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De praktijk waarbij vennootschappen schulden van hun 
bedrijfsleiders ‘voorfinancieren’ is schering en inslag. De vraag 

rijst hoe de debet rekening-courant 
huwelijksvermogensrechtelijk gekwalificeerd moet worden.  

 
De vennootschap van de echtgenoot-bedrijfsleider zou in het 
geval van een echtscheiding weleens kunnen beslissen om zijn 

schuldvordering te innen. Het eigendomsstatuut van de 
aandelen is niet bepalend voor de kwalificatie van de schuld 

ten opzichte van de vennootschap. De schuld van de 
echtgenoot-bedrijfsleider moet beoordeeld worden aan de 

hand van artikel 1406 BW tot en met artikel 1408 BW.  
 
In de meeste gevallen zal de schuld een gemeenschappelijke 

schuld zijn waarvoor zowel het gemeenschappelijk vermogen 
als de eigen vermogens van de echtgenoten kunnen worden 

aangesproken. Inderdaad, zo een schuld kan ook verhaald 
worden op het eigen vermogen van de echtgenoot-niet-
bedrijfsleider (art. 1414 juncto 1416 BW) omdat het wellicht 

niet om een beroepsschuld van de echtgenoot-aandeelhouder 
gaat (Cass. 2 november 2012, Pas. 2012, 2107, RABG 2012, 

283 met noot B. VERLOOY). 
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A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the 

most authoritative legal guides. Laga comprises approximately 140 qualified lawyers, based in 
Brussels (Zaventem and Watermael-Boitsfort), Antwerp, Ghent and Kortrijk. Laga offers expert 

advice in the fields of banking & finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, 

public/administrative, insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and legal services 

for high-net-worth families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to 

ensure a seamless and comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with 

financial, assurance and advisory, tax and consulting specialists, and with select EU and US law 

firms. 

 

Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from 

multinational companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, and 
private clients to government bodies. 
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