
 Hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar 
Definitie De hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar is borg noch kredietnemer 

(= de begunstigde van het krediet). Hij en de kredietnemer zijn gehouden tot 
de integrale betaling aan de bank van alle sommen die vervallen zijn in het 
kader van een of meerdere welbepaald(e) krediet(en). De bank mag vrij 
kiezen of zij de kredietnemer of de medeschuldenaar aanspreekt om de 
integrale betaling van bovenvermelde sommen te eisen. In de praktijk zal de 
bank meestal kiezen om de medeschuldenaar maar aan te spreken om de 
verschuldigde sommen te storten indien de kredietnemer haar deze niet 
betaald heeft. 
 
Indien de hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar de vervallen sommen 
integraal moet voldoen, dan zal hij nadien deze na aftrek van zijn eigen 
aandeel daarin mogen terugvorderen van de kredietnemer. 

Voorwerp De hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar staat met zijn hele 
vermogen in voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen ten opzichte 
van de bank. 
 
Indien de hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar zijn verbintenissen 
ten opzichte van de bank niet vrijwillig nakomt, zal de bank een uitvoerbare 
titel (bijvoorbeeld: een vonnis waarin de medeschuldenaar wordt 
veroordeeld tot betaling aan de bank van de haar nog verschuldigde 
schuldvordering) proberen bekomen. Een dergelijke uitvoerbare titel geeft 
de bank het recht om alle beslagbare goederen van de medeschuldenaar in 
beslag te laten nemen en deze vervolgens te laten verkopen om de aan de 
bank verschuldigde vordering terug te betalen. 

Formaliteiten Een onderhandse overeenkomst tussen de hoofdelijke en ondeelbare 
medeschuldenaar en de bank. Meestal wordt deze overeenkomst 
opgenomen in de kredietovereenkomst tussen de kredietnemer en de bank. 

Tegenstelbaarheid Geen specifieke formaliteit. 

Gewaarborgd 
bedrag 

Indien de tussenkomst van de medeschuldenaar niet uitdrukkelijk tot een 
specifiek bedrag beperkt wordt, dan zal de bank de medeschuldenaar maar 
mogen aanspreken voor alle sommen (te vermeerderen met de eventuele 
verwijlinteresten) die vervallen zijn in het kader van een of meerdere 
welbepaald(e) krediet(en) waarin hij tussenkomt. 

Gewaarborgde 
verbintenissen 

Een of meerdere welbepaald(e) krediet(en). 

Kosten De bank mag dossierkosten eisen. 
 

  

 


