
Plaats…………………………………………Datum ………………………………………….. 

 

Ten aanzien van de Griffie van de Ondernemingsrechtbank  
Naam ondernemingsrechtbank …………………………………………………………………. 

 afdelingsnaam ……………………………………………………………. 

Van die ondernemingsrechtbank :  

Straat, nummer …………………………………………………. 

Postcode………….  Gemeente …………………………………….. 

 

Betreft : Verzoek bevrijding kosteloze persoonlijke borgsteller, zoals voorzien in art. XX.176 van het 

Wetboek Economisch Recht (B.S. 11/9/2017). 

 

Geachte mevrouw of mijnheer de voorzitter, 

 

Ondergetekende, verzoeker, is zekerheidsteller en heeft aldus de betaling gewaarborgd van een 

vordering op naam van volgende titularis : 

Voornaam …………………………………………………………….Naam ………………………………………………………. 

Straat, …………………………………………………………………..huisnummer…………………………….. 

Postcode ……………………… Gemeente …………………………………………….……………………………………. 

Rijksregisternummer…………………………………………………. 

Voornoemde titularis werd als natuurlijke persoon  bij vonnis van (datum)………………….. 

in staat van faillissement verklaard door 

ondernemingsrechtbank…………………………………………………afdeling …………………………………….. 

Faillissementsnummer : …………………………… (zie vonnis opening faillissement) 

Ondernemingsnummer : ………………………………………………………………………………..(als er een is) 

Curator:  …………………………………………………………………………..……………………………..(Voornaam & 

Naam) 

Verzoek 
Ondergetekende, verzoeker, is kosteloze persoonlijke borgsteller voor een verbintenis ten voordele 

van voormelde gefailleerde. Ondergetekende meent te voldoen aan de wettelijke voorwaarden en 

verzoekt de rechtbank de gehele bevrijding van borgstelling  voorzien in art. XX.176 van het W.E.R. 

toe te kennen. 

Overwegingen die aantonen dat ondergetekende voldoet aan voormelde wettelijke 

voorwaarden. 

Ondergetekende had geen belang in de zaken van gefailleerde op het moment van de ondertekening 

van de borgstelling. Er was geen gemeenschappelijk huishouden met de gefailleerde, of aandeel of 

mandaat in de failliete onderneming. Er was geen vergoeding verbonden aan zijn borgstelling. 

Zijn zekerheidsstelling  verbond het hele vermogen van ondergetekende 



Er is een wanverhouding tussen het bedrag van de zekerheidsstelling en [het (roerend & onroerend) 

vermogen + de inkomsten] van de borgsteller, zoals dat eruit zag op datum van het vonnis van 

faillietverklaring van voornoemde titularis. 

Wettelijke gegevens met betrekking tot de verzoeker : 

Woonplaats 

Voornaam …………………………………………………………….Naam 
………………………………………………………. 

Straat, …………………………………………………………………..huisnummer…………………………….. 

Postcode ……………………… Gemeente …………………………………………….……………………………………. 

Rijksregisternummer…………………………………………………. 

Beroep………………………………………………………………………………………………………… 

Wettelijk voorgeschreven bewijsstukken, op naam van verzoeker, gevoegd bij dit 
verzoekschrift : 

1. de kopie van de laatste aangifte en het laatste aanslagbiljet in de personenbelasting; 
2. het overzicht van alle activa en passiva die zijn patrimonium vormen; 
3. de stukken die de verbintenis houdende de kosteloze zekerheidstelling en de omvang ervan 

staven; 
4. elk ander stuk dat van aard is om precies de staat weer te geven van zijn bestaansmiddelen 

en lasten. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening 


