiding kan geven.
  (§ 3. [4 Wanneer een schuldeiser geen aangifte van schuldvordering doet binnen de termijn bedoeld in
paragraaf 2, eerste lid, deelt de schuldbemiddelaar hem mee dat hij over een laatste termijn van vijftien dagen
beschikt, te rekenen vanaf ontvangst van deze mededeling, om alsnog aangifte te doen. [5 Indien de schuldenaar
en de schuldeiser in twee verschillende Staten binnen de Europese Unie verblijven, is deze termijn dertig dagen;
verblijven zij in twee verschillende Staten buiten de Europese Unie, dan is deze termijn vijfenvijftig dagen.]5
Wanneer de aangifte niet wordt meegedeeld binnen deze termijn, wordt de betreffende schuldeiser geacht
afstand te doen van zijn schuldvordering. In dat geval verliest de schuldeiser zijn recht om zich te verhalen op de
schuldenaar en de personen die voor hem een persoonlijke zekerheid hebben gesteld. Hij herwint dit recht in
geval van afwijzing of herroeping van de aanzuiveringsregeling.
   De tekst van dit artikel en van de mededeling bedoeld in paragraaf 1bis wordt gevoegd bij de mededeling
bedoeld in het eerste lid.]4) <W 2005-12-13/35, art. 9, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  § 4. [2 De schuldbemiddelaar stelt, uit de bedragen die hij met toepassing van § 1, 4°, ontvangt, een leefgeld ter
beschikking van de verzoeker dat tenministe gelijk is aan het bedrag dat met toepassing van de artikelen 1409 et
1412 wordt beschermd. Met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de verzoeker mag dit leefgeld tijdelijk
worden verminderd, maar moet het altijd hoger zijn, zowel in de minnelijke als in de gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, dan de in artikel 14 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
maatschappelijke integratie bedoelde bedragen, vermeerderd met de som van de in artikel 1410, § 2, 1°,
bedoelde bedragen.]2
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 5, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2012-03-26/01, art. 2, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 
  (3)<W 2013-01-14/16, art. 80, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (4)<W 2019-05-05/19, art. 40, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
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  (5)<W 2022-12-26/05, art. 15, 131; Inwerkingtreding : 09-01-2023> 

  Afdeling 3. - Minnelijke aanzuiveringsregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-
01-1999>

  Art. 1675/10. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. (De
schuldbemiddelaar neemt overeenkomstig artikel 1391 kennis van de op naam van de schuldenaar opgestelde
berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.
  Hij raadpleegt onverwijld, overeenkomstig de door de Koning vastgestelde nadere regels, de gegevens die op
naam van de schuldenaar geregistreerd zijn in de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank
van België.) <W 2000-03-24/50, art. 26, 035; Inwerkingtreding : 29-01-2011>
  § 2. De schuldbemiddelaar stelt een ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling op dat de noodzakelijke
maatregelen bevat voor de verwezenlijking van de in artikel 1675/3, derde lid, bedoelde doelstelling.
  [1 § 2/1. In de minnelijke aanzuiveringsregeling wordt de gedetailleerde en geachtualiseerde staat van de
inkomsten en de beschikbare middelen van het gezin opgenomen. De bijlage bij het plan, dat enkel wordt
bezorgd aan de rechter, bevat een gedetailleerde staat van de lasten en de tegoeden van de schuldenaar en, in
voorkomend geval, van de lasten en tegoeden van zijn gezin.]1
  [1 § 2/2. De minnelijke aanzuiveringsregeling bepaalt de manier waarop de schuldenaar de in artikel 1675/9, § 1,
4°, bedoelde informatie ontvangt.]1
  § 3. Alleen de niet betwiste schuldvorderingen of die welke bij een titel, zelfs een onderhandse, zijn vastgesteld,
kunnen in het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling worden opgenomen ten belope van de aldus
verantwoorde bedragen.
  (§ 3bis. Iedere schuldeiser, hetzij overheid of particulier, kan een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van
schuld aan de verzoeker toestaan, en dit ongeacht de aard van de schuld.
  In het bijzonder :
  1° de ambtenaren die belast zijn met de inning van fiscale schuldvorderingen en aangesteld zijn door de
bevoegde overheden worden gemachtigd om in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling een volledige
of gedeeltelijke kwijtschelding in hoofdsom en toebehoren van fiscale schulden te aanvaarden.
  2° de organen die belast zijn met het innen van de bijdragen voor de sociale zekerheid en de instellingen die de
sociale uitkeringen toekennen worden gemachtigd om in het kader van een minnelijke aanzuiveringsregeling een
gedeeltelijke of volledige kwijtschelding van de bedragen die hen verschuldigd zijn te aanvaarden wanneer deze
kwijtschelding is voorgesteld door de schuldbemiddelaar, voorzover voldaan is aan de voorwaarden die bedoeld
worden in artikel 31bis van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers;
  3° de sociale verzekeringskassen worden gemachtigd om, in het kader van een minnelijke
aanzuiveringsregeling, een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van schulden te aanvaarden die betrekking
hebben op achterstallige sociale bijdragen. De Koning bepaalt de voorwaarden en de nadere regels van de
procedure die de sociale verzekeringskassen moeten volgen.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 2°, 051;
Inwerkingtreding : 01-01-2007>
  § 4. De schuldbemiddelaar [3 deelt het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling mee aan]3 de schuldenaar,
in voorkomend geval diens echtgenoot, en de schuldeisers. (In het kader van die regeling ziet de
schuldbemiddelaar toe op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om
een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.) <W 2005-12-13/35, art. 10, 051; Inwerkingtreding :
31-12-2005>
  De regeling moet door alle belanghebbende partijen goedgekeurd worden. Ieder bezwaar moet [3 uiterlijk twee
maanden na toezending van het ontwerp worden meegedeeld aan de schuldbemiddelaar]3. Bij ontstentenis van
bezwaar onder die voorwaarden en binnen die termijn, worden de partijen geacht met de regeling in te stemmen.
  Artikel 51 is niet van toepassing.
  Het bericht gezonden naar de belanghebbende partijen neemt de tekst over van het tweede lid van deze
paragraaf.
  § 5. Bij instemming [3 deelt de schuldbemiddelaar de minnelijke aanzuiveringsregeling, het verslag van zijn
werkzaamheden en de dossierstukken aan de rechter mee]3.
  De rechter doet uitspraak op stukken en neemt akte van het gesloten akkoord. Artikel 1043, tweede lid, is van
toepassing.
  [1 De minnelijke aanzuiveringsregeling begint te lopen op de datum van de beschikking van toelaatbaarheid. De
rechter kan hiervan afwijken bij een met redenen omklede beslissing.]1
  [1 § 6. Het ontwerp geeft de looptijd van de minnelijke aanzuiveringsregeling aan die niet langer mag zijn dan
zeven jaar, tenzij de schuldenaar uitdrukkelijk en met opgave van redenen vraagt om de verlenging met het doel
bepaalde elementen van zijn vermogen te beschermen en de eerbiediging van de menselijke waardigheid te
verzekeren. De rechter beslist over deze aanvraag. In voorkomend geval neemt hij akte van het gesloten
akkoord.]1
  ----------
  (1)<W 2012-03-26/01, art. 3, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 81, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 41, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
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  Afdeling 4. - Gerechtelijke aanzuiveringsregeling. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding :
01-01-1999>

  Art. 1675/11. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. Wanneer de
schuldbemiddelaar vaststelt dat geen overeenkomst over een minnelijke aanzuiveringsregeling kan worden
bereikt en in ieder geval wanneer (binnen zes maanden) te rekenen van zijn aanwijzing geen overeenkomst kon
worden bereikt, maakt hij een proces-verbaal in die zin op dat hij, met het oog op een eventuele gerechtelijke
aanzuiveringsregeling, aan de rechter [3 meedeelt]3. <W 2005-12-13/35, art. 11, 051; Inwerkingtreding : 31-12-
2005>
  De schuldbemiddelaar legt het dossier van de procedure van minnelijke aanzuiveringsregeling, met toevoeging
van zijn opmerkingen, ter griffie neer.
  [2 In afwijking van artikel 51 kan de in het eerste lid bedoelde termijn van zes maanden slechts eenmaal worden
verlengd met een maximumtermijn van zes maanden.]2
  § 2. De rechter bepaalt op een nabije datum een rechtsdag. De griffier roept de partijen en de
schuldbemiddelaar op [1 [3 ...]3]1 . De schuldbemiddelaar brengt verslag uit. De rechter doet uitspraak uiterlijk
vijftien dagen volgend op het sluiten van de debatten.
  § 3. Wanneer het bestaan of het bedrag van een schuldvordering betwist wordt, stelt de rechter, totdat
daarover uitspraak zal zijn gedaan, voorlopig vast welk gedeelte van het betwist bedrag in consignatie moet
worden gegeven, rekening ook gehouden, in voorkomend geval, met het dividend dat op grond van de
aanzuiveringsregeling wordt toegewezen. In voorkomend geval, zijn de artikelen 661 en 662 van toepassing.
  § 4. In afwijking van de artikelen 2028 tot 2032 en 2039 van het Burgerlijk Wetboek, hebben de personen die
een persoonlijke zekerheid hebben gesteld slechts verhaal op de schuldenaar in de mate dat zij deelnemen aan
de aanzuiveringsregeling en mits eerbiediging ervan.
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 6, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2012-03-26/01, art. 4, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 42, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/12.<Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. De rechter, kan,
mits eerbiediging van de gelijkheid onder schuldeisers, een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen die de
volgende maatregelen kan bevatten :
  1° uitstel of herschikking van betaling van de schulden in hoofdsom, interesten en kosten;
  2° vermindering van de conventionele rentevoet tot de wettelijke rentevoet;
  3° (opgeheven) <W 2005-12-13/35, art. 12, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  4° gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de moratoire interesten, vergoedingen en kosten.
  § 2. Het vonnis geeft de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling aan, die de vijf jaar niet mag
overschrijden. (Tenzij de schuldenaar uitdrukkelijk en met opgave van redenen om de toepassing ervan verzoekt,
met het doel bepaalde elementen van zijn vermogen te beschermen, en de eerbiediging van de menselijke
waardigheid van de schuldenaar te verzekeren, is artikel 51 niet van toepassing. De rechter beslist over deze
aanvraag, bij een bijzonder gemotiveerde beslissing, in voorkomend geval in het vonnis waarbij hij de gerechtelijke
aanzuiveringsregeling toestaat.) <W 2005-12-13/35, art. 12, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  De terugbetalingstermijn van de kredietovereenkomsten kan worden verlengd. De verlengde
terugbetalingstermijn van deze kredietovereenkomsten mag de duurtijd van de aanzuiveringsregeling, zoals
vastgesteld door de rechter, vermeerderd met de helft van de resterende looptijd van deze
kredietovereenkomsten niet overschrijden.
  § 3. De rechter maakt die maatregelen afhankelijk van de vervulling door de schuldenaar van passende
handelingen om de betaling van de schuld te vergemakkelijken of te waarborgen. Hij maakt ze ook afhankelijk van
het zich onthouden door de schuldenaar van daden die zijn onvermogen zouden doen toenemen.
  § 4. (Met inachtneming van artikel 1675/3, derde lid, kan de rechter, wanneer hij de regeling opstelt, bij bijzonder
gemotiveerde beslissing afwijken van de artikelen 1409 tot 1412, [1 waarbij de inkomsten waarover de verzoeker
beschikt echter te allen tijde hoger moeten liggen dan de in artikel 14 van de wet van 26 mei 2002 betreffende
het recht op de maatschappelijke integratie bedoelde bedragen, vermeerderd met de som van de in artikel 1410,
§ 2, 1°, bedoelde bedragen]1.) <W 2005-12-13/35, art. 12, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  (§ 5. De rechter moet toezien op de prioritaire betaling van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn
gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.) <W 2005-12-13/35, art. 12, 051;
Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  ----------
  (1)<W 2012-03-26/01, art. 5, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 

  Art. 1675/13.<Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. Indien de
maatregelen voorzien in artikel 1675/12, § 1, niet volstaan om de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde
doelstelling te bereiken, kan de rechter, op vraag van de schuldenaar, besluiten tot elke andere gedeeltelijke
kwijtschelding van schulden, zelfs van kapitaal onder de volgende voorwaarden :
  - alle goederen die voor beslag in aanmerking komen, worden te gelde gemaakt op initiatief van de
schuldbemiddelaar (...). De verdeling heeft plaats met inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers
onverminderd de wettige redenen van voorrang; <W 2005-12-13/35, art. 13, 051; Inwerkingtreding : 31-12-
2005>
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  - na de tegeldemaking van de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de
schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de
schuldeisers, behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid.
  Onverminderd artikel 1675/15, § 2, kan de kwijtschelding van schulden maar verkregen worden als de
schuldenaar de door de rechter opgelegde aanzuiveringsregeling heeft nageleefd, en behoudens terugkeer van
de schuldenaar tot beter fortuin vóór het einde van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling.
  § 2. Het vonnis duidt de looptijd van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling aan, die ligt tussen drie en vijf jaar.
Artikel 51 is niet van toepassing.
  § 3. De rechter kan geen kwijtschelding verlenen voor volgende schulden :
  - de onderhoudsgelden [1 ...]1;
  - de schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van een lichamelijke schade
veroorzaakt door een misdrijf;
  - de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement.
  § 4. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan de rechter kwijtschelding verlenen voor de schulden van een
gefailleerde die overblijven na een faillissement waarvan de sluiting is uitgesproken met toepassing van de wet
van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling (...). Deze kwijtschelding kan
niet worden verleend aan de gefailleerde die veroordeeld werd wegens eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk. <W
2002-04-19/39, art. 5, 040; Inwerkingtreding : 17-06-2002>
  § 5. (Met inachtneming van artikel 1675/3, derde lid, kan de rechter wanneer hij de regeling opstelt, bij bijzonder
gemotiveerde beslissing afwijken van de artikelen 1409 tot 1412, zonder dat de inkomsten waarover de
verzoeker beschikt minder kunnen bedragen dan de bedragen bedoeld in artikel 14 van de wet van 26 mei 2002
betreffende het recht op maatschappelijke integratie.) <W 2005-12-13/35, art. 13, 051; Inwerkingtreding : 31-
12-2005>
  (§ 6. Wanneer de rechter de regeling opstelt, moet hij toezien op de prioritaire betaling van de schulden, die het
recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.) <W 2005-12-
13/35, art. 13, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  ----------
  (1)<W 2014-05-12/07, art. 10, 085; Inwerkingtreding : 01-08-2014> 

  Afdeling 4bis. - De totale kwijtschelding van de schulden. <Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 14;
Inwerkingtreding : 31-12-2005>

  Art. 1675/13bis. <Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 14; Inwerkingtreding : 31-12-2005> § 1. Als blijkt dat
geen enkele minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling mogelijk is omdat de verzoeker over onvoldoende
middelen beschikt, neemt de bemiddelaar deze vaststelling op in het in artikel 1675/11, § 1, bedoelde
procesverbaal, met een met redenen omkleed voorstel dat de toekenning van een totale kwijtschelding van de
schulden en de eventuele maatregelen die er naar zijn mening mee gepaard moeten gaan, rechtvaardigt.
  § 2. De rechter kan in dergelijk geval de totale kwijtschelding van de schulden toestaan zonder
aanzuiveringsregeling en onverminderd de toepassing van artikel 1675/13, § 1, eerste lid, eerste streepje, 3 en 4.
  § 3. Deze beslissing kan gepaard gaan met begeleidingsmaatregelen, waarvan de duur vijf jaar niet mag
overschrijden.
  Artikel 51 is niet van toepassing.
  § 4. De kwijtschelding van de schulden is verworven, behoudens terugkeer tot beter fortuin binnen vijf jaar die
volgen op de beslissing.
  § 5. De beslissing kan gedurende vijf jaar herroepen worden onder de in artikel 1675/15 bedoelde voorwaarden.

  Afdeling 5. - Bepalingen gemeenschappelijk aan beide procedures. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2,
Inwerkingtreding : 01-01-1999>

  Art. 1675/13ter. [1 De schuldbemiddelaar staat in voor een tijdige uitbetaling van het leefgeld, op de data die
werden overeengekomen met de verzoeker of die werden bepaald in de minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2012-03-26/01, art. 6, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 

  Art. 1675/14. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. De
schuldbemiddelaar wordt belast met de opvolging en de controle van de in de minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling bepaalde maatregelen.
  De schuldenaar [3 deelt onverwijld iedere wijziging van zijn vermogenstoestand die optrad na de indiening van
het verzoekschrift bedoeld in artikel 1675/4 mee aan de schuldbemiddelaar]3.
  § 2. De zaak blijft ingeschreven op de rol (van de arbeidsrechtbank), ook in geval van beschikking van
toelaatbaarheid in hoger beroep, tot het einde of de herroeping van de regeling. <W 2005-12-13/35, art. 15,
051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  Artikel 730, § 2, a, eerste lid, is niet van toepassing.
  (Bij moeilijkheden die de uitwerking of de uitvoering van de regeling belemmeren of wanneer nieuwe feiten zich
voordoen terwijl de regeling opgesteld wordt of die feiten de aanpassing of de herziening van de regeling
rechtvaardigen, laat de schuldbemiddelaar, de arbeidsauditeur, de schuldenaar of elke belanghebbende
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schuldeiser, door een eenvoudige schriftelijke verklaring, die ter griffie neergelegd wordt of aan de griffie [3
meegedeeld]3 wordt, de zaak opnieuw voor de rechter brengen.) <W 2005-12-13/35, art. 15, 051;
Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  [3 De griffier geeft kennis van de datum waarop de zaak voor de rechter komt aan de schuldenaar en de
schuldeisers.]3
  § 3. (De schuldbemiddelaar doet [2 binnen drie dagen]2 op het bericht van collectieve schuldenregeling de
vermeldingen aanbrengen als bedoeld in artikel 1390quater, § 2.) <W 2000-05-29/36, art. 27, 035;
Inwerkingtreding : 29-01-2011>
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 7, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 66, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 43, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/14bis.[1 § 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, 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. [2 Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom 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 mede-
eigenaars, 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.]2
   § 3. De beschikking vermeldt steeds de identiteit van de schuldeisers en mede-eigenaars die bij de procedure
behoorlijk zijn opgeroepen.]1
  ----------
  (1)<W 2017-08-11/14, art. 51, 102; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 
  (2)<W 2018-04-15/14, art. 20, 103; Inwerkingtreding : 01-05-2018> 

  Art. 1675/15. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1. De herroeping van
de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden
uitgesproken door de rechter, aan wie de zaak, door een eenvoudige schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie
of aan de griffie [3 meegedeeld]3, opnieuw wordt voorgelegd, op verzoek van de schuldbemiddelaar of van een
belanghebbende schuldeiser wanneer de schuldenaar :
  1° hetzij onjuiste stukken heeft afgegeven met de bedoeling aanspraak te maken op de procedure van
gezamenlijke schuldenregeling of deze te behouden;
  2° (hetzij zijn verplichtingen niet nakomt, zonder dat zich nieuwe feiten voordoen die de aanpassing of
herziening van de regeling rechtvaardigen.) <W 2005-12-13/35, art. 17, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  3° hetzij onrechtmatig zijn lasten heeft verhoogd of zijn baten heeft verminderd;
  4° hetzij zijn onvermogen heeft bewerkt;
  5° hetzij bewust valse verklaringen heeft afgelegd.
  [3 De griffier geeft kennis van de datum waarop de zaak voor de rechter komt aan de schuldenaar en de
schuldeisers.]3
  [2 § 1/1. Het einde van de minnelijke of de gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden uitgesproken door de
rechter aan wie de zaak op verzoek van de schuldenaar opnieuw wordt voorgelegd, door een eenvoudige
schriftelijke verklaring die wordt neergelegd ter griffie of [3 meegedeeld]3 aan de griffie.]2
  § 2. Elke schuldeiser kan vanaf het einde van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling die een
kwijtschelding van schulden in hoofdsom inhoudt, gedurende een periode van vijf jaar [3 een verzoek tot
herroeping van de regeling meedelen]3 omwille van een bedrieglijke handeling in zijn nadeel gesteld door de
schuldenaar.
  [2 § 2/1. In geval van herroeping overeenkomstig § 1, of in het geval dat de collectieve schuldenregeling wordt
beëindigd overeenkomstig § 1/1, beslist de rechter gelijktijdig over de verdeling en de bestemming van de
bedragen die beschikbaar zijn op de bemiddelingsrekening.]2
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  § 3. In geval van herroeping [2 of in het geval dat de collectieve schuldenregeling wordt beëindigd]2 [2 en
onverminderd § 2/1]2 herwinnen de schuldeisers individueel het recht hun vordering uit te oefenen op de
goederen van de schuldenaar voor de inning van het niet betaalde deel van hun schuldvorderingen.
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 8, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 82, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 44, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/15bis. [1 § 1. De kennisgevingen, mededelingen en neerleggingen vermeld in deze titel en in artikel 20,
§ 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de
hand van de in beslag genomen onroerende goederen, tussen de volgende categorieën van personen gebeuren
middels het register bedoeld in artikel 1675/20 :
   1° de rechtbank, met inbegrip van de griffie;
   2° de schuldbemiddelaar;
   3° de advocaten;
   4° derden die beroepsmatig rechtsbijstand verlenen;
   5° de FOD Economie;
   6° de rechtspersonen die in België gevestigd zijn;
   7° voor zover ze zich hebben ingeschreven in het register, de rechtspersonen die in het buitenland gevestigd
zijn;
   8° voor zover ze zich hebben ingeschreven in het register, de natuurlijke personen, met dien verstande dat zij
het recht hebben zich eender wanneer uit het register uit te schrijven.
   Ten aanzien van de personen bedoeld in het eerste lid, 6°, 7° en 8° die in het register zijn ingeschreven ter
gelegenheid van een eerdere procedure, maar nog niet voor de betrokken procedure zijn ingeschreven, doet de
schuldbemiddelaar de eerste mededeling door middel van het register, met de vraag om de inschrijving binnen
drie werkdagen te bevestigen. De bevestiging die binnen die termijn wordt gegeven, geldt als inschrijving in het
register voor de betrokken procedure. Bij gebreke van bevestiging binnen de termijn, wordt de elektronische
mededeling of kennisgeving als ongedaan beschouwd en gaat de schuldbemiddelaar over tot de mededeling
overeenkomstig artikel 1675/16, § 4.
   Elke mededeling, kennisgeving of neerlegging die niet wordt gedaan zoals bepaald in het eerste en tweede lid,
wordt beschouwd niet te hebben plaatsgevonden.
   De tekst van deze paragraaf wordt weergegeven in elke mededeling of kennisgeving uitgaande van de
rechtbank of de schuldbemiddelaar.
   § 2. De papieren stukken uitgaande van de griffier en de schuldbemiddelaar, alsook de stukken die aan hen
worden meegedeeld of bij hen worden neergelegd op andere wijzen dan via het register, worden, wanneer die
wijzen zijn toegelaten krachtens dit wetboek, door hen omgezet naar elektronische vorm, gelijkvormig verklaard
en opgeladen in het register bedoeld in artikel 1675/20 wanneer die wijzen van mededeling en neerlegging zijn
toegelaten krachtens het huidige artikel.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 45, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/16. [1 § 1. [3 Elke kennisgeving of mededeling die niet plaatsvindt middels het register, wordt gedaan
zoals bepaald in dit artikel.]3
   § 2. De volgende uitspraken worden door de griffier bij gerechtsbrief ter kennis gebracht :
   1° [3 De beschikking van niet-toelaatbaarheid bedoeld in artikel 1675/8bis;]3
   2° alle uitspraken die de collectieve schuldenregeling beëindigen of herroepen;
   3° de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/15;
   4° de uitspraken inzake het derdenverzet tegen de beschikking van toelaatbaarheid, bedoeld in artikel 1675/6.
  [2 § 2/1. [3 De griffier geeft bij een ter post aangetekende brief kennis van de beschikking van vervanging
bedoeld in artikel 1675/17, § 4, aan de vervangen schuldbemiddelaar, en aan de schuldenaar. Vervolgens deelt
de vervangende schuldbemiddelaar de beschikking mee bij een ter post aangetekende brief aan de schuldeisers
en aan de schuldenaars van inkomsten]3]2
   § 3. Alle overige uitspraken worden door de griffier bij een ter post aangetekende brief ter kennis gebracht. [2
[3 ...]3]2
   § 4. [3 De mededelingen bedoeld in artikel 1675/9, § 1bis, 1°, 2° en 4°, en § 3, in artikel 1675/10, § 4, en in
artikel 16bis, § 2, tweede lid, gebeuren bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs.]3]1
  [3 § 5. De mededelingen bedoeld in artikel 1675/9, § 2, gebeuren hetzij bij een ter post aangetekende brief met
ontvangstbewijs, hetzij bij aangifte op het kantoor van de schuldbemiddelaar met ontvangstbericht gedagtekend
en ondertekend door de bemiddelaar of zijn gemachtigde.]3
  [3 § 6. Alle overige kennisgevingen of mededelingen gebeuren bij gewone brief.]3
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 9, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 83, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 46, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/16bis.<Ingevoegd bij W 2005-12-13/35, art. 19; Inwerkingtreding : 31-12-2005> Art. 1675/16bis. §
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1. Onverminderd de toepassing van artikel [4 5.251]4 van het Burgerlijk Wetboek en behalve in geval van het
organiseren van bedrieglijk onvermogen, kunnen natuurlijke personen die kosteloos een persoonlijke zekerheid
hebben gesteld ten behoeve van de verzoeker, volledig of gedeeltelijk van hun verbintenis worden bevrijd indien
de rechter vaststelt dat hun verbintenis onevenredig is met hun inkomsten en met hun vermogen.
  § 2. Om de in § 1 bedoelde bevrijding te genieten, legt de natuurlijke persoon die kosteloos een persoonlijke
zekerheid ten behoeve van de verzoeker heeft gesteld, ter griffie van het gerecht waarbij het verzoek tot
collectieve schuldenregeling is ingediend, een verklaring neer waaruit blijkt dat zijn verbintenis onevenredig is met
zijn inkomsten en met zijn vermogen.
  [3 De schuldbemiddelaar deelt aan die persoon, van zodra deze bekend is, de mogelijkheid om de in het eerste
lid bedoelde verklaring neer te leggen mee. Deze mededeling bevat zowel de nadere regels van inschrijving in het
register bedoeld in artikel 1675/20 als de tekst van dit artikel en van de artikelen 1675/15bis, § 1, en 1675/16, §
4.]3
  § 3. De in § 2 bedoelde verklaring vermeldt de identiteit van de persoon [2 ...]2 en zijn woonplaats [3 en, in
voorkomend geval, zijn akkoord voor het gebruik van het register bedoeld in artikel 1675/20 en de elektronische
keuze van woonplaats.]3.
  De persoon voegt bij zijn verklaring :
  1° het afschrift van zijn laatste aangifte in de personenbelasting;
  2° de lijst van alle activa en passiva die behoren tot zijn vermogen;
  3° alle andere stukken aan de hand waarvan de staat van zijn middelen en zijn lasten nauwkeurig kan worden
opgemaakt.
  De verklaring wordt bij het dossier van collectieve schuldenregeling gevoegd.
  Ingeval de verklaring of de bijlagen erbij onvolledig zijn, verzoekt de rechter de persoon binnen acht dagen de
vereiste nadere gegevens te verstrekken of de nodige stukken neer te leggen.
  § 4. De rechter doet uitspraak over de bevrijding van de persoon die de in § 2 bedoelde verklaring heeft
neergelegd wanneer hij de beslissing neemt waarmee hij een minnelijke aanzuiveringsregeling homologeert of een
gerechtelijke aanzuiveringsregeling beveelt.
  Hij kan tevens uitspraak doen op een later tijdstip, indien de behandeling van de bevrijding de beoordeling van
het verzoek tot collectieve schuldenregeling kan vertragen.
  De rechter hoort in elk geval vooraf de verzoeker, de persoon die de in § 2 bedoelde verklaring heeft
neergelegd of de betrokken schuldeisers, die [3 door de griffie worden opgeroepen bij kennisgeving]3.
  § 5. Indien de persoon voor wie de persoon bedoeld in § 1 een persoonlijke zekerheid heeft gesteld, voldoet aan
de voorwaarden om een verzoek tot collectieve schuldenregeling in te dienen, doch nalaat zulks te doen, kan
tevens om bevrijding worden verzocht bij de rechter die bevoegd is inzake collectieve schuldenregeling.
  Het verzoek is gericht tegen de hoofdschuldenaar en de schuldeiser van de verbintenis die door de in § 1
bedoelde persoon wordt gewaarborgd.
  Bevrijding wordt verleend indien de rechter vaststelt dat de verbintenis van de in § 1 bedoelde persoon
onevenredig is met diens inkomsten en met diens vermogen.
  De persoon die om bevrijding verzoekt, legt tot staving van zijn verzoek, op straffe van schorsing, volgende
stukken neer :
  1° het afschrift van zijn laatste aangifte in de personenbelasting;
  2° de lijst van alle activa of passiva die behoren tot zijn vermogen;
  3° alle andere stukken aan de hand waarvan de staat van zijn middelen en zijn lasten nauwkeurig kan worden
opgemaakt.
  De indiening van het verzoek schorst de middelen van tenuitvoerlegging ten laste van de persoon die een
persoonlijke zekerheid heeft gesteld ten voordele van de hoofdschuldenaar, zulks tot over het verzoek een in
kracht van gewijsde gegane beslissing wordt genomen.
  ----------
  (1)<W 2010-04-06/20, art. 10, 070; Inwerkingtreding : 03-05-2010> 
  (2)<W 2018-12-21/09, art. 134, 113; Inwerkingtreding : 10-01-2019> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 47, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (4)<W 2022-04-28/25, art. 10, 128; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/16ter. [1 De uitspraken zijn uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep en zonder
borgstelling.
   Behalve wat de in artikel 1675/6 bedoelde beschikking van toelaatbaarheid betreft en zonder dat, in deze
veronderstelling, artikel 1122, tweede lid, 3°, kan worden ingeroepen, zijn die uitspraken niet vatbaar voor
derdenverzet.
   De vonnissen en arresten die bij verstek werden gewezen zijn niet vatbaar voor verzet.
   Hoger beroep tegen de uitspraken door de verzoeker of een partij, wordt binnen een maand na de
kennisgeving ingesteld bij een verzoekschrift dat voldoet aan de bepalingen van artikel 1675/4, § 2, 1° tot 4° en
13°, en wordt neergelegd op de griffie van het gerecht in hoger beroep.
   De kennisgeving van de uitspraken geldt als betekening.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2019-05-05/19, art. 48, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  HOOFDSTUK II. - De schuldbemiddelaar. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-
1999>
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  Art. 1675/17.<Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> § 1.[4 Als
schuldbemiddelaar kunnen alleen worden aangesteld :
   - de advocaten, de ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen, op voorwaarde dat ze zijn
erkend. De Koning bepaalt de nadere regels van die erkenning. De erkenning wordt slechts verleend indien de
schuldbemiddelaar de daartoe door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding heeft gevolgd;
   - de overheidsinstellingen of de particuliere instellingen, die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend.
Deze instellingen doen hiervoor een beroep op natuurlijke personen die aan de door de bevoegde overheid
bepaalde voorwaarden voldoen.]4
  § 2. De schuldbemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn tegenover de betrokken partijen.
  De schuldbemiddelaar kan worden gewraakt indien er wettige redenen zijn om te twijfelen aan zijn
onpartijdigheid of zijn onafhankelijkheid. Een partij kan de door haar voorgedragen schuldbemiddelaar alleen
wraken om een reden of een feit waarvan ze pas in kennis werd gesteld nadat de schuldbemiddelaar was
aangewezen. Geen wraking kan nog worden voorgedragen na het verstrijken van de in artikel 1675/9, § 2,
bedoelde termijn voor aangifte van de schuldvordering, tenzij de partij slechts na verloop van deze termijn kennis
heeft gekregen van de reden van wraking. De wrakingsprocedure verloopt overeenkomstig de artikelen 970 en
971 [3 , onverminderd de bepalingen van artikel 1675/15bis]3. (In afwijking van artikel 971, laatste lid, stelt de
rechter in het vonnis dat de wraking toestaat ambtshalve een nieuwe schuldbemiddelaar aan.) <W 2005-12-
13/35, art. 20, 051; Inwerkingtreding : 31-12-2005>
  § 3. De rechter ziet toe op de naleving van de bepalingen inzake de collectieve schuldenregeling. [1 Hij ziet er
inzonderheid op toe dat alle posten die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid worden
ingeschreven in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling en ziet eveneens toe op de aanpassing van
het leefgeld aan de gezondheidsindex.]1 Stelt hij een verzuim vast in hoofde van de schuldbemiddelaar, dan geeft
hij hiervan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke tuchtrechtelijke gevolgen zulks kan
meebrengen of aan de in § 1, tweede streepje, van dit artikel, bedoelde bevoegde overheid.
  [1 Elk jaar, te rekenen van de beschikking van toelaatbaarheid of telkens wanneer de rechter er om verzoekt en
bij het verstrijken van de aanzuiveringsregeling, [3 deelt de schuldbemiddelaar aan de rechter een verslag over de
stand en de evolutie van de procedure mee]3.Het verslag beschrijft de stad van de procedure de verrichtingen
van de schuldbemiddelaar, de redenen voor de verlenging van de termijnen, de geactualiseerde sociale en
financiële toestand en de toekomstperspectieven van de persoon, de stand van de bemiddelingsrekening en alle
inlichtingen die de bemiddelaar dienstig acht. Daarbij wordt ofwel het overzicht van de bewegingen op de
bemiddelingsrekening, ofwel het dubbel van de rekeninguittreksels gevoegd.]1
  De staat van kosten, ereloon of emolumenten bedoeld in artikel 1675/19, wordt opgenomen op het einde van
het verslag.
  [1 [3 [4 De schuldbemiddelaar bezorgt een afschrift van het verslag aan de schuldenaar. De schuldeisers
kunnen ter plaatse of op de griffie van dat verslag kennisnemen]4]3]1.
  § 4. In geval van verhindering van de schuldbemiddelaar voorziet de rechter ambtshalve in diens vervanging. De
rechter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van iedere belanghebbende, te allen tijde en zo dit volstrekt
noodzakelijk blijkt, de schuldbemiddelaar vervangen. De schuldbemiddelaar [2 kan vooraf worden]2 opgeroepen
om in raadkamer te worden gehoord.
  ----------
  (1)<W 2012-03-26/01, art. 7, 2°-4°, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 
  (2)<W 2013-01-14/16, art. 84, 076; Inwerkingtreding : 01-09-2013> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 49, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 
  (4)<W 2012-03-26/01, art. 7,2°-7,4°, 074; Inwerkingtreding : 23-04-2012> 

  Art. 1675/18. <Ingevoegd bij W 1998-07-05/57, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-1999> Onverminderd de
verplichtingen die hem door de wet worden opgelegd en behalve wanneer hij wordt opgeroepen om in rechte te
getuigen, mag de schuldbemiddelaar geen feiten bekend maken waarvan hij kennis had uit hoofde van zijn
functie. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem van toepassing.

  Art. 1675/19. <W 2006-12-27/32, art. 34, 059; Inwerkingtreding : 28-12-2006> § 1er. De regels en barema's
tot vaststelling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar worden door de Koning
bepaald. De Koning oefent deze bevoegdheden uit op de gezamenlijke voordracht van de ministers tot wier
bevoegdheid Justitie en Economische Zaken behoren.
  § 2. De staat van ereloon, emolumenten en kosten van de schuldbemiddelaar komt ten laste van de
schuldenaar en wordt bij voorrang betaald.
  Onverminderd artikel 1675/9, § 4, houdt de schuldbemiddelaar tijdens de opmaak van de regeling van de baten
van het vermogen van de schuldenaar een reserve af voor de betaling van ereloon, emolumenten en kosten.
  In geval van totale kwijtschelding van schulden legt de rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde honoraria
van de schuldbemiddelaar ten laste van [2 de FOD Economie]2 bedoeld in artikel 20 van de wet van 5 juli 1998
betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag
genomen onroerende goederen.
  Indien de regeling voorziet in een kwijtschelding van schulden in kapitaal en enkel mits wordt gerechtvaardigd
dat de verzoeker in de onmogelijkheid verkeert de honoraria binnen een redelijke termijn te betalen, kan de
rechter de totale of gedeeltelijke onbetaalde honoraria van de schuldbemiddelaar ten laste leggen van [2 de FOD

Pagina 78 van 80 Copyright Belgisch Staatsblad 09-02-2023



Economie]2.
  De schuldbemiddelaar duidt in zijn verzoek de redenen aan waarom de aangelegde reserve onvoldoende is en
waarom de beschikbare middelen van de schuldenaar ontoereikend zijn om het ereloon te betalen.
  De rechter geeft de redenen aan die de interventie van [2 de FOD Economie]2 rechtvaardigen. [1 Het bedrag
van de honoraria en de kosten van de schuldbemiddelaar mag per dossier niet hoger liggen dan 1.200 euro,
tenzij de rechter er anders over beslist middels een bijzondere gemotiveerde beslissing.]1
  In het ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling, bedoeld in artikel 1675/10, § 2, en in de gerechtelijke
aanzuiveringsregeling wordt aangegeven hoe de vervallen en te vervallen honoraria worden betaald door de
schuldenaar.
  § 3. Tenzij deze maatregelen getroffen werden door de beschikking bedoeld in artikel 1675/10, § 5, in artikel
1675/12 of in artikel 1675/13, geeft de rechter, op verzoek van de schuldbemiddelaar, een bevel tot
tenuitvoerlegging voor het voorschot dat hij bepaalt of ten belope van het bedrag van de erelonen, emolumenten
en kosten dat hij vaststelt. Zo nodig hoort hij voorafgaandelijk in raadkamer de opmerkingen van de schuldenaar,
van de schuldeisers en van de schuldbemiddelaar. De beschikking is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep. Bij
elk verzoek van de schuldbemiddelaar wordt een gedetailleerd overzicht van de te vergoeden prestaties en van
de gedragen of te dragen kosten gevoegd.
  ----------
  (1)<W 2010-12-29/01, art. 18, 071; Inwerkingtreding : 10-01-2011> 
  (2)<W 2015-12-26/03, art. 59, 093; Inwerkingtreding : 01-01-2016> 

  HOOFDSTUK III. [1 Het centraal register collectieve schuldenregelingen]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 84, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/20. [1 Het centraal register collectieve schuldenregelingen, hierna "register" genoemd, is de
geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van de procedures van
collectieve schuldenregeling.
   Het register verzamelt alle stukken en gegevens betreffende een procedure van collectieve schuldenregeling,
overeenkomstig de artikelen 1675/2 tot 1675/19.
   Het register geldt als authentieke bron voor alle akten en gegevens die erin zijn opgenomen.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 84, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/21. [1 § 1. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone,
bedoeld in artikel 488, eerste en tweede lid, hierna "de beheerder" genoemd, staan gezamenlijk in voor de
inrichting en het beheer van het register.
   § 2. De beheerder wordt met betrekking tot het in artikel 1675/20 bedoelde bestand 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 opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
   § 3. 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
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, de
nadere regels volgens dewelke de aangestelde voor de gegevensbescherming zijn opdrachten uitvoert.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 85, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/22. [1 § 1. De magistraten van de rechterlijke orde bedoeld in artikel 58bis, [3 de FOD Economie,]3 de
griffiers en de schuldbemiddelaars, in het kader van de vervulling van hun wettelijke opdrachten, alsook de
schuldenaar, de schuldeisers en de beheerder hebben toegang tot de voor hen relevante in artikel 1675/20,
tweede lid, bedoelde gegevens, volgens de nadere regels bepaald door de Koning, na advies van de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
   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 De Koning bepaalt, na advies van de Gegevens-beschermingsautoriteit, de nadere regels voor de toegang tot
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het register voor de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie die
belast zijn met de betaling van de staten van erelonen, kosten en emolumenten van de schuldbemiddelaar.]2
   § 2. Het is de beheerder verboden om de in artikel 1675/20, 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 1675/20, tweede lid, bedoelde gegevens of kennis heeft van die gegevens, moet het vertrouwelijk karakter
ervan in acht nemen.
   Artikel 458 van het Strafwetboek is op hem van toepassing.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 86, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 
  (2)<W 2018-05-25/02, art. 57, 104; Inwerkingtreding : 09-06-2018> 
  (3)<W 2019-05-05/19, art. 50, 117; Inwerkingtreding : 01-01-2023> 

  Art. 1675/23. [1 De beheerder stelt, op de door de Koning, na advies van de Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, bepaalde wijze, de schuldenaar in kennis van :
   1° de in artikel 1675/20, tweede lid, bedoelde gegevens die hem 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 1675/21, § 2, bedoelde verantwoordelijke voor de verwerking;
   5° de wijze waarop hij inzage kan verkrijgen van de in de bepaling onder 1 bedoelde gegevens.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 87, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/24. [1 De gegevens bedoeld in artikel 1675/20, tweede lid, worden bewaard gedurende de vijf jaren
die volgen op het einde van de slotverrichtingen van de procedure van collectieve schuldenregeling.
   Na afloop van deze termijn worden de gegevens naar het Rijksarchief overgebracht.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 88, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/25. [1 De beheerder staat in voor de controle op de werking en het gebruik van het register.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 89, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/26. [1 De Koning bepaalt, na het advies te hebben ingewonnen van de beheerder en de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de gegevens van en de nadere regels voor de inrichting en
werking van het register.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2016-12-25/14, art. 90, 096; Inwerkingtreding : 09-01-2017> 

  Art. 1675/27.[1 De oprichtings- en beheerskosten van het register worden gefinancierd door de Federale
Overheidsdienst Justitie. De Koning bepaalt het bedrag van de oprichtingskosten en de beheerskosten.
   De beheerder van het register brengt elk jaar voor einde juni verslag uit aan de ministers bevoegd voor Justitie
en voor Economie met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van het register.]1
  ----------
  (1)<Ingevoegd bij W 2018-05-25/02, art. 58, 104; Inwerkingtreding : 09-06-2018> 
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