
2019-02-26  

Uittreksel uit  

 

Werkwijze machtiging verkoop uit de hand 1 

1193ter Ger.W. 
  

                                                           
1 Tekst goedgekeurd door de vergadering Beroepsmagistraten West-Vlaanderen (vakvergadering 
insolventie) van 25.01.2019, na overleg met insolventiegriffiers. 
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1. Algemeen 
 
 

1. De procedure 1193ter wordt steeds gevoerd op basis van de wettekst die geldt op datum van 
neerleggen van het verzoekschrift, ongeacht wanneer de faillissementsprocedure wordt geopend. 
 

2. De procedure machtiging artikel 1193ter Ger.W. wordt beschouwd als een procedure op eenzijdig 
verzoekschrift. Dit heeft als gevolg dat: 

- het verzoek in raadkamer wordt behandeld, niet in openbare zitting (art. 1028 Ger.W.); 
- de beslissing van de rechtbank een beschikking is, geen vonnis (art. 1029 Ger.W.). De 

beslissing wordt in artikel 1193ter overigens aangeduid als een beschikking; 
- de beschikking wordt in raadkamer gegeven (art. 1029 Ger.W.). 

 
 

2. Voorafgaandelijk voor de curator: bevel verkoop 
 

3. Met het oog op het bekomen van bevel tot verkoop van het onroerend goed, richt de curator 
voorafgaandelijk aan het voeren van de procedure art. 1193ter, een verzoekschrift aan de rechter-
commissaris in overeenstemming met artikel 100 F.W. / XX.193 WER met de minimuminhoud zoals 
bepaald in de bijlage Door de rechtbank gevraagde minimuminhoud van het verzoekschrift aan de 
Rechter-commissaris zoals bedoeld in artikel 100 FW / artikel XX.193 WER 
(VZK_CUR_100FW_193WER.docx). 
 
 

3. Stappenplan afhandeling door griffie 
 
 

3.1. Neerlegging door curator 
 

4. De curator laadt het verzoekschrift, samen met de stukken, op in het Register en dit volgens de 
Workflow Regsol. 
 
De curator legt terzelfder tijd het verzoekschrift op papier, samen met de stukken neer op de griffie.  
 

5. De curator bezorgt  via mail de elektronische versie van het ontwerp van notariële akte (Word-
bestand, tekstbestand, … maar geen pdf) aan de griffie. 
 
 

3.2. Nazicht door griffier 
 

6. De griffier controleert of het verzoekschrift dat op papier op de griffier is neergelegd, daadwerkelijk is 
neergelegd in het Register. 
 

7. De griffier ziet na of volgende stukken zijn neergelegd, zowel in het Register als op de griffie: 
 
Wettelijk verplichte stukken: 

- ontwerp notariële akte 
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- schattingsverslag in orgineel 
- getuigschrift van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

Zonder deze stukken wordt het verzoek niet behandeld. De griffier licht de curator desgevallend 
daarvan in via e-mail. De e-mail wordt afgeprint en bewaard bij het verzoekschrift en de stukken met  
Nuttige stukken: het is nuttig dat de curator ook volgende stukken, indien beschikbaar, voegt: 

- kopie akte verwerving onroerend goed 
- akkoord hypothecaire schuldeiser(s) 
- gevoerde publiciteit 
- biedingen 
- opmerkingen / akkoord rechter-commissaris 

 
 

8. De griffier ziet eveneens na of het ontwerp van notariële akte in elektronische versie is overgemaakt 
via mail. 
 
Van de curatoren wordt verwacht dat zij de ontwerp-akte aan de griffie in elektronische vorm  (Word-
bestand of gelijkwaardig tekstbestand, geen pdf) overmaken op hetzelfde ogenblik als het 
verzoekschrift wordt neergelegd. 
 
Het elektronisch bestand laat toe tekstpassages te selecteren en te kopiëren en een versie van de akte 
aan de beschikking te hechten. 
 
 

3.3. Kwaliteitsvereisten verplicht neer te leggen stukken 
 
 

3.3.1. Ontwerp notariële akte 
 

9. Het ontwerp moet opgesteld zijn door de notaris aangesteld door de rechter-commissaris met het oog 
op de verkoop uit de hand.  
 
Hou rekening met artikel 51, § 5, derde lid, van de Wet 25 ventôse jaar XI op het Notarisambt. Een 
notaris die een associatie vormt met de notaris aangesteld door de rechter-commissaris kan  van 
rechtswege en zonder nieuwe aanwijzing de gerechtelijke opdracht door de rechter-commissaris 
verleend aan de aangeduide notaris, uitvoeren. 
 
Indien de rechter-commissaris enkel een notaris heeft aangesteld voor de openbare verkoop (art. 
1190 Ger.W.), moet de curator een bijkomende beschikking vragen om de aanstelling van een notaris 
overeenkomstig artikel 1193ter Ger.W. Er wordt zo veel mogelijk gezorgd dat de rechter-commissaris 
de notaris aanduidt zowel voor de openbare verkoop dan wel de verkoop uit de hand (zie model 
verzoekschrift en beschikking). 
 
De griffier ziet dus na in de beschikking van de rechter-commissaris of de notaris daadwerkelijk is 
aangesteld om het ontwerp van notariële akte met het oog op een verkoop uit de hand op te stellen. 
 

10. Volgende clausules of gegevens mogen NIET in de ontwerp-akte vermeld zijn: 
 

- opgave van een (tweede) notaris die niet is aangesteld door de rechter-commissaris. Het 
betreft hier veelal de notaris die door de (kandidaat-)koper zou worden gelast; 
 

- prijs(bepaling); 



2019-02-26  

 
- identiteit van de koper of gegevens die wijzen in de richting van de identificatie van de 

(kandidaat-)koper; 
 

- ontwerp van rangregeling of minnelijke verdeling. 
 
 

3.3.2. Schattingsverslag 
 

11. Het schattingsverslag moet op datum van neerlegging van het verzoekschrift, van recente datum zijn. 
Indien het verslag naar oordeel van de rechtbank daaraan niet beantwoordt, zal een actualisering  

12. Het schattingsverslag moet op gemotiveerde wijze worden opgesteld door een schatter aangesteld 
door de curator. Een schattingsverslag opgesteld door de notaris die met het verlijden van de akte 
wordt belast of een hypothecaire schuldeiser, beantwoordt daar niet aan. 
 

13. Het schattingsverslag doet zeker opgave van de waarde van het onroerend goed bij een verkoop uit 
de hand en bij een openbare verkoop. 
 
Het schattingsverslag mag niet opgesteld zijn in functie van de verkoopprijs waarvoor de curator de 
machtiging tot verkoop uit de hand vraagt of waarvoor hij al een aanbod heeft bekomen. 
 

14. Het schattingsverslag dat in Regsol wordt neergelegd is in pdf-formaat en in kleur (indien foto’s en 
uittreksels uit plannen zijn opgenomen), zodat de figuren duidelijk waarneembaar zijn. 
 
 

3.3.3. Getuigschrift van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
 

15. Het getuigschrift moet beantwoorden aan volgende vereisten: 
 

- opgesteld na de faillietverklaring; 
 

- de bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel of een beslag betreffende 
de te verkopen onroerende goederen vermelden. 

 
16. De griffier geeft aan op de controlelijst of de curator al dan niet een hypothecaire inschrijving heeft 

genomen op het onroerend goed (zie artikel XX.150, tweede lid WER). Dit is een verplichting voor de 
curator, zelfs al is het goed voor meer dan de waarde gehypothekeerd. 
 
 

3.4. Oproeping voor zitting 
 

17. Gerechtsbrief - Als de insolventierechter heeft beslist dat het dossier kan worden behandeld, roept de 
griffier tenminste 8 dagen voor de zitting volgende belanghebbenden op bij gerechtsbrief: 

- de curator; 
- de gefailleerde; 
- alle ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers; 
- de personen die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven. 

 
18. Rechter-commissaris - Er wordt kennis gegeven aan de rechter-commissaris met vraag om advies te 

willen verlenen op de zitting, minstens een schriftelijk, ondertekend advies te bezorgen aan de griffier, 
ten laatste twee werkdagen voor de zitting. 
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4. Beschikbare modellen 
 
 

4.1. Door de rechtbank gevraagde minimuminhoud van het verzoekschrift aan 
de Rechter-commissaris zoals bedoeld in artikel 100 FW / artikel XX.193 
WER 

 
 
Mr. *, curator, * 
 
geeft de rechtbank het volgende te kennen: 
 
 
Tot de boedel van het faillissement behoort volgend onroerend goed: *(omschrijving en adres) 
 
In overeenstemming met artikel 100 FW, dan wel artikel XX.193 WER beveelt de rechter-commissaris 
op verzoek van de curator de verkoop van de onroerende goederen, waartoe de curator moet worden 
gemachtigd overeenkomstig artikel 1190 tot 1193ter Ger.W. 
 
De verkoop van het onroerend goed is vereist in kader van de vereffening van de failliete boedel en 
de curator is daartoe in de mogelijkheid. 
 
In overeenstemming met artikel 1190 en/of 1193ter Ger.W. wijst de rechter-commissaris een notaris 
aan indien hij de verkoop beveelt en de curator daartoe machtigt. 
 
 
VERZOEK 
 
Op grond van het voorgaande verzoekt de curator, de rechter commissaris om: 
 

- in overeenstemming met artikel *100 van de Faillissementswet *XX.193 WER de verkoop van 
het onroerend goed, zoals hiervoor omschreven te bevelen; 

 
- in overeenstemming met artikel 1190 van het Gerechtelijk Wetboek de curator te machtigen 

dit onroerend goed openbaar te verkopen; 
 

- een notaris aan te wijzen door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoop zal 
geschieden; 

 
- eveneens een notaris aan te wijzen om desgevallend het ontwerp van verkoopakte zoals 

bedoeld in artikel 1193ter van het Gerechtelijk Wetboek op te maken; 
 

- de kosten bepaald op … ten laste van de boedel te leggen. 
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4.2. Door rechtbank gevraagde minimuminhoud van het verzoekschrift art. 
1193ter Ger.W. 

 
Bij voorkeur in de hierna opgegeven volgorde. 
 
Tekstpassages zijn afhankelijk van de concrete omstandigheden en kunnen overbodig/niet nodig zijn of 
aangepast worden. 
 
De curator vult het verzoekschrift verder aan met de inhoud zoals hij zelf verkiest. 
 
 
□ [huidig adres van de gefailleerde] 

 
□ Tot de boedel van het faillissement behoort volgend onroerend goed: 

[Aard en omvang van de rechten van de gefailleerde; 
Aard van het onroerend goed; 
Kadastrale beschrijving, adres] 

 
□ Het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen werd neergelegd op *[datum]. 
 
□ De rechter-commissaris beval de verkoop van het onroerend goed in overeenstemming met artikel 

*100 F.W. *XX.193 WER bij beschikking van *[datum]. 
 
□ De rechter-commissaris wees notaris *, met standplaats te * aan om de openbare verkoop, 

desgevallend het ontwerp van verkoopakte zoals bedoeld in artikel 1193ter Ger.W. op te maken. 
 
□ Uit de staat van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie van *[datum], met 

aanvulling van *[datum], blijkt dat de ingeschreven hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, de 
personen die een bevel of een beslagexploot hebben doen overschrijven, en die tot de 
machtigingsprocedure moeten worden opgeroepen, zijn: 

 
[Voornaam en naam 
Woonplaats/zetel 
eventueel correspondentieadres (cfr. regionale zetels van banken) 
RR-nr. / KBO-nr] 

 
[Voornaam en naam 
Woonplaats/zetel 
eventueel correspondentieadres (cfr. regionale zetels van banken) 
RR-nr. / KBO-nr] 
 
… 

 
□ De curator heeft geen*een hypothecaire inschrijving genomen op het onroerend goed, zoals 

voorgeschreven door artikel *57 F.W.*XX.150 WER. 
 
□ De waarde van voormeld onroerend goed wordt door de schatter * [naam], aangewezen door de 

curator, in het verslag gedateerd op * [datum] als volgt bepaald: 
- waarde bij openbare verkoop: * EUR 
- waarde bij verkoop uit de hand: * EUR 
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□ De curator heeft *geen publiciteit gevoerd voor de verkoop. *Deze publiciteit bestaat uit * 
 
□ De redenen waarom de verkoop uit de hand te verkiezen is boven een openbare verkoop zijn: 

a) … 
b) … 
c) … 
… 

 
□ De eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, *[naam], heeft zich akkoord verklaard met de 

realisatie van het onroerend goed door de curator bij wijze van verkoop uit de hand [al dan niet] 
tegen een minimale prijs van * EUR. 

 
OF 

 
Er is geen specifiek akkoord met de eerst ingeschreven hypothecaire schuldeiser, *[naam], over de 
verkoop uit de hand van het onroerend goed. 

 
… 
 
 
VERZOEK 
 
 
Op grond van het voorgaande verzoekt de curator de rechtbank om: 
 
* 
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4.3. Controlelijst voor de curator: verzoekschrift art. 1193ter Ger.W. 
 
Aan de hand van deze lijst kunt u nagaan of uw verzoekschrift / dossier voldoet aan de voorwaarden 
die standaard door de rechtbanken worden afgetoetst bij elk verzoek 1193ter. 
 
 
□ Bevel verkoop van het onroerend goed bij beschikking rechter-commissaris (toepassing art. 100 

FW of XX.193 WER). 
 

□ Minimumgegevens zoals gevraagd door de rechtbank, opnemen in het verzoekschrift 1193ter. 
(zie document VZK_CUR_1193ter.docx: Door rechtbank gevraagde minimuminhoud van het 
verzoekschrift art. 1193ter Ger.W.) 

 
□ Verplichte stukken aanwezig?     -    Zonder deze stukken wordt het verzoek niet behandeld. 

o ontwerp notariële akte 
o schattingsverslag in origineel 
o getuigschrift AAPP 

 
□ Kwaliteit van de verplichte stukken: 

o ontwerp notariële akte 
 opgesteld door notaris aangeduid door rechter-commissaris met oog op 

verkoop uit de hand 
 geen vermelding van (tweede) notaris die niet is aangesteld door de rechter-

commissaris (veelal de notaris die door de (kandidaat-)koper zou worden 
gelast) 

 geen vermelding van de verkoopprijs 
 geen vermelding van de (identiteit van de) koper 
 geen ontwerp van rangregeling / minnelijke verdeling 

o schattingsverslag in origineel 
 gemotiveerd 
 van recente datum 
 opgesteld door schatter aangewezen door curator 
 vermeldt waarde bij openbare verkoop 
 vermeldt waarde bij verkoop uit de hand 
 in kleur (indien foto’s en uittreksels uit plannen zijn opgenomen). 

o getuigschrift AAPP 
 opgesteld na de faillietverklaring 
 vermeldt de bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel 

of een beslag betreffende de te verkopen onroerende goederen 
 
□ Nuttige stukken aanwezig? 

o kopie akte van verwerving onroerend goed 
o akkoord hypothecaire schuldeiser(s) 
o gevoerde publiciteit 
o biedingen 
o opmerkingen / akkoord rechter-commissaris 
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□ Verzoekschrift en stukken neerleggen in het Register volgens de Workflow 

 
□ Verzoekschrift en stukken neerleggen op de griffie 

 
□ Ontwerp van notariële akte in elektronische vorm (Word-bestand of gelijkwaardig tekstbestand, 

geen pdf) overmaken per mail aan griffier 
 
 

 

5. Toepassing in de tijd 
 
 

19. Vanaf 1 maart 2019. 
 
 
 


