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OVEREENKOMST  VAN  ACHTERSTELLING  LENING 
 
Tussen 
 

1. ________              , gedomicilieerd te  ___________________________________ 
Hierna verder genoemd de « achtergestelde schuldeiser » 

EN 
2. ______________________, met zetel te ____________________________, met 

ondernemingsnr. ____________, hierna verder genoemd de « ontlener » 
 
Omschrijving van de vennootschap die leent (adres, bedrijfn°….) 
 
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen hetgeen volgt : 
 
Artikel 1.- Bedrag 
Bij deze stelt de achtergestelde schuldeiser ter beschikking van de vennootschap-ontlener, die 
aanvaardt,een bedrag van  
…………. € (………………………………………………………… euro) ten titel van 
achtergestelde lening. 
Artikel 2.- Achterstelling 
De toegestane lening is achtergesteld ttz. indien de achtergestelde schuldeiser, om welke 
reden ook, bij faillissement van de vennootschap-ontlener, bij gerechtelijk akkoord of  bij 
vrijwillige of gedwongen ontbinding, in samenloop komt met andere schuldeisers die 
eveneens aanspraak maken op het geheel of een gedeelte van het eigen vermogen van de 
vennootschap-ontlener,  zal de achtergestelde schuldeiser geen aanspraak kunnen maken op 
de terugbetaling van de lening dan nadat alle andere chirografaire schuldeisers hun rechten 
hebben doen gelden.  
Aldus aanvaardt de achtergestelde schuldeiser dat de vennootschap-ontlener, in een dergelijke 
samenloopsituatie, slechts verplicht zal zijn om hem de hoofdsom en de intresten terug te 
betalen dan nadat alle andere schuldeisers werden terugbetaald en/of daartoe de benodigde 
sommen in consignatie werden gegeven. 
Met andere schuldeisers worden bedoeld zowel de bevoorrechte, als chirografaire schuldeisers  
en alle andere dan de voornoemde achtergestelde schuldeiser, ongeacht of hun schuld-
vordering reeds bestond of werd neergelegd op het moment van de ondertekening van 
onderhavige overeenkomst en ongeacht de natuur van de vordering. 
 
Artikel 3.- Duurtijd 
Onderhavige lening wordt toegestaan voor een periode van  XXXXX   jaar.  
Enerzijds, engageert de achtergestelde schuldeiser zich ertoe om, gedurende de looptijd van 
deze overeenkomst, geen gehele of gedeeltelijke betaling op te vragen van de voornoemde 
achtergestelde lening.  
Anderzijds, engageert de vennootschap-ontlener zich ertoe om, gedurende de looptijd van 
deze overeenkomst, het hiervoor vermelde ontleende bedrag niet terug te betalen.  
 
In het geval dat de vennootschap-ontlener failliet verklaard wordt en er vastgesteld wordt dat 
het in artikel 1 van de overeenkomst vermelde bedrag niettegenstaande voorgaande 
bepalingen toch werd terugbetaald, verbindt de achtergestelde schuldeiser zich ertoe om 
dezelfde som terug te storten aan de massa. 
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Artikel 4.- Kapitaalverhoging 
In afwijking van artikel 3 van onderhavig contract, mag het in artikel 1 bedoelde bedrag 
onmiddellijk worden terugbetaald indien de achtergestelde schuldeiser het bedrag aanwendt 
voor de inschrijving op nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging bij de 
vennootschap-ontlener. 
 
Artikel 5.- Intrest 
De ontleende som zal aan de achtergestelde schuldeiser een intrest van ...................... (......%) 
per jaar opbrengen, betaalbaar op ................... van ieder burgerlijk jaar.  
 
Artikel 6.- Bevoegdheid 
Partijen komen overeen dat het Belgisch recht van toepassing is op onderhavige 
overeenkomst en erkennen de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken in 
geval van betwisting, interpretatieproblemen en geschillen.  
 
Artikel 7.- Wijziging - opzegging 
 
Onderhavige overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd of beëindigd middels 
schriftelijk akkoord van alle betrokken partijen. 
 

Gedaan te  …………… in twee originele exemplaren; elke partij erkent een door alle 
partijen ondertekend exemplaar te hebben ontvangen. 

 
 Datum : …….. april 2008 
 
 Handtekeningen  

 
 
 
 
 …..             NV............................... 
Achtergestelde schuldeiser            vennootschap-ontlener                 
                Geldig vertegenwoordigd door  
                ………….. 
               gedelegeerd bestuurder 

 
 
 
          …… 
          “Voor echt verklaard”  boekhouder/accountant 
 
 
 
 
 
 
Kopie te bezorgen aan de VVR. Voor staving. 
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