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50Verbintenissen na faillietverklaring ontstaan19
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171Vereffening, verdeling en rangordeVII
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294Beëindiging van de schuldsaneringsregeling117
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314
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faillissement
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316Het buitengerechtelijk akkoord: art. 369-384 Fw122
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357Hoofdprocedure: toepasselijk recht140
362Territoriale (secundaire) procedures141
363Toepasselijk recht secundaire procedure142
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