
 

 

Samenvatting van de gevolgen van het moratorium voor ondernemingen en de 
omzendbrieven van de NKGB 

 
! Van toepassing tot inwerkingtreding van het moratorium voor 
natuurlijke personen ! 

Type akte Ondernemingen Particulieren Opmerkingen 
    

Minnelijke en gerechtelijke fases 

Aanmaning    

Herinnering   

    

   Gerechtelijke fase 

Betekeningen 
    

Gedinginleidende akte   

Onder de voorwaarden 
opgesomd in punt i tot iv van 

omzendbrief 2020CIR034 

Aanmaning tot betaling IOS   

Uitvoerbare titel   

Bevel tot betalen   

Bevel voorafgaand onroerend beslag 
(hoofdverblijfplaats) 

  

Bevel voorafgaand onroerend beslag  

(≠ hoofdverblijfplaats) 

  

! Algemeen verbod om in faling te dagvaarden behalve 
wettelijke uitzonderingen ! Cfr. omzendbrief 2020CIR036 

  

    

Bewarende maatregelen 
    

Bewarend beslag op roerende 
goederen 

  Ondernemingen: omzendbrief 
2020CIR036 
Particulieren : verbod behalve 
“hoogdringenheid”(cfr. 
omzendbrief 2020CIR022 & 
2020CIR026) onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 
i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034 

Bewarend beslag op onroerende 
goederen (hoofdverblijfplaats) 

n.v.t.  
Onder de voorwaarden 
opgesomd in punt i tot iv van 
omzendbrief 2020CIR034 

Bewarend beslag op onroerende 

goederen (≠ hoofdverblijfplaats) 

  

Bewarend beslag onder derden   Ondernemingen: omzendbrief 
2020CIR036 
Particulieren : onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 



 

 

i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034 

Bewarend beslag op zeeschepen en  
binnenschepen 

  Onder de voorwaarden 
opgesomd in punt i tot iv van 
omzendbrief 2020CIR034 

  
 

  

Uitvoeringsmaatregelen 
    

Uitvoerend beslag op roerende 
goederen 

  Ondernemingen: omzendbrief 
2020CIR036 
Particulieren : verbod behalve 
“hoogdringenheid”(cfr. 
omzendbrief 2020CIR022 & 
2020CIR026) onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 
i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034 

Uitvoerend beslag op onroerende 
goederen (hoofdverblijfplaats) 

n.v.t.  Particulieren : onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 
i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034 

Uitvoerend beslag op onroerende 

goederen (≠ hoofdverblijfplaats) 

  Onder de voorwaarden 
opgesomd in punt i tot iv van 
omzendbrief 2020CIR034 

Gemeengemaakt beslag   Ondernemingen: omzendbrief 
2020CIR036 
Particulieren: omzendbrief 
2020CIR034 

Uitvoerend beslag onder derden   Ondernemingen: Deze 
verbodsbepaling geldt niet voor 
de reeds lopende 
derdenbeslagen : zie 
omzendbrief 2020CIR036 
Particulieren : onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 
i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034 

Uitvoerend beslag op zeeschepen en  
binnenschepen 

  Ondernemingen: omzendbrief 
2020CIR036 
Particulieren : onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 
i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034 

Aanplakking   Ondernemingen: omzendbrief 
2020CIR036 
Particulieren: omzendbrieven 
2020CIR022 & 2020CIR026 

Nieuwe verkoopdag   

Gerechtelijke verkoop    

Gerechtelijke verkoop (online)   

   
 

 



 

 

Specifieke akten 
    

Vaststellingen   Onder de voorwaarden 
opgesomd in punt i tot iv van 
omzendbrief 2020CIR034 

Uithuiszettingen  VL: 17.07.2020 
BXL: 30.06.2020 
Wall: 08.06.2020 

Ondernemingen : onder de 
voorwaarden opgesomd in punt 
i tot iv van omzendbrief 
2020CIR034  
Particulieren : zie omzendbrief 
2020CIR035 & de diverse 
mededelingen van de NKGB 

Evenredige verdeling   
 

 
 
 


