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Afdeling A. Voorwerp van onroerend beslag

1. Algemene bepaling: art. 1560 en 1429 GerW

Overeenkomstig artikel 1560 GerW kan het uitvoerend beslag zowel gelegd wor-
den op lichamelijke onroerende goederen als op onlichamelijke onroerende goe-
deren voor zover ze zelfstandige rechten zijn (recht van erfpacht, opstal, onroerend 
vruchtgebruik). Onroerend beslag is mogelijk op elk zelfstandig en overdraagbaar 
onroerend goed. Onzelfstandige onlichamelijke onroerende goederen volgen de 
hoofdzaak. Roerende goederen kunnen als dusdanig niet het voorwerp uitmaken 
van een uitvoerend beslag op een onroerend goed.

Deze bepaling staat bij de algemene regels voor het uitvoerend beslag op een 
onroerend goed (art. 1560 en v. GerW), maar is krachtens artikel 1429 GerW ook 
van toepassing op het bewarend beslag behoudens afwijkende regels in de artike-
len 1429 GerW tot en met 1560 GerW. Aangezien deze artikelen het stilzwijgen 
bewaren over het voorwerp van onroerend beslag, zijn de artikelen 1560 en v. 
GerW van toepassing op bewarend beslag.

2. Onroerende aard

a. Onroerende goederen uit hun aard en door incorporatie

Hierin zijn in eerste instantie de onroerende goederen uit hun aard begrepen, nl. 
de gronderven (art. 518 BW).

Dit omvat ook gebouwen en werken die in de grond geïncorporeerd zijn (art. 518-
519 BW) en beplantingen (art. 520-521 BW).

Op onroerende goederen door incorporatie kan geen afzonderlijk beslag worden 
gelegd los van het erf, tenzij op dat erf een opstalrecht is gevestigd, in welk geval 
door de schuldeisers van de opstalhouder beslag kan worden gelegd op de opstal-
len (gebouwen, werken of beplantingen) die krachtens dat opstalrecht eigendom 
zijn van de opstalhouder.

De uitdeining van de categorie onroerende goederen door incorporatie leidt ertoe 
dat steeds meer goederen, waarvan men vroeger oordeelde dat ze roerend waren, 
als onroerend worden beschouwd. Zo besliste het Hof van Cassatie dat ook de 
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beperkte functionele beweeglijkheid van een goed (in casu een havenkraan) niet 
verhindert dat dit goed onroerend door incorporatie kan zijn.1

b. Onroerende goederen door bestemming

Onroerend beslag strekt zich van rechtswege uit over de onroerende goederen tot 
bestemming,2 tenzij het beslagexploot daar uitdrukkelijk geen gebruik van maakt.

Gedurende lange tijd was er discussie over de vraag of een onroerend goed door 
bestemming ook afzonderlijk in beslag kan worden genomen. Een afzonderlijk on-
roerend beslag op een onroerend goed door bestemming is niet mogelijk3 (althans 
zolang het onroerend is door bestemming: door desaffectatie wordt het immers roe-
rend). Volgens de meerderheidsstrekking zou ook een afzonderlijk roerend beslag 
op de onroerende goederen door bestemming niet mogelijk zijn,4 en dat standpunt 
wordt ook ingenomen in een arrest van het Hof van Cassatie van 15 februari 2007. 
Het Hof handhaaft dus een rigoureuze toepassing van ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ door 
te oordelen dat de goederen die onroerend zijn door bestemming enkel vatbaar zijn 
voor onroerend beslag op het gehele erf voor de dienst waarvan ze worden bestemd.5

Roerende zaken die onroerend zijn door bestemming kunnen wel in pand worden 
gegeven (art. 7 Pandwet), en roerende zaken die in pand zijn gegeven blijven met 
een pandrecht bezwaard ook nadat ze onroerend zijn geworden (art. 19 Pandwet), 
althans als dat pandrecht geregistreerd is in het Pandregister. De pandhouder zou 

1. Cass. 14 februari 2008, RW 2008-09, 456-459, kritische noot V. Sagaert.
2. E. Dirix en K. Broeckx, APR, Beslag, 523, nr. 849; vaste rechtspraak, o.a. reeds Brussel 7 augustus 1852, 
Pas. II 282; V. Sagaert, “Onroerende goederen door bestemming en beslag”, RW 2007-08, 906-909.
3. Cass. 15 februari 2007, andersluidende conclusies P.G. Leclercq, jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_
blob?idpdf=N-20070215-4 = RW 2007-08, 906, afkeurende noot V. Sagaert, “Onroerende goederen door bestem-
ming en beslag” = RCJB 2010, 58, noot J.-F. Romain = JLMB 2007, 617, besproken door A. Salvé, “Immeubles 
par destination: copropriété et saisie”, JLMB 2007, (1456) 1460. Eerder in die zin J. Hansenne, Les biens, I nr. 68; 
C. Engels, Het uitvoerend beslag op onroerend goed, nr. 74. De andere opvatting werd voordien verdedigd door 
G. De Leval, “La saisie immobilière”, Rép.not. 1984, nr. 67; E. Dirix en K. Broeckx, APR, Beslag, 280, nr. 521.
4. Luik 11 december 2003, RRD 2004, 379; Gent 13 maart 1952, RCJB 1953, 114, noot F. Dumon; Beslagr. 
Brugge 28 mei 1985, T.Not. 1986, 159 = TBR 1986, 30; Beslagr. Hoei 10 maart 1980, JT 1980, 649; J. Han-
senne, “Considérations sur l’immobilisation par destination économique des moyens de transport en particulier” 
(noot onder Cass. 11 september 1980), RCJB 1981, 184, nr. 10; K. Vanbeylen, “Beslag op onroerende goederen 
door bestemming. Kanttekeningen bij recente rechtspraak”, T.Not. 1986, 124.
Contra: Beslagr. Kortrijk 8 december 1986, T.Not. 1987, 136.
5. Cass. 15  februari 2007, RW 2007-08, 906-909, noot V. Sagaert. Vanuit rechtseconomisch oogpunt is dat 
bekritiseerbaar: de onroerende goederen door bestemming worden aangehaald, maar daardoor worden die goederen 
ook onttrokken aan de (roerende) handelszaak. Die handelszaak zorgt nochtans voor de daadwerkelijke meerwaarde.
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bij incorporatie noch een wegnemingsrecht of ius tollendi,6 noch een recht van pa-
rate executie hebben op het onroerend goed zoals hij dat heeft ten aanzien van een 
roerende zaak (art. 19 Pandwet). Beslag is enkel mogelijk in het kader van een 
onroerend beslag op het erf. Evenwel kan men uit art. 18 III Pandwet afleiden dat 
er een ius tollendi is indien de in pand gegeven zaak gemakkelijk van de hoofdzaak 
kan worden gescheiden (d.i. afscheiding is mogelijk en niet economisch onverant-
woord), en dus in ieder geval wanneer de zaak enkel door bestemming onroerend is.

Ook het voorrecht van de onbetaalde verkoper van roerende goederen, geleverd aan 
de koper, en dat voor kosten tot behoud van de roerende zaak die onroerend wordt, 
kan gedurende vijf jaar behouden blijven ondanks de onroerendmaking van de zaak 
door incorporatie of door bestemming, indien het gaat om bedrijfsuitrustingsgoede-
ren gebruikt in een onderneming (art. 20, 5° HypW). Ook kan onder de nieuwe 
Pandwet het eigendomsvoorbehoud op een roerende zaak krachtens artikel 71 
Pandwet de onroerendmaking door incorporatie overleven mits het wordt geregis-
treerd in het pandregister.

Zolang er eigendomsvoorbehoud is, vindt er wel geen onroerendmaking door be-
stemming plaats. Er is dan immers niet voldaan aan de vereiste dat de lichamelijke 
onroerende en roerende goederen eigendom zijn van dezelfde persoon.

c. Rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal

Wanneer een recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal rust op onroerende goe-
deren, kan dat beperkt zakelijk recht worden uitgewonnen. Bij het uitvoerend be-
slag zal dus niet het onroerend goed waarop het beperkt zakelijk recht rust, wor-
den uitgewonnen, maar wel het beperkt zakelijk recht.7

3. Territorialiteitsbeginsel

Beslag door de Belgische overheid kan slechts gelegd worden op activa die zich in 
België bevinden (lex rei sitae).8

6. Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer 2012-13, nr. 2463/1, 44; R. Jansen, in Het recht inzake roerende 
zekerheden na de grote hervorming (Antwerpen, Intersentia 2017 ter perse), nr. 63.
7. R. Jansen en A. Michielsens, Notarieel executierecht, 17, nr. 21.
8. Cass. 26 september 2008, C.07.0519.N, FG Hemisphere Associates LLC /Gecamines, jure.juridat.just.fgov.
be/pdfapp/download_blob?idpdf = N-20080926-2 = JLMB 2009, 842 n. L. Frankignoul “L’objet de la saisie-
arrêt opérée entre les mains de la succursale belge d’une société étrangère” = Jaarverslag cass. 2008, 62 = RW 
2009-10, 237 en artikel R. Fransis “Het territorialiteitsbeginsel in het executierecht” = RABG 2010, 1203 n. 
A. Hansebout “De territoriale dimensie van het beslag onder derden”.
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Afdeling B.  Beperkingen van beslagbaarheid uit de aard van het 
goed

De regels inzake wettelijk onbeslagbare goederen in het GerW betreffen vrijwel 
uitsluitend roerende goederen en komen daarom hier niet aan bod. Wel zijn er nog 
enkele andere beperkingen relevant voor onroerende goederen.

1. Rechten intuitu personae

Zakelijke rechten of goederen die strikt zijn verbonden met de persoon van de 
schuldenaar kunnen niet in beslag worden genomen. Dat geldt voor de zakelij-
ke rechten van gebruik en bewoning (art. 631 BW en 634 BW) en het wettelijk 
vruchtgenot van ouders op de goederen van hun kinderen (art. 384 BW). Deze 
rechten worden geacht intuitu personae te zijn toegekend. Aangezien een uitvoe-
rend beslag tot een gedwongen uitvoering leidt, zijn deze goederen niet voor be-
slag vatbaar.9 Deze onbeslagbaarheid is relatief in die zin dat het recht natuurlijk 
wel beëindigd kan worden, en met instemming van de eigenaar van het goed aldus 
aan iemand anders kan toekomen.

2. Eenheidsbeginsel

Het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel houdt in dat de onderdelen van een zaak za-
kenrechtelijk het statuut volgen van het geheel, anders gezegd: dat zakelijke rech-
ten slechts dingen betreffen die een eenheid vormen, en geen onzelfstandige delen 
(behoudens bepaalde gevallen waarin zakelijke rechten betrekking hebben op een 
heel vermogen). Wanneer een zaak of recht als een bijzaak wordt beschouwd, 
leidt ze zakenrechtelijk geen eigen leven, maar volgt ze noodzakelijkerwijze de 
hoofdzaak.

Hoger zagen we reeds als toepassing van het eenheidsbeginsel dat er geen apart 
beslag mogelijk is op onroerende goederen door incorporatie of door bestemming.

9. E. Dirix en K. Broeckx, APR, Beslag, 524, nr. 851; R. Dekkers en E. Dirix, Handboek burgerlijk recht, 
II (Antwerpen, Intersentia 2005), 249, nr. 628; Rép.not., v° La saisie immobilière, nr. 64; R. Jansen en A. Mi-
chielsens, Notarieel executierecht, 19, nr. 24.
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Op grond hiervan zijn de goederen in gedwongen mede-eigendom ten titel van 
bijzaak (bijvoorbeeld de grond waarop het appartementsgebouw is gebouwd) (art. 
577-2 § 9 II BW) en erfdienstbaarheden niet afzonderlijk beslagbaar. Deze goe-
deren vormen een accessorium van een ander onroerend goed. Een beslag op de 
bijzaak zonder beslag op de hoofdzaak is onmogelijk.10 Ingevolge de regel acces-
sorium sequitur principale strekt het beslag op de hoofdzaak zich uit tot beslag 
op de bijzaak.

3. Zaken buiten de handel: goederen van publiekrechtelijke 
rechtspersonen (art. 1412bis, ter en quater GerW)

Zaken zijn buiten de handel indien of zolang ze niet vatbaar zijn voor private ei-
gendom (daarnaast zijn er nog goederen waarvan de overdraagbaarheid beperkt is, 
maar die niet buiten de handel zijn in enge zin). Hier bespreken we meer bepaald het 
statuut van goederen van publieke rechtspersonen en aanverwante:11 van welke per-
sonen de goederen immuun zijn voor executie (a) en wat de uitzonderingen zijn (b).

a. Onbeslagbare goederen van publieke rechtspersonen

Niet beslagbaar zijn in beginsel onder meer:
(1) de goederen van Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1412bis 

GerW);
(2) deze van de instellingen van de EU (Protocol van 8 april 1965 op de voorrech-

ten en immuniteiten van de EG);
(3) deze van buitenlandse mogendheden (inb. deelgebieden, geledingen, lokale 

besturen); de regel van artikel 1412quinquies GerW geldt onder voorbehoud 
van de toepassing van dwingende supranationale en internationale bepalingen 
(zie daarvoor meer bepaald art. 23 Verdrag van Bazel van 16 mei 1972 over de 
immuniteit van staten);

(4) wat betreft de goederen die voor de werking dienen van een diplomatieke of 
consulaire zending, geldt er een ‘autonome’ immuniteit’,12 traditioneel uitge-

10. E. Dirix en K. Broeckx, APR, Beslag, 524, nr. 851 en 527, nr. 857; Rép.not., v° La saisie immobilière, nr. 64.
11. Art. 1412bis GerW bepaalt ook enkele afwijkende procedureregels. Over enkele aspecten daarvan deed het 
GwH uitspraak in arrest nr. 63/2012, www.const-court.be/public/n/2012/2012-063n.pdf (geen ongrondwettig-
heid).
12. Cass. 11 december 2014, NML Capital Ltd /Republiek Argentinië, C.13.0537.F, jure.juridat.just.fgov.be/
pdfapp/download_blob?idpdf = N-20141211-4 = JT 2015, 377.
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drukt in de gewoonterechtelijke regel ne impediatur legatio13 - zie dan ook 
onder b de vraag of er een bijzondere afstand nodig is van deze autonome im-
muniteit; deze immuniteit is in de wet eveneens te vinden in artikel 1412quin-
quies GerW;

(5) daarnaast geldt krachtens het volkenrecht nog eens een immuniteit van diplo-
matieke ambtenaren persoonlijk, ook voor handelingen buiten hun diplomatie-
ke activiteit, met enkel een uitzondering voor zakenrechtelijke aanspraken (zie 
art. 31 Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer);14

(6) deze van publiekrechtelijke internationale organisaties.

NB. Andere gevallen van onbeslagbaarheid betreffen meer specifiek roerende 
goederen, zo bijvoorbeeld de onbeslagbaarheid van cultuurgoederen die eigen-
dom zijn van buitenlandse mogendheden (inclusief deelgebieden, geledingen, lo-
kale besturen) of publiekrechtelijke internationale organisaties, en zich in België 
bevinden met het oog op een openbare en tijdelijke tentoonstelling op dit grond-
gebied (art. 1412ter GerW, zie de wettekst voor details).

Men ziet dus dat de onbeslagbaarheid van goederen van publieke rechtspersonen 
verder reikt dan enkel het openbaar domein, hoewel daarvoor (beperking van be-
slagbaarheid van het privaat domein) nauwelijks een rechtvaardiging is.

b. Uitzonderingen op die immuniteit

1° Uitzondering in art. 1412bis GerW

Beslagbaar zijn de goederen die voorkomen op de door die overheid opgestelde 
lijst van beslagbare goederen; is er zo geen lijst of is ze ontoereikend, dan zijn de 
goederen beslagbaar die voor deze rechtspersonen kennelijk niet nuttig zijn voor 

13. De regel is ruimer dan art. 22 III van het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, 
dat het enkel over lichamelijke goederen lijkt te hebben en niet ook over bijvoorbeeld rekeningtegoeden. Ruimer 
art. 31 IV van het Weens Verdrag 24 april 1963 inzake consulair verkeer en art. 25 III van het Verdrag van New 
York 8 december 1969 inzake bijzondere zendingen.
Deze maxime is ook de grondslag van de ruimere opvatting in de Duitse rechtspraak: Bundesverfassungsge-
richt 6 december 2006, 2 BvM 9/03, para. 43. Even ruim is de Franse rechtspraak: Cass civ 1, 28 september 
2011, NML Capital Ltd /République Argentine, nr. 09-72057, Bulletin 2011, I, Nr. 153 = RCDIP 2012, 124 n. 
H. Gaudemet-Tallon = JDI 2012, 668 n. G. Cuniberti.
14. Voor een toepassing, zie Cass. 28 oktober 2016, C.16.0039.N, RW 2017-18, 417 noot S. Duquet en 
J. Wouters. In casu ging het over de immuniteit van rechtsmacht voor een huurgeschil, maar dit geldt a fortiori 
voor de immuniteit van executie.
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de uitoefening van hun taak of voor de continuïteit van de openbare dienst.15 De 
overheid heeft steeds het recht de in beslag genomen goederen te vervangen door 
andere in België gelegen goederen die ze zelf aanbiedt (en waarvan de opbrengst 
volstaat), maar heeft volgens de rechtspraak16 niet de plicht dat te doen om een be-
slag op te heffen. Een KB van 5 april 1995 bevat nadere regels voor de verklaring 
of lijst. Evenwel is er in al die tijd geen enkele overheid die zo’n verklaring heeft 
gepubliceerd; wel heeft de Vlaamse regering een aantal nadere maatregelen geno-
men voor de vastlegging van kredieten in geval van beslag door een schuldeiser 
(BVR van 1 september 2006, BS 17 november 2006). De vraag rijst dan ook of de 
hieronder aangegeven uitzondering voor “activa gebruikt of beoogd voor andere 
dan niet-commerciële overheidsdoeleinden” niet ook hier moet gelden.

2° Activa niet gebruikt voor de openbare dienst

Wat de immuniteit van buitenlandse mogendheden en publiekrechtelijke inter-
nationale organisaties betreft, bepaalt artikel 1412quinquies §  2 GerW17 dat er 
een uitzondering geldt voor activa van de entiteit-schuldenaar gebruikt of beoogd 
voor andere dan niet-commerciële overheidsdoeleinden van die entiteit, dit onder 
voorbehoud van de toepassing van dwingende supranationale en internationale 
bepalingen (zie de Verdragen inzake de immuniteit van internationale organisa-
ties, bv. wat de NAVO betreft, Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 nopens 
de rechtspositie van de NAVO).

Meer algemeen rijst de vraag in hoeverre voor dergelijke activa een uitzonde-
ring op de immuniteit geldt op grond van artikel 6 § 1 EVRM (mogelijk iuncto 
art. 13, effectieve remedie). In drie arresten van 21 december 200918 besliste het 
Hof van Cassatie dat de immuniteit van internationale organisaties terzijde moet 

15. Van rekeningtegoeden wordt aangenomen dat ze altijd nuttig zijn: Brussel 7 september 1999, RW 2000-01, 
1203 noot S. Brijs; Hof Brussel 26 juni 2006, JLMB 2007, 612 (RIZIV).
Strenger voor de overheid: Beslagr. Brussel 20 december 1990, RW 1991-92 noot Van Volsem & Van Heuven 
(gelden niet noodzakelijk voor dagelijkse, lopende verplichtingen van een gemeente, zijn wel beslagbaar). 
16. Brussel 7 september 1999, RW 2000-01, 1203 noot S. Brijs.
17. Bepaling ingevoegd door de wet van 23 augustus 2015.
18. Cass. 21 december 2009, JT 2010, 129 n. E. David = RW 2011-12, 690 met bijbehorend artikel van J. Wou-
ters, C. Ryngaert en P. Schmitt, “Het Hof van Cassatie en de immuniteit van internationale organisaties”. In 
dezelfde zin, w.b. een derdenbeslag lastens de NAVO, Beslagr. Brussel 23 juni 2011, JT 2011, 655 n. E. David.
In dezelfde zin Cass. (Fr.) 25 januari 2005, JT 2005, 454 n. E. David. Vgl. ook a contrario EHRM, grote kamer, 
18 februari 1999, Waite en Kennedy t/Duitsland, Publ.Eur.Court H.R. 1999-I, 393 en Beer en Regan t/Duitsland, 
Publ.Eur.Court. H.R. 1999-I, 393.
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worden geschoven wanneer in de concrete omstandigheden van het geval deze 
immuniteit disproportioneel is, wat het geval is wanneer er geen andere redelijke 
middelen zijn om zijn rechten daadwerkelijk geldend te maken. In een arrest van 
11 december 201419 evenwel werd beslist dat dit niet leidt tot het terzijde stellen 
van “de uitvoeringsimmuniteit van de Staten, die ertoe strekt de optimale werking 
van de diplomatieke missies te verzekeren en, meer algemeen, de hoffelijkheid en 
de goede betrekkingen tussen soevereine Staten te bevorderen”. In zijn arrest van 
5 februari 2015 in NML Capital /Frankrijk20 sprak het EVRM zich niet uit over 
de vraag omdat het verzoek werd afgewezen wegens niet-uitputting van interne 
rechtsmiddelen.

Wat de activa van de EU betreft, is beslag mogelijk met machtiging van de EU, 
doch enkel wanneer de werking van de EU daardoor niet wordt belemmerd.21

3° Uitzondering gegrond op afstand van immuniteit

Wat de immuniteit van buitenlandse mogendheden en publiekrechtelijke internati-
onale organisaties betreft, bepaalt artikel 1412quinquies § 2 GerW22 dat deze niet 
geldt bij:
(1) afstand van de beslagimmuniteit van beslagbaarheid;
(2) activa gereserveerd of aangewezen voor die schuld.

Wat de afstand (waiver) betreft, besliste het Franse Hof van Cassatie23 dat het 
sluiten van een arbitrage-overeenkomst waarin partijen er zich toe verbinden de 
arbitrale uitspraak zonder verwijl uit te voeren, een afstand van uitvoeringsimmu-
niteit inhoudt. Een dergelijk beding vinden we meer bepaald in artikel 34.6 van de 
IKK-arbitrageregels 2012 (art. 24 van de IKK-arbitrageregels 1988).

19. Cass. 11 december 2014, NML Capital Ltd /Republiek Argentinië, C.13.0537.F, jure.juridat.just.fgov.be/
pdfapp/download_blob?idpdf = N-20141211-4=JT 2015, 377.
20. EHRM (5e sectie) 5 februari 2015, 23242/12, NML Capital Ltd /Frankrijk, http://hudoc.echr.coe.int/?i = 
001-151209.
21. HvJ, Beschikking van 14 december 2004, EU:C:2204:803, Tertir-Terminais de Portugal /Commissie, curia.
europa.eu/juris/documents.jsf?num = C-1/04.
22. Bepaling ingevoegd door de wet van 23 augustus 2015.
23. Cass. Fr. (1. civ) 6 juli 2000, Creighton Ltd /Ministère des Finances de l’Etat du Qatar, nr. 98-19068, JCP 
G 2001, 764 n. C. Kaplan en G. Cuniberti = Rev. arb. 2001, 114 n. P. Leboulanger = RTD Com, 2001, 409 
n. E. Loquin.
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Recent is meermaals de vraag gerezen of een algemene afstand van de uitvoe-
ringsimmuniteit ook de immuniteit van de activa van diplomatieke zendingen be-
treft, dan wel daarvoor een bijzondere afstand vereist is. In navolging van eerdere 
rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie24 besliste het Belgische Hof van Cas-
satie op 11 december 201425 dat er een bijzondere afstand is vereist; intussen is 
het Franse Hof van Cassatie evenwel omgegaan in een arrest van 13 mei 2015.26 
De Belgische wetgever heeft anderzijds het vereiste van een specifieke afstand als 
algemene regel ingeschreven in artikel 1412quinquies § 2 GerW.

4. Niet-beslagbaarheid gezinswoning voor professionele schulden27

a. Wetsbepalingen

Een bijzondere beslagbeperking vinden we in artikel 72 en v. van de Wet diverse 
bepalingen van 25 april 2007,28 met uitwerking sedert 8 juni 2007. Op grond daar-
van kan een zelfstandige eenzijdig het zakelijk recht op zijn woning (onroerend 
goed dat de hoofdverblijfplaats is) onbeslagbaar maken voor nieuwe zuiver pro-
fessionele schulden, door het nemen van een overschrijving29 op het AAPD-kan-
toor (hypotheekkantoor) van een daartoe strekkende notarieel verleden verklaring.

Deze mogelijkheid werd ingevoerd om het risico van ondernemerschap van een 
zelfstandige te beperken. Aldus wordt het onderscheid tussen een zelfstandige die 

24. Cass 1.civ 28 september 2011, NML Capital Ltd /République Argentine, nr. 09-72057, Bulletin 2011, I, 
nr. 153 = RCDIP 2012, 124 n. H. Gaudemet-Tallon = JDI 2012, 668 n. G. Cuniberti.
25. Cass. 11 december 2014, NML Capital Ltd /Republiek Argentinië, C.13.0537.F, jure.juridat.just.fgov.be/
pdfapp/download_blob?idpdf = N-20141211-4=JT 2015, 377.
26. Cass Fr. (1. civ) 13 mei 2015, Commisimpex /République du Congo, nr. 13-17751; besproken door I. Gall-
meister, «Immunité d’exécution des Etats (renonciation): portée du droit international coutumier», D. 2015, 
1108; F. Mélin, «Conditions de la renonciation à l’immunité d’exécution des Etats», Dalloz actualité 29 mei 
2015; S. Perry, «Does Congo ruling signal change on immunity?», Global Arbitration Review 8 juni 2015.
27. Literatuur o.m.: A. Coppens, “Niet-beslagbaarheid woning zelfstandige”, NjW 2007, 914; A. Coppens, 
Einde onbeslagbaarheid woning bij verhuizing zelfstandige, NjW 2015 (315), 67; A. Cuypers, “De niet-beslag-
baarheid van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige”, RW 2007-08, 130; M. De Clercq, “De onbeslagbaar-
heid van de gezinswoning gewijzigd en verduidelijkt”, NFM 2014(3), 58; C. Engels, “De niet-vatbaarheid voor 
beslag van de woning van de zelfstandige”, in Rechtskroniek voor het Notariaat (Brugge, Die Keure 2009), 115; 
E. Leroy, “L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel”, JT 2007, 753; L. Van-
noote en I. Verhulst, “Bescherming hoofdverblijfplaats van de zelfstandige”, TBBR 2007, 464.
28. Gewijzigd door de wet van 6 mei 2009, BS 19 mei 2009 en de wet van 15 januari 2014, BS 3 februari 2014, 
met inwerkingtreding 13 februari 2014.
29. Door artikel 4 van de wet van 15 januari 2014 werd de formaliteit van de inschrijving vervangen door de 
overschrijving.
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als natuurlijke persoon zijn beroep uitoefent en de zelfstandige die dat doet via een 
rechtspersoon, verkleind.30 Deze mogelijkheid ligt vervat in artikel 72 en v. van de 
Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen. Over het nut van deze rege-
ling (gekopieerd uit een Franse wet van 1 augustus 200331) bestaat grote twijfel.

b. Toepassingsgebied

1° Ratione personae

De oorspronkelijke bepaling gold enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, en 
sinds de wetten van 15 januari 2014 houdende de wijziging van de Wet van 25 april 
2007 houdende diverse bepalingen (IV) en houdende diverse bepalingen inzake 
kmo’s (BS 3 februari 2014) ook de zelfstandigen in bijberoep en zelfstandigen die 
nog beroepsactief zijn na pensionering.32

2° Wat het voorwerp betreft

In geval van gemengd gebruik van een woning moeten er verschillende hypothe-
sen worden onderscheiden:
(1) In principe moet in de verklaring duidelijk onderscheid worden gemaakt tus-

sen het gedeelte dat gebruikt wordt als hoofdverblijfplaats en het gedeelte dat 
gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden. De beschrijving vermeldt de opper-
vlakte van elk gedeelte. De wetgever heeft nu verduidelijkt dat zowel de to-
tale oppervlakte van het gebouw, berekend over alle verdiepingen die het ge-
bouw telt, als de oppervlakte van het terrein in rekening moet worden gebracht 
(nieuw art. 75, IV Wet van 25  april 2007). Oppervlakten voor zowel privé 
als professioneel gebruik worden geacht in hun geheel te worden gebruikt 
voor beroepsdoeleinden, met uitzondering van de oppervlakten waarvan de 
beroepsaard beperkt is tot een doorgangsfunctie33 (nieuw art. 75, V Wet van 
25  april 2007).34 In geval van onverdeelde zakelijke rechten wordt voor de 

30. Al kan een zaakvoerder of een bestuurder (“mandataris”) van een vennootschap ook van deze regeling genie-
ten: zie toevoeging laatste lid aan artikel 72 van deze wet door de Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen. 
31. Door de L. 2003-721 pour l’initiative économique, art. 8, ingevoegd in de Code de Commerce boek V; 
S. Piedelievre, «L’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel», SJ éd. G. 2003 D. I, 
165, 1717.
32. A. Coppens, NjW 2015, 67.
33. Deze ruimten mogen dan weer in hun geheel worden beschouwd als zijnde gebruikt als hoofdverblijfplaats, 
zolang ze geen enkele professionele functie vervullen.
34. M. De Clercq, NFM, 2014(3), 60-61.
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berekening van de 30%-drempel rekening gehouden met de totale oppervlakte 
van het onverdeelde goed (nieuw art. 75, VI Wet van 25 april 2007).

(2) Indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden minder dan 
30% beslaat van de totale oppervlakte van het onroerend goed, kunnen de 
rechten op het hele onroerend goed niet vatbaar voor beslag worden verklaard.

(3) Indien de oppervlakte die gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden 30% of meer 
beslaat van de totale oppervlakte van het onroerend goed, kunnen alleen de rech-
ten op het gedeelte dat als hoofdverblijfplaats gebruikt wordt, niet vatbaar voor 
beslag worden verklaard mits men vooraf statuten van mede-eigendom opstelt.35

c. Procedure

1° Verklaring voor notaris

Voor die overschrijving is vereist dat de verklaring eerst verleden wordt in een 
notariële akte (art. 74). De zelfstandige kan dus ten overstaan van een notaris een 
verklaring afleggen waarin hij zijn zakelijke rechten, andere dan het gebruiksrecht 
en het recht van bewoning, op het onroerend goed waar hij zijn hoofdverblijfplaats 
gevestigd heeft, niet vatbaar voor beslag verklaart.

Deze verklaring moet een aanduiding bevatten van de eigen, gemeenschappelijke of 
onverdeelde aard van de zakelijke rechten. In geval van onverdeelde zakelijke rech-
ten is de uitwerking van de verklaring beperkt tot het onverdeeld aandeel waarover 
de zelfstandige beschikt op datum van de akte. Hetzelfde geldt bij een opsplitsing in 
vruchtgebruik en blote eigendom (gewijzigd art. 74 §1, II Wet van 25 april 2007). Bij 
latere uitbreiding van de zakelijke rechten op hetzelfde onroerend goed worden de 
effecten van de verklaring van rechtswege en retroactief uitgebreid tot de nieuwver-
worven rechten, tenzij de schuldeiser aantoont dat de zelfstandige zijn solvabiliteit 
opzettelijk heeft verminderd (gewijzigd art. 74 §1, III Wet van 25 april 2007). Ge-
meenschappelijke zakelijke rechten kunnen van bij de aanvang voor hun totaliteit niet 
vatbaar voor beslag verklaard worden (gewijzigd art. 74 §2, II Wet van 25 april 2007).

De notaris kan de verklaring enkel verlijden nadat hij de instemming van de echt-
genoot van de zelfstandige heeft gekregen. Gewijzigd artikel 74 § 2, II Wet van 

35. De notaris kan zich beperken tot vereenvoudigde statuten in de zin van artikel 577-3 I in fine BW (M. De 
Clercq, 2014(3), 61). Indien reeds statuten van mede-eigendom werden opgesteld met betrekking tot hetzelfde 
onroerend goed, zullen deze moeten worden gewijzigd (art. 75 III W 25 april 2007).
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25  april 2007 voorziet in een vervangende machtiging door de rechtbank van 
eerste aanleg of, in spoedeisende gevallen, door de voorzitter van die rechtbank, 
indien de echtgenoot zonder gewichtige redenen weigert of indien deze vermoe-
delijk afwezig is, onbekwaam werd verklaard of in de onmogelijkheid verkeert 
zijn wil te kennen te geven.36

2° Overschrijving

De akte dient vervolgens ook te worden overgeschreven in een hiertoe bestemd re-
gister op het bevoegde AAPD-kantoor (hypotheekkantoor van het arrondissement 
waar het goed gelegen is) (art. 77 I Wet van 25 april 2007).

d. Gevolgen - voor welke schulden onbeslagbaar

Die onbeslagbaarheid betreft enkel schulden die uitsluitend beroepsmatig zijn 
(betrekking hebben op de zelfstandige beroepsactiviteit37) en ontstaan nadat 
de daartoe strekkende verklaring van de zelfstandige is overgeschreven op het 
AAPD-kantoor (hypotheekkantoor) (art.77 I Wet van 25 april 2007).

Uitgesloten zijn naast privéschulden of gemengde schulden ook schulden uit een 
misdrijf en schulden waarvoor de zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld krach-
tens artikelen 265 § 2, 409 § 2 of 530 § 2 W.Venn. (art. 77 II en III Wet van 25 april 
2007) of omdat zij in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de 
faillietverklaring bepaalde overtredingen hebben begaan van de sociale wetgeving 
(vermeld in art. 38 §3 octies, 8° van de Wet van 29 juni 1981 houdende de alge-
mene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).38

Deze verklaring brengt geen vermogenssplitsing met zich mee: de goederen blij-
ven beslagbaar door de privéschuldeisers van de betrokkene, enkel de verhaals-
rechten van zijn professionele schuldeisers worden beperkt. Bovendien kunnen 
anterieure schuldeisers eveneens hun verhaalsrechten blijven uitoefenen.

36. M. De Clercq, NFM, 2014(3), 60.
37. Bij wet van 6 mei 2009 werd art. 72 aangevuld met een ruimere omschrijving van ‘zelfstandige in hoofdbe-
roep’ die bijvoorbeeld ook bestuurdersmandaten in rechtspersonen omvat.
38. Bijvoorbeeld tewerkstelling van werknemers zonder RSZ-bijdragen te betalen, tewerkstelling van een niet-
EER-burger zonder arbeidsvergunning (F. Vanden Heede, “Wijzigingen bescherming hoofdverblijfplaats zelf-
standige en starters- BVBA”, Pacioli, nr. 3841 BIBF-IPCF, 17-30 maart 2014, 1).


