
PARITAS CREDITORUM, VOORRANG EN ROERENDE ZEKERHEDEN (I
tot III°)

Preadvies voor de vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en
Nederland 2006

Matthias E. STORME*

Inhoud

INLEIDING ................................................................................................................................................... 4
I. ALGEMENE VRAGEN ........................................................................................................................ 5

1. Inleidende bemerking: samenloop en paritas creditorum.............................................................................5
2. De collectivisering van het beslag in het Belgische positieve recht ............................................................6

a. Vraagstelling.............................................................................................................................................6
b. Rechtsstelsels waar individueel beslag individuele voorrang schept.....................................................7
c. Belgisch recht: beslag als collectieve maatregel .....................................................................................8
d. Commentaar..............................................................................................................................................9

3. Fixatie ...........................................................................................................................................................10
a. Wat betreft de beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar en de mogelijkheid voor
schuldeisers om hun rechten nog te versterken. ........................................................................................10
b. Wat de accessoria en de opeisbaarheid van de bestaande vorderingen betreft....................................13
c. Draagwijdte van het fixatiebeginsel.......................................................................................................14
d. Tijdstip van fixatie..................................................................................................................................14

4. Schuldeisers buiten de boedel, schuldeisers van de boedel en schuldeisers in de boedel. .......................15
a. Het al dan niet bestaan van een recht op afzonderlijke voldoening. ....................................................15
b. Principiële gevolgen van dit recht .........................................................................................................15

1° Toepassing van het specialiteitsbeginsel.........................................................................................15
2° Geen bijdrage in de algemene boedelkosten...................................................................................16
3° Voorrang enkel voor de verzekerde schuldvordering.....................................................................17
4° Meestal gepaard met een afscheidingsrecht....................................................................................17

c. Disparate behandeling ............................................................................................................................18
1° Uiteenlopende behandeling van separatisten naargelang de vorm van samenloop.......................18
2° Afscheidingsrecht verschilt naargelang de soort zekerheid ...........................................................18
3° Uiteenlopende aantasting van de substantie van zakelijke zekerheden .........................................19

a) Declassering van het recht op interest........................................................................................19
b) Declassering van zekerheden op toekomstige activa ................................................................19

d. Positie van de concurrente schuldeisers (schuldeisers in de boedel) ...................................................21
5. Afgescheiden vermogens.............................................................................................................................23

II. ZEKERHEDEN EN VOORRANG OP ROERENDE ZAKEN........................................................ 25
1. Uitgangspunten en beginselen.....................................................................................................................25

a. De goederenrechtelijke wijze van totstandkoming van de meeste zakelijke zekerheden ...................25
b. De rol van het anterioriteitsbeginsel. .....................................................................................................26
c. Voorbehouden en gevestigde zekerheden; warenkrediet en geldkrediet .............................................27
d. Conclusie wat de structuur betreft. ........................................................................................................28

2. Eigendom als zekerheid bij niet-overdragende overeenkomsten...............................................................28
3. De voorbehouden zekerheden van de leverancier. .....................................................................................29

a. Overzicht.................................................................................................................................................29
1° Rechten voor de levering .................................................................................................................30
2° Rechten na de levering.....................................................................................................................30
3° Begrippen levering / bezit................................................................................................................31

b. Algemene systematiek............................................................................................................................31
c. Gevolg: na levering geen horizontale uitbreiding meer........................................................................32
d. (Uitzonderlijk) behoud van de sterkere rechten na levering.................................................................33

1° Reclamerecht ....................................................................................................................................33
2° Stoppage in transitu..........................................................................................................................34
3° Ontbinding voorafgaand aan de samenloop....................................................................................34

e. Sterke zekerheidspositie voor kredietverleners die opvolgen in rechten van de verkoper..................34

                                                  
° Voor Deel IV, zie de bijdrage van D. DEMAREZ in dit nummer. In dit nummer vindt U ook het
Nederlandse preadvies door F. VERSTIJLEN.
* Hoogleraar UA, Buitengewoon hoogleraar KU Leuven, advocaat te Brussel



2

f. Al dan niet gelijklopen van voorrecht verkoper en eigendomsvoorbehoud.........................................35
1° Anomalie betreffende de interest op de prijs ..................................................................................35
2° Verschil qua volgrecht; verlenging van het eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop...................36
3° Regels bij onroerendmaking ............................................................................................................37
4° Regels bij zaaksvorming en vermenging - eigendomsvoorbehoud verlengd in het product ?......37
5° Commentaar betreffende de zekerheden van de leverancier..........................................................39

4. Gevestigde zekerheden op roerende zaken. ................................................................................................39
a. Inleiding ..................................................................................................................................................39
b. Vuistpandrechten, al dan niet van rechtswege ......................................................................................40

1° Uitdrukkelijke pandrechten en als pandrecht te beschouwen voorrechten....................................40
a) Uitdrukkelijke conventionele pandrechten ................................................................................40
b) Wettelijke en jurisprudentiële pandrechten ...............................................................................41
c) Eenvormigheid qua gevolgen .....................................................................................................41
d) In het bijzonder de regels van derdenbescherming ...................................................................41

2° Het zogenaamd retentierecht ...........................................................................................................42
a) Onderscheid met het retentierecht van de vervreemder ............................................................42
b) Totstandkoming, onderpand en verzekerde schuldvordering; verbintenisrechtelijke vereisten
..........................................................................................................................................................44

i) Verzekerde schuldvordering : de vereiste van een nauwe band...........................................45
ii) Vereisten betreffende het onderpand en het bezit ervan......................................................47
iii) Vereiste dat het bezit verkregen werd van een beschikkingsbevoegde .............................47

c) Bescherming van de derde-verkrijger van een retentierecht .....................................................47
d) Rechtsgevolgen van het retentierecht.........................................................................................50

3° Behoud en tenietgaan van vuistpandrechten ...................................................................................51
4° Commentaar inzake vuistpandrechten.............................................................................................52

c. Registerpandrechten ...............................................................................................................................52
1° Kenmerken........................................................................................................................................52
2° Commentaar .....................................................................................................................................53

d. Stille pandrechten ...................................................................................................................................54
1° Kenmerken van het pandrecht van de verhuurder ..........................................................................55
2° Commentaar .....................................................................................................................................56

e. Zekerheidsoverdracht, in het bijzonder sale & leaseback.....................................................................57
f. Conclusie inzake gevestigde roerende zekerheden................................................................................59

5. Zakelijke subrogatie.....................................................................................................................................60
III. VOORRANG OP SCHULDVORDERINGEN ANDERE DAN FINANCIËLE ACTIVA....................................... 62

1. Inleiding........................................................................................................................................................62
2. Voorbehouden zekerheden ..........................................................................................................................64
3. Gevestigde zekerheden ................................................................................................................................65

a. Algemene regels: anterioriteit en derdenbescherming..........................................................................65
1° Anterioriteit; beschikkingen bij voorbaat over toekomstige schuldvorderingen...........................65
2° Derdenbescherming..........................................................................................................................66

b. (Fiduciaire) cessie...................................................................................................................................67
c. Bedongen pandrechten ...........................................................................................................................68
d. Rechtstreekse vorderingen in het algemeen en die van de hoofdverhuurder in het bijzonder............70

1° Verschillende soorten rechtstreekse vordering ...............................................................................70
2° De rechtstreekse vordering van de hoofdverhuurder......................................................................71

e. Rechtstreekse vorderingen en voorrechten bij getrokken waardepapieren..........................................72
1° Trekken van een wisselbrief ............................................................................................................72
2° Voorrecht van de houder van een cheque en postcheque op het fonds..........................................73

f. Gemeenrechtelijke schuldvergelijking (verrekening)............................................................................74
1° Vergelijkbaarheid. ............................................................................................................................75
2° Vereisten waaraan de actieve vordering (eigen vordering, verzekerde vordering) moet voldoen:
opeisbaarheid en liquiditeit...................................................................................................................75

a) Verbintenisrechtelijke vereisten .................................................................................................75
b) Zakenrechtelijke vereisten..........................................................................................................76

3° Vereisten waaraan de tegenvordering (passieve vordering) moet voldoen ...................................76
a) Verbintenisrechtelijke vereisten voor de tegenvordering (eigen schuld) .................................76
b) Zakenrechtelijke vereisten voor de tegenvordering (eigen schuld) ..........................................77

g. Verrekening bij connexe schuldvorderingen.........................................................................................79
4. Inherente zekerheden ...................................................................................................................................81

a. Rechtstreekse vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraar. ...........................................................81
1° Ontstaan van het zekerheidsrecht en van de interne gevolgen.......................................................83
2° Verzekerde schuldvordering en beperking tot die schuldvordering. .............................................83
3° Bezwaarde schuldvordering en beperking tot die schuldvordering ...............................................84
4° Eigen leven in beginsel volgens de regels van de dekkingsverhouding ........................................84

b. Rechtstreekse vordering van de onderaannemer...................................................................................85



3

1° Verzekerde schuldvordering (créance-cause; valutaverhouding)..................................................86
2° Bepaling van het onderpand (créance-objet, dekkingsverhouding)...............................................86
3° Tijdstip van totstandkoming (en van fixatie van het fonds of onderpand) en van
tegenwerpelijkheid aan de opdrachtgever; interne gevolgen. .............................................................87

a) Tijdstip van tegenwerpelijkheid; tegenwerpelijkheid van excepties ........................................88
b) Tijdstip van ontstaan van het zakelijk recht op de schuldvordering.........................................88

4° Gevolgen van de samenloop ............................................................................................................89
a) Op de voor de samenloop uitgeoefende rechtstreekse vordering..............................................89
b) Op de mogelijkheid nog een rechtstreekse vordering uit te oefenen........................................89

c. Zekerheidsrecht van de fiscus en de RSZ op schuldvorderingen van niet-erkende aannemers..........91
d. Voorrecht van de ontvanger van registratierechten ..............................................................................92
e. Voorrang van alimentatievorderingen op inkomsten(vorderingen) .....................................................93

5. Zakelijke subrogatie in de schuldvordering................................................................................................95
a. Beginsel...................................................................................................................................................95
b. Toepassingen ..........................................................................................................................................95
c. Zakenrechtelijke rechtsgevolgen............................................................................................................96

6. Conflicten tussen rechten op schuldvorderingen........................................................................................97
a. Anterioriteit bepalen...............................................................................................................................97

1° Schuldvorderingen ontstaan via middellijke vertegenwoordiging.................................................98
2° Rechtstreekse vordering van het slachtoffer jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar ................98
3° Rechtstreekse vordering van onderaannemers................................................................................98
4° Inhoudingsplicht ten gunste van fiscus en RSZ..............................................................................99
5° Zakelijke subrogatie in de schuldvordering ..................................................................................100

b. Doorbreken van anterioriteit door beschikkingsbevoegdheid ............................................................101
c. Doorbreken van anterioriteit door derdenbescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid.............101

7. Zekerheidsmechanismen door de interne modulering van de verhouding tussen de schuldenaar en
diens schuldenaar ...........................................................................................................................................103

a. Beginsel.................................................................................................................................................103
b. Tweepartijenverhoudingen...................................................................................................................104
c. Driepartijenverhoudingen: delegatie-overeenkomsten .......................................................................104
d. Driepartijenverhoudingen: rekeningtegoeden met voorwaardelijke gerechtigden............................106
e. Op naam van een middellijk vertegenwoordiger ontstane schuldvorderingen; kwaliteitsrekeningen
als bijzondere toepassing..........................................................................................................................108

1° De door een middellijk vertegenwoordiger verkregen schuldvordering .....................................108
2° De (bijzondere) kwaliteitsrekening ...............................................................................................109
3° De generale kwaliteitsrekening of omnibus-rekening ..................................................................111

f. Derdenbescherming ?............................................................................................................................112
8. Conclusie betreffende schuldvorderingen.................................................................................................112

ALGEMEEN BESLUIT ............................................................................................................................... 113
SAMENVATTING...................................................................................................................................... 113



4

Inleiding

(1) De titel van deze bijdrage is de opdracht verwoord door de Vereniging voor de
vergelijkende studie van het recht in België en Nederland. Het is natuurlijk
onmogelijk om in het bestek van een preadvies een volledig overzicht te geven van
het Belgische recht inzake preferenties voor schuldeisers die verhaal nemen op (het
vermogen van) hun schuldenaar, waaronder meer bepaald de zakelijke zekerheden. In
de behandeling zijn dus keuzes gemaakt, die ten dele subjectief zijn. De voorrang
werd gegeven aan vragen die betrekking hebben op de onderlinge verhouding tussen
de schuldeisers, en dan voornamelijk de rang van de verschillende zekerheidsrechten.
Er wordt een poging gedaan om inzicht te verlenen in de systematiek van het
bestaande recht en daarbij zonodig de systematisering een handje te helpen. Verder
worden bij diverse deelthemata een aantal sterke en zwakke punten van het geldende
recht aangegeven. De ondermaatse kwaliteit van de wetgeving in België is een
algemeen kenmerk, dat daarbij niet systematisch wordt herhaald. Wel wordt nagegaan
in hoeverre diverse anomalieën in de bestaande regelgeving de toets aan het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel zouden kunnen doorstaan.

Het preadvies bestaat uit vier delen: een algemeen deel dat algemene vragen rond
paritas en samenloop behandelt, en drie delen die betrekking hebben op drie
categorieën van goederen: roerende zaken, schuldvorderingen andere dan financiële
activa, en financiële activa. Hieronder vindt U deel 1 tot 3. Deel 4 werd geschreven
door D. Demarez.
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I.  ALGEMENE VRAGEN

1. Inleidende bemerking: samenloop en paritas creditorum.

(2) Aangezien bij de lezer een algemene basiskennis van het insolventierecht, van het
onderscheid tussen schuldvorderingen en zakelijke rechten, en van het begrip
samenloop (concursus creditorum) wordt verondersteld, wordt dadelijk ingegaan op
enkele van de m.i. relevante rechtspolitieke onderwerpen inzake paritas creditorum
en voorrang in het algemeen, behoudens één enkele voorafgaande opmerking, met
name de volgende.

(3) Zoals andere auteurs ben ik van oordeel dat de paritas creditorum in het Belgische
recht géén positiefrechtelijk rechtsbeginsel is, maar een rechtstechnisch concept dat
volgt uit de toepassing van de rechtstechnische regels inzake het verhaalsrecht van de
schuldeisers  - al zijn die rechtstechnische regels op hun beurt wel geïnspireerd door
een rechtspolitieke opvatting over een bepaalde vorm van "gelijkheid" onder de
schuldeisers.

In het positieve recht moet men de voorrang namelijk bekijken in twee stappen, met
name ten eerste de chronologische rang van een schuldvordering volgens het tijdstip
waarop die schuldvordering geacht wordt te zijn "gerealiseerd" en de uiteindelijke
rang ervan wegens de voorrang of de achterstelling die vervolgens aan die
schuldvordering wordt toegekend.

Dit volgt eenvoudig uit de basisconcepten van ons recht, met name:

- dat bij schuldvorderingen1 anders dan bij zakelijke rechten er geen principiële
voorrang is van het oudste (eerst ontstane) recht, zodat de schuldeisers dus met elkaar
vrij concurreren, en de ene bij zijn verhaal op de goederen van de schuldeiser maar
voorrang krijgt op de andere in zoverre hij zijn schuldvordering eerder “realiseert”,
d.i. verzakelijkt of met een zakelijk recht op de goederen van de gemeenschappelijke
schuldenaar versterkt (met name een zakelijke zekerheid), ongeacht de datum waarop
zijn schuldvordering is ontstaan of opeisbaar is geworden;

- dat bij een collectieve "realisatie" van de rechten van schuldeisers (zoals het
faillissement, en naar Belgisch recht zoals hieronder nader wordt besproken ook het
uitvoerend beslag (executoriaal beslag); niet de realisatie door de verkrijging van een
zakelijke zekerheid) alle schuldeisers die in die procedure opkomen geacht worden
hun schuldvorderingen van bij het begin te hebben gerealiseerd, dus gelijktijdig met
alle andere schuldeisers die op diezelfde goederen verhaal nemen ("pari passu").
Deze gelijktijdige realisatie noemt men “samenloop” (“concursus creditorum”).

- dat omwille van de gelijktijdigheid van die realisatie (de samenloop) de schuldeisers
(slechts) een collectief zakelijk recht verkrijgen op de betroffen goederen van de
                                                  
1 Althans bij geldvorderingen (waaronder ook schuldvorderingen tot een andere prestatie die wegens
niet-nakoming omgezet zijn in geldvorderingen). Bij botsende schuldvorderingen tot nakoming
(uitvoering in natura) gelden ten dele andere regels.



6

gemeenschappelijke schuldenaar, waarbij de onderlinge rechten van die schuldeisers
in abstracto “gefixeerd” worden en in beginsel niet meer kunnen gewijzigd worden.

- dat bij gelijktijdige realisatie, waardoor het zakelijk recht van de schuldeisers
collectief is,  schuldeisers in beginsel in gelijke rang komen (pari passu) en de
opbrengst dus evenredig wordt verdeeld, behoudens “wettige reden van voorrang”;
schuldvorderingen die voordien reeds verzekerd waren met een zakelijke zekerheid op
bepaalde goederen gaan daarop voor, juist omdat zij reeds op een eerder tijdstip
“verzakelijkt” zijn.

De paritas creditorum is dus het gevolg van de gelijktijdigheid van realisatie, onder
voorbehoud van a) een eerder verkregen zakelijk recht en b) een voorrang of
achterstelling die ondanks de gelijktijdigheid van realisatie toch geen gelijke rang
toekent aan een bepaalde schuldvordering (maar een hogere of een lagere dan die van
de "gewone" schuldeisers). De samenloop garandeert dus niet de "gelijkheid" van de
schuldeisers, maar wel de fixatie van de onderlinge rang zoals die op het ogenblik van
de samenloop bestaat.

De paritas creditorum als rechtsregel heeft dus een beperkte betekenis; wel zijn er een
aantal rechtsregels in het Belgische recht die geïnspireerd zijn door de rechtspolitieke
idee van de gelijke behandeling van schuldeisers, met name waar het recht een stokje
steekt voor bepaalde zekerheidsmechanismen, in het bijzonder het verkrijgen van last
minute zekerheden. Enkele van deze regels komen in dit preadvies aan bod;
belangrijke voorbeelden van regels die niet behandeld worden zijn de actio pauliana
en de aanvechting van rechtshandelingen uit de "verdachte periode" kort voor het
faillissement. Maar de toepassing van de idee is te disparaat om van een echt
rechtsbeginsel te kunnen spreken.

2. De collectivisering van het beslag in het Belgische positieve recht

a. Vraagstelling

(4) Alle Westerse rechtsstelsels hebben de rechtsfiguur van het faillissement
ontwikkeld2 als een bij uitstek collectieve procedure, met name een procedure van
vereffening van alle beslagbare goederen van de schuldenaar ten bate van alle
schuldeisers of concursus universalis. Het impliceert een realisatie van de rechten van
alle schuldeisers door middel van één algemeen beslag, zodat deze realisatie
gelijktijdig gebeurt ten bate van alle schuldeisers en zij in beginsel dus pari passu
komen (op gelijke voet). De schuldeisers die uiteindelijk in het faillissement zullen
opkomen (de samenlopende of concurrente schuldeisers) verkrijgen daardoor dan ook
een collectief zakelijk recht op de faillissementsboedel.
                                                  
2 Zij het dat er:
1° historisch - en tot op vandaag - verschillende modellen zijn met uiteenlopende opvattingen van het
faillissement, grofweg het Italiaans-Frans-Duitse model, het Engelse model en het Spaanse model. Zie
uitvoerig J. KOHLER, Lehrbuch des Konkursrechts, Stuttgart 1891.
2°  vandaag belangrijke verschillen zijn tussen rechtsstelsels in de wijze waarop ze de collectieve
procedures regelen. Waar er in het Belgisch recht meerdere duidelijk verschillende regimes zijn
ontwikkeld, zoals faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening rechtspersoon en collectieve
schuldenregeling, is er een tendens in andere landen om te komen tot één basisregime, waarbinnen dan
in concreto uiteenlopende vormen van afwikkeling mogelijk zijn.
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(5) Op de vraag in welke andere gevallen er sprake is van een collectieve realisatie
van de rechten van de schuldeisers, en dus van een samenloop (concursus), lopen de
antwoorden in diverse rechtsstelsels meer uiteen. Meestal worden het collectief
karakter en de samenloop aanvaard in de procedures waarin het erom gaat een heel
vermogen te vereffenen (een rechtspersoon, een nalatenschap e.d.m.). Het wordt
meestal ook aanvaard wanneer een geheel vermogen onder bewind wordt gesteld met
het oog op de sanering (aanzuivering van schulden), in die gevallen waarin een
rechtsstelsel die rechtsfiguur kent (zij het als een afzonderlijke procedure, zoals bij
ons de procedures inzake gerechtelijk akkoord en tot collectieve schuldenregeling3,
zij het als een mogelijke modaliteit van een algemeen regime). Het gaat daarbij dus
telkens om vormen van concursus universalis.

Evenwel zijn er grote verschillen tussen de rechtsstelsels betreffende het al dan niet
collectief karakter van het uitvoerend beslag op één of meer afzonderlijke goederen
gelegd door of op verzoek van een individuele schuldeiser4.

(6) Uit de kenmerken zelf van schuldvorderingen als relatieve rechten vloeit wel voort
dat alle schuldeisers in beginsel dezelfde mogelijkheden hebben om verhaal te nemen
op de activa van hun schuldenaar en zo hun schuldvordering te realiseren, maar dit
betekent hoegenaamd nog niet noodzakelijk dat de schuldeiser die dit eerst doet
daarmee geen voorrang zou kunnen krijgen op de andere.

b. Rechtsstelsels waar individueel beslag individuele voorrang schept

(7) Zo zijn er rechtsstelsels waar het uitvoerend beslag, of minstens bepaalde vormen
van beslag, enkel de schuldvordering van de beslaglegger zelf realiseert en hem dus
een individueel zakelijk recht (een soort pandrecht) verschaft, waardoor hij voorrang
krijgt op de andere schuldeisers, op dezelfde wijze als een schuldeiser voorrang kan
krijgen door van zijn schuldenaar een pandrecht of hypotheekrecht te verkrijgen.

“Wie eerst komt, eerst maalt”, geldt bv.:
- in beginsel bij beslag in het Duitse recht: de beslaglegger verkrijgt door de
“Pfändung” (beslag) een bepaald soort Pfandrecht c.q. hypotheek (het
Pfändungspfandrecht voor roerend goed c.q. voor onroerende goederen de
Arresthypothek), het beslag wordt dus gezien als een inpandneming door middel van
een éénzijdige rechtshandeling van de schuldeiser5;
- en in grote mate in het Franse recht voor het onroerend beslag6 en het beslag op
schuldvorderingen (genoemd saisie-attribution).

Deze rechtsstelsels geven dus meer gewicht aan de spreuk ius est vigilantibus.
                                                  
3 In Staats-Nederland de schuldsanering natuurlijke personen.
4 Voor een uitstekend overzicht, zie K. KERAMEUS, “Distribution Proceedings and Relationships
among Creditors in a Comparative Perspective”, in Liber amicorum Kurt Siehr (red. J. Basedow e.a.),
Asser Press, Den Haag 2000, 311 v.
5 Dit beslag zal geen voorrang verlenen indien er binnen de maand na het beslag een faillissement
volgt.
6 De schuldeiser kan éénzijdig een hypothèque judiciaire - en daarmee voorrang - verkrijgen door een
bewarend onroerend beslag te leggen (die voorrang blijft behouden als men dat vervolgens omzet in
een uitvoerend beslag)
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c. Belgisch recht: beslag als collectieve maatregel

(8) Dit is niet het geval in het Belgische recht. Het collectief karakter van het zakelijk
recht van de schuldeisers op de goederen van hun schuldenaar en de evenredige
verdeling van de opbrengst zijn als algemene regel ingeschreven in art. 8
Hypotheekwet (hierna: HypW) (voorheen art. 2093 Code civil), en dus impliciet ook
de gelijktijdigheid van realisatie. Dit wordt zo begrepen dat dit niet alleen geldt bij
beslag op een geheel vermogen (de concursus universalis), maar ook bij beslag op één
of meer afzonderlijke goederen; dan ontstaat een concursus particularis - zij het met
enkele nuances. Dit geldt zelfs bij derdenbeslag (beslag op een schuldvordering).

Individueel uitvoerend beslag schept in ons recht dus geen voorrang voor de
beslaglegger, maar realiseert op hetzelfde tijdstip virtueel de rechten van alle
schuldeisers van de beslagene. De schuldeiser kan wel op andere gronden dan het
beslag voorrang krijgen boven andere schuldeisers, maar het beslag is op dat punt
neutraal. Het verschaft de schuldeiser geen hogere rang bij de vereffening van de
beslagen goederen, evenmin als het afbreuk doet aan een voorrang die hij reeds zou
hebben verkregen (meer bepaald krachtens een erkend7 zakelijk (zekerheids)recht
verkregen voor het beslag). Een individueel zakelijk (zekerheids)recht verkrijgt men
in ons recht enkel in de vorm van de erkende zakelijke (zekerheids)rechten; en in
beginsel verkrijgt men die niet door een éénzijdige handeling van de schuldeiser. Het
is slechts zeer uitzonderlijk dat een zakelijke zekerheid door een éénzijdige
rechtshandeling wordt verkregen (omzeggens alleen de fiscus beschikt in ons recht
over die bevoegdheid, met name de bevoegdheid om éénzijdig een wettelijke
hypotheek in te schrijven in een hele reeks gevallen).

Het is wel mogelijk dat de volledige netto-opbrengst van een uitvoerend beslag
uiteindelijk naar de beslaglegger zal gaan, om de eenvoudige reden dat er geen enkele
andere schuldeiser is opgedaagd vooraleer de beslagprocedure wordt afgesloten en er
dus geen actuele samenloop ontstaat8. Maar indien er meerdere schuldeisers zijn, is
die kans klein in het Belgische recht. Vanuit de collectivistische ingesteldheid van de
wetgever werden regels opgesteld die het ontstaan van een samenloop - en dus de
collectivisering van het verhaal - in geval van uitvoerend beslag sterk bevorderen door
de bewindvoerder (gerechtsdeurwaarder of notaris) te verplichten actief een
samenloop te organiseren. Hoewel het uitvoerend beslag initieel een individuele
maatregel is, leidt hij dan ook meestal tot samenloop. Dit betekent dat in dat geval:
- alle schuldvorderingen die niet reeds door een zakelijk recht verzekerd zijn in
gelijke rang komen, tenzij er om andere redenen dan anterioriteit voorrang wordt
verleend aan sommige schuldvorderingen boven andere;
- en dat bij gelijke rang de verdeling van de opbrengst in evenredigheid met de
schuldvordering gebeurt (“pondspondsgewijze”).

(9) De collectivisering wordt dan weer afgezwakt doordat in een uitvoerend beslag
niet alle schuldvorderingen kunnen opkomen, maar slechts bepaalde categorieën, in
hoofdzaak de schuldvorderingen die verzekerd zijn met een voorrecht of ander
zekerheidsrecht en de schuldvorderingen waarvoor reeds een uitvoerbare titel bestaat.
                                                  
7 Met “erkend” wordt verwezen naar de numerus clausus van zakelijke rechten.
8 Het beslag met slechts één schuldeiser schept geen samenloop: Cass. 20 januari 1935, Pas. I 101;
DIRIX & BROECKX, APR, Beslag nr. 30.
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(10) Zoals gezegd geldt het collectief karakter ook bij derdenbeslag. Ook daar zal de
gerechtsdeurwaarder die de in beslag genomen schuldvordering int, dus steeds een
samenloop moeten organiseren en een ontwerp van evenredige verdeling moeten
opmaken; zolang dat niet verzonden is (aan de beslaglegger en de beslagene en de
intussen opgekomen schuldeisers) kunnen andere schuldeisers zich nog melden in de
samenloop. Stelt de gerechtsdeurwaarder vast dat er geen andere schuldeisers zijn die
in aanmerking komen, dan kan hij de procedure van evenredige verdeling wel
onmiddellijk afsluiten met die vaststelling.

d. Commentaar

(11) Rechtspolitiek valt bij dit extreem collectivisme van het Belgische recht heel wat
aan te merken. Het collectivisme zou immers bedoeld zijn om de positie van de
schuldeisers zonder zakelijk recht te verbeteren, maar bereikt die doelstelling
helemaal niet:
- indien men niet tegelijk een beperking oplegt aan de wettelijke en bedongen
zekerheden, blijft er sowieso niets over om te verdelen, en hoe minder mogelijkheden
een individuele niet-bevoorrechte schuldeiser heeft om door zijn eigen waakzaamheid
betaald te geraken, hoe meer hij zekerheden zal bedingen;
- de verregaande collectivisering van het beslag doet de vereffeningskosten globaal
genomen veel hoger oplopen, zodat er globaal genomen nog eens minder te verdelen
is voor de chirografaire schuldeisers.
Het collectivisme is vandaag dan ook veeleer een ideologisch symbool dan een
effectieve regel.

Deze keuze is des te betwistbaarder, omdat men zich bij de “gelijkheid van de
schuldeisers” (paritas creditorum) in het Belgische positieve recht niet te veel moet
voorstellen: de mogelijkheden om individuele zakelijke zekerheidsrechten te
verkrijgen zijn vrij ruim en talloze schuldvorderingen zijn in ons recht bevoorrecht,
zodat er in de meeste gevallen voor niet-bevoorrechte schuldeisers nauwelijks iets
overblijft. De positiefrechtelijke betekenis van het gelijkheidsbeginsel is dan ook
nauwelijks een andere dan dat een “gewone” schuldeiser niet door middel van een
beslag voorrang kan krijgen op de andere (gewone) schuldeisers. De "gelijkheid" van
de schuldeisers is niet een rechtsplicht die in acht moet worden genomen tussen de
schuldeisers (die in tegendeel juist mogen proberen om voorrang te verkrijgen), maar
een rechtsregel die de verdeling van in beslag genomen goederen of boedel regelt
wanneer meerdere schuldeisers geacht worden daarop gelijktijdig verhaal te hebben
genomen9.

(12) Waar het collectief karakter van het beslag ingaat tegen de idee dat wie eerst
komt, eerst maalt, stellen we vast dat de rechtvaardiging van deze collectivisering
anderzijds een flinke deuk krijgt in de concrete toepassing. Schuldeisers die noch
voorrang hebben noch een uitvoerbare titel, kunnen bij uitvoerend beslag niet
meedoen, tenzij er voor de verdeling van de opbrengst van het beslag een algemene
samenloop intreedt. Bij een handelaar kunnen de schuldeisers die zelf uitlokken door
                                                  
9 Vgl. M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des créanciers en droit belge, Bruylant Brussel
1992; A. ZENNER & I. PEETERS, "Tegenwerpelijkheid van samenloopvermijdende contractuele
waarborgmechanismen", RW 2004-2005, (481) 488 nr. 14.
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de faillietverklaring te vorderen, en bij een rechtspersoon zonder handelskarakter door
de ontbinding te vorderen, doch bij een natuurlijke persoon niet-handelaar beschikken
ze over geen enkele mogelijkheid daartoe (niet-handelaars kunnen immers naar
Belgisch recht nog steeds niet failliet worden verklaard en de collectieve
schuldenregeling voor niet-handelaars kan niet door de schuldeisers worden
gevorderd). In een land en tijd waar de gerechtelijke achterstand om aan een
uitvoerbare titel te geraken nog steeds ontstellend is, is dit moeilijk te verantwoorden.
Het gaat dan ook om een uit de wet voortvloeiende discriminatie van de (niet-
bevoorrechte) schuldeisers van natuurlijke personen-niet-handelaars vergeleken met
de schuldeisers van andere personen.

Het ware dan ook beter de verplichting tot actieve samenloop bij executoriaal beslag
af te schaffen of zelfs voorrang te geven aan de beslaglegger, zij het op voorwaarde
dat men alle schuldeisers voldoende toegang geeft tot vermogensinformatie, met
name door alle voor zekerheden relevante publiciteit te centraliseren en onder gelijke
voorwaarden voor alle schuldeisers toegankelijk te maken.

3. Fixatie

(13) De collectivisering van het verhaal van schuldeisers op het vermogen van de
debiteur, niet alleen bij faillissement, maar ook - onder meer - bij de vereffening van
rechtspersonen, de saneringsprocedures van gerechtelijk akkoord en collectieve
schuldenregeling en zoals net besproken ook het uitvoerend beslag, komt er in wezen
op neer dat alle schuldeisers die in die procedures opkomen in beginsel geacht worden
hun rechten te realiseren bij het beginpunt van de procedure (het tijdstip van ontstaan
van de samenloop of mogelijke samenloop). Door deze fictie komen zij chronologisch
in gelijke rang. In beginsel worden hun rechten op de goederen die onder beslag
liggen dan ook op dat ogenblik in abstracto gefixeerd (in abstracto betekent dan: in
hun onderlinge verhouding; het concrete bedrag dat ze bekomen hangt af van de
netto-opbrengst natuurlijk).

Nochtans blijkt de uitwerking van dit principe op een aantal punten toch niet zo
coherent te geschieden. Laat mij een aantal anomalieën aangeven.

a. Wat betreft de beschikkingsonbevoegdheid van de schuldenaar en de mogelijkheid
voor schuldeisers om hun rechten nog te versterken.

(14) Vermits de verschillende vormen van beslag sensu lato (zowel het uitvoerend
beslag s.s. als de vormen van algemeen beslag zoals faillissement, ontbinding van een
rechtspersoon, opstart van de procedure gerechtelijk akkoord, opstart van de
collectieve schuldenregeling, beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap e.d.m.)
in beginsel ten aanzien van geen enkele daarin opkomende schuldeiser voorrang
scheppen, zou men kunnen verwachten dat de beschikkingsonbevoegdheid die daaruit
voortvloeit door alle opkomende schuldeisers zou kunnen worden ingeroepen.

(15) Nochtans blijkt dat bij uitvoerend beslag niet het geval te zijn.

Bij uitvoerend beslag, worden de schuldvorderingen naargelang de categorie waartoe
ze behoren ten dele anders behandeld en kunnen ze slechts in verschillen fazen
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opkomen in het beslag. Om deze bijdrage niet te verzwaren gaan we hier niet apart in
op de niet onbelangrijke verschillen tussen roerend en onroerend beslag en schetsen
we slechts een algemeen beeld.

Daarbij moet men met name onderscheiden tussen 1° de beschermde schuldeisers, 2°
andere schuldeisers met een voorrang of met een uitvoerbare titel en 3° overige
schuldeisers.

Beschermde schuldeisers zijn bij onroerend beslag met name de beslaglegger en
andere personen die reeds een beslag hebben gelegd op hetzelfde goed of een aan
beslag voorafgaand onroerend bevel hebben laten overschrijven, en de schuldeisers
die een inschrijving hebben van een hypotheek, pandrecht of voorrecht in de
hypotheekregisters10. De wet stelt dat het beslag van rechtswege "gemeen" is aan deze
schuldeisers.

In aanmerking komen verder ook:
- de schuldeisers die krachtens een uitvoerbare titel in het kader van de
beslagprocedure bij deurwaardersexploot verzet aantekenen tegen de afgifte van de
prijs/opbrengst, en
- verder bij onroerend beslag de onroerende voorrechten die niet aan publiciteit
onderworpen zijn, zoals het voorrecht van de verzekeraar (art. 60 Wet op de
landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992, hierna LVO), en bij roerend beslag
de door middel van een vuistpand verzekerde schuldvorderingen, de bevoorrechte
schuldvordering van de onbetaalde verkoper van roerend goed, - de bevoorrechte
schuldvorderingen van de belastingontvangers (fiscus) en van de inningsinstellingen
van sociale zekerheidsbijdragen, waarvoor deze een notificatie hebben gedaan of
derdenbeslag11 hebben gelegd.

Nu zien we dat het beslag ten aanzien van géén van de opkomende schuldeisers
voorrang verleent aan de beslaglegger, maar dat anderzijds de relatieve
beschikkingsbevoegdheid die het beslag schept (waardoor de beslagene niet meer
over het goed kan beschikken) énkel de beslaglegger en de "beschermde schuldeisers"
beschermt tegen latere beschikkingen (ex art. 1577 GerW ). Ten aanzien van andere
schuldeisers ontstaat de beschikkingsbevoegdheid eerst op het ogenblik waarop zij
mee opkomen in de samenloop. Indien er tussen het beslag en het ontstaan van de
samenloop met niet-ingeschreven schuldeisers een overschrijving van een
vervreemding of inschrijving van een hypotheek in de registers plaatsvindt, ontstaat er
aldus een complexe situatie: de hypotheek is niet tegenwerpelijk aan de beslaglegger,
maar wel aan de andere schuldeisers. Dat betekent dat de hypothecaire schuldeiser
opkomt in gelijke rang met de beslaglegger, maar voorrang heeft op de andere
schuldeisers, ten opzichte van wie de beslaglegger echter in beginsel geen voorrang
heeft. De beslagleggende schuldeiser krijgt een evenredig aandeel waarbij de
hypothecaire schuldvordering als een chirografaire wordt beschouwd. De vraag is of
de "winst" die de beslaglegger daardoor maakt, ten koste komt van de hypothecaire
schuldeiser dan wel van de later opkomende schuldeisers. Uit de tekst van art. 1577

                                                  
10 Daarnaast  natuurlijk ook de koper die het goed zal kopen bij uitwinning (art. 1577 juncto 1575
GerW (Gerechtelijk Wetboek))
11 Inbegrepen de vereenvoudigde vormen waarvan de fiscus gebruik kan maken.
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GerW volgt de tweede oplossing12, al was er ook rechtspraak in de andere zin13. De
betwisting vandaag gaat verder nog over de vraag of bij de berekening van het
aandeel van de beslaglegger in de gehypothekeerde waarde van het goed al dan niet
rekening moet worden gehouden met schuldeisers die pas na de hypothecaire
inschrijving opkomen.

(16) Ook in een ander opzicht is het verschil in behandeling tussen verschillende
soorten schuldeisers vrij groot, nl. bij de vraag welke schulden de beslagen
schuldenaar moet betalen (daaronder begrepen, indien de voorwaarden daartoe
vervuld zijn, het kantonnement) om het beslag te kunnen opheffen. Het beslag kan
namelijk maar opgeheven worden door betaling van alle schuldeisers aan wie het
beslag gemeen is. Het onroerend beslag wordt vanaf de kantmelding (op de kant van
de overschrijving van het beslag) van de aanmaning die de benoemde notaris aan die
schuldeisers moet richten, van rechtswege gemeen aan de hoger reeds opgesomde
"beschermde schuldeisers" (art. 1584 juncto 1582 lid 1 en 3 GerW). Andere
schuldeisers moeten eerst zelf beslag leggen om de opheffing van het beslag te door
de betaalde beslaglegger te kunnen tegenhouden.

Zoals in de meeste rechtsstelsels is er niets dat de schuldenaar verbiedt om bepaalde
schuldeisers bij voorkeur boven andere te betalen, althans zolang het niet gaat om een
handelaar die in staking van betaling verkeert (in dat geval is er in beginsel een
verplichting "de boeken neer te leggen" en de gelijkheid van schuldeisers te
eerbiedigen, verplichting die civielrechtelijk gesanctioneerd wordt door de
aanvechtings- of herstelbevoegdheden van de faillissementscurator betreffende
handelingen uit de periode na het tijdstip van staking van betaling14).

(17) Ook zou men verwachten dat vanaf het ogenblik van het beslag geen enkele
schuldeiser voor zijn op dat ogenblik bestaande schuldvorderingen nog een
voorrangspositie kan verwerven ten koste van de in de samenloop opkomende
schuldeisers. Nochtans kan de fiscus ook na faillietverklaring nog éénzijdig een
hypotheek nemen en inschrijven (art. 427 lid 4 WIB (Wetboek inkomstenbelastingen
1992), tenzij de faillissementscurator hem voor is door (onmiddellijk) een
hypothecaire inschrijving te nemen op alle onroerende goederen (wat hij kan
krachtens art. 57 lid 4 FaillW (Faillissementswet 1997)). Deze anomalie is
vanzelfsprekend een nutteloze complicatie. Ondanks deze zinloosheid ervan werd de
regel onlangs door de wetgever zelfs nog uitgebreid tot hypotheken genomen door
inningsinstellingen van sociale zekerheidsbijdragen (zie art. 16bis § 3 SSZ-Besluit15;
art. 41t e r § 3 RMZ-Wet16). Ook is het nog de vraag of deze
uitzonderingsmogelijkheid de toets aan het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel kan
doorstaan.

                                                  
12 Hof Gent 5 juni 1974, T.Not. 1975, 61 n. J.L. RENS.
13 Beslagr. Brussel 22 april 1971, R.Not.B. 1971, 537; Beslagr. Oudenaarde 3 oktober 1972, T.Not.
1973, 212 n. J.L. RENS = R.Not.B. 1974, 510, doch hervormd door het pas genoemde Hof Gent 5 juni
1974.
14 Die aanvechtingsmogelijkheden in art. 17 v. Belgische FaillW. zijn dus wel een stuk ruimer dan
onder de Staats-Nederlandse Fw. (Faillissementswet).
15 d.i. het KB nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
16 d.i. de Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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b. Wat de accessoria en de opeisbaarheid van de bestaande vorderingen betreft.

(18) Disparate regels gelden ook voor de nog niet opeisbare schuldvorderingen en
voor het lot van de interest en andere accessoria bij samenloop.

(19) Het is begrijpelijk dat men ten aanzien van de lopende overeenkomsten en de niet
opeisbare schuldvorderingen een onderscheid maakt tussen de procedures die primair
een vereffening beogen en diegene die primair een sanering met continuïteit beogen
(het laatste geldt bij de procedures van gerechtelijk akkoord en in beginsel ook bij de
collectieve schuldenregeling). Zo worden bij faillissement alle schuldvorderingen
opeisbaar (verval van tijdsbepaling) en is dat niet het geval bij de procedures van
gerechtelijk akkoord en collectieve schuldenregeling. Alleen is dit onderscheid
overroepen, en stellen we vast dat in de meeste hedendaagse insolventieregelingen dit
onderscheid geen aanleiding meer geeft tot totaal verschillende procedures, maar een
vraag is die rijst binnen het kader van één unitaire procedure; eerst na de
onderbewindstelling van het vermogen wordt beslist of sanering nog mogelijk is, dan
wel overdracht van de onderneming een oplossing biedt, dan wel enkel liquidatie
(vereffening) zin heeft.

(20) Ook zien we dat er tussen de verschillende vereffeningsprocedures
ongerechtvaardigde verschillen bestaan.

Het faillissement heeft de duidelijkste oplossing: uit de fixatie van de rechten der
schuldeisers volgt dat voor de opeisbare schuldvorderingen de loop der interest stopt
en voor de niet-opeisbare ze vervallen mits verdiscontering (negatieve interest zou
men kunnen zeggen); de interest blijft nog wel lopen, doch enkel als een
achtergestelde schuld (verhaalbaar op een eventueel saldo na betaling van de
bestaande schulden).

De rechtspraak heeft dit uitgebreid naar de vereffening van ontbonden rechtspersonen.

Die duidelijke oplossing vinden we echter niet bij de andere vormen van
vereffeningsbewind.

(21) Tussen de twee saneringsprocedures die ons recht kent zijn er nog grotere en
evenmin gerechtvaardigde verschillen.

In de procedure van gerechtelijk akkoord loopt de interest gewoon door en moet die
zelfs bij voorrang worden betaald (art. 21 § 2 WGA (Wet gerechtelijk akkoord 1997))
als een vorm van boedelschuld.

Is de schuldenaar evenwel geen handelaar en vraagt hij een  collectieve
schuldenregeling aan, dan stop de interest gewoon te lopen (art. 1675/7 §1 GerW) en
verliest de schuldeiser gewoon zijn recht op interest vanaf die dag.  Dit veroorzaakt
ongerechtvaardigde scheeftrekkingen naargelang de aard van de geldvordering; het
maakt het voor een schuldeiser veel interessanter om een schuldvordering te hebben
voor een grotere hoofdsom, waarop bij afbetaling een korting wordt verdisconteerd,
dan voor een kleinere hoofdsom waarop interest wordt aangerekend, hoewel beide
situaties economisch identiek zijn.
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Het hele stelsel van de collectieve schuldenregeling trekt die discriminatie overigens
door: de rechter kan de interest en accessoria die de schuldenaar verschuldigd is,
kwijtschelden zonder dat de goederen van de schuldenaar moeten worden te gelde
gemaakt; zodra er ook maar een deeltje van de hoofdsom wordt kwijtgescholden moet
er wel worden overgegaan tot tegeldemaking van voor beslag vatbare goederen van de
schuldenaar.

c. Draagwijdte van het fixatiebeginsel

(22) Ook over de draagwijdte van het fixatiebeginsel bestaan er meerdere
onduidelijkheden.  In het algemeen geldt wel dat toekomstige activa ook onder de
samenloop vallen wanneer het om een algemene samenloop (algemeen beslag) gaat
en niet om een eenvoudig uitvoerend beslag. De twistpunten hebben vooral
betrekking op de vraag of die nieuwe activa "bruto" in de boedel vallen, dan wel
"netto", d.w.z. na betaling van de ermee verbonden schulden.

(23) Zo is er bv. de vraag of de verplichting tot teruggave van een ongegronde
verrijking van de boedel, die na de samenloop heeft plaatsgevonden - bv. ook een
onverschuldigde betaling -, een boedelschuld vormt; m.i. is dat inderdaad het geval -
er is geen verantwoording van het behoud van het goed in de boedel17. Indien na de
samenloop activiteiten worden voortgezet, zal in het algemeen enkel de netto-
opbrengst van die activiteit in de boedel vallen (bij faillissement, procedure
gerechtelijk akkoord, enz.).

(24) Een ander voorbeeld betreft de goederen die op het tijdstip van de
faillietverklaring onderweg zijn naar de gefailleerde koper, maar nog niet zijn
aangekomen. De koper kan het bezit van de goederen behouden (en daarmee zijn
retentie- c.q. reclamerecht) zelfs indien de vervoerder in wiens bezit ze zijn ze al
houdt voor de koper, door ze in transitu te stoppen (art. 104 Faill.W.). Wat gebeurt er
wanneer de goederen evenwel in onwetendheid van het faillissement toch geleverd
worden ? Het reclamerecht van de verkoper blijft gelden wanneer de goederen nog
niet aangekomen waren op het tijdstip van ingaan van het faillissement18. Men kan dit
zien als een toepassing van het fixatiebeginsel.

d. Tijdstip van fixatie.

(25) Wat betreft de totstandkoming van de effecten van de samenloop zijn er ook
duidelijke verschillen tussen de vormen van samenloop. De meest afwijkende regel
vinden we bij faillissement, waar de faillietverklaring terugwerkt tot het uur 0 op de
dag van faillietverklaring. Van die regel wordt dan weer afgeweken voor netting-
overeenkomsten (d.i. overeenkomsten tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing)

                                                  
17 Zo in § 55 (1) 3. Duitse InsO (Insolvenzordnung) van 1994/1999; in België E. DIRIX “Gerechtelijk
akkoord en onverschuldigde betaling”, RW 2002-2003, 1675; E. DIRIX, "Overzicht van rechtspraak
zekerheden", TPR 2004, nr. 39. Anders evenwel Hof Antwerpen 8 januari 2001, RW 2002-2003, 1262
(faillissement).
18 In die zin F. 't KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Larcier
Brussel (4) 2004, nr. 486; VAN RYN & HEENEN, Principes de droit commercial, IV nr. 2797 p. 338;
P. COPPENS & F 't KINT "Examen de jurisprudence", RCJB 1984, 538 nr. 90.
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en voor financiële-zekerheidsovereenkomsten die onder de WFZ (Wet van 15
december 2004 betreffende financiële zekerheden) vallen. Een uniforme regeling
dringt zich m.i. op, bij voorkeur met afschaffing van de 0-uur-regel bij faillissement.

4. Schuldeisers buiten de boedel, schuldeisers van de boedel en schuldeisers in de
boedel.

a. Het al dan niet bestaan van een recht op afzonderlijke voldoening.

(26) Hoewel dit niet altijd even duidelijk zwart op wit is gesteld, is het Belgische
insolventierecht in beginsel gesteund op het duidelijke onderscheid, binnen de
schuldvorderingen die bestaan op het tijdstip van de samenloop, tussen de
rechtspositie van de schuldeisers die over een zakelijk recht beschikken en diegene
die dat niet doen en daardoor "schuldeisers in de boedel" zijn (de "concurrente
schuldeisers"). Het gaat om wat in het Duitse recht helder het "Recht auf
abgesonderte Befriedigung" heet: telkens wanneer een goed bezwaard is met een
zakelijk recht of althans een zakelijk werkend recht, dient eerst aan dat zakelijk recht
recht te worden gedaan, en komt het goed of de opbrengst ervan slechts na aftrek van
dat zakelijk recht en de voor de realisatie ervan gemaakte kosten, in de (algemene)
boedel terecht, waar het dan het onderpand vormt voor de andere schuldvorderingen
(die betaald zullen worden na aftrek van de algemene realisatiekosten of
boedelschulden).

Dit recht "auf abgesonderte Befriedigung" volgt uit alle zekerheidsrechten die
zakelijke rechten zijn, ongeacht hun benaming - of het nu gaat om pand en hypotheek,
retentierecht, bijzondere voorrechten, rechtstreekse vorderingen, het recht op
verrekening, enz.  Ook bijzondere voorrechten zijn naar Belgisch recht in beginsel
zakelijke rechten (al zullen zij niet altijd volgrecht hebben, doch dat geldt evenzeer
voor het pandrecht). Algemene voorrechten daarentegen verschaffen géén zakelijk
recht (in die zin is de term zakelijke zekerheid voor hen misleidend) en de algemeen
bevoorrechte schuldvorderingen zijn dan ook schuldvorderingen in de boedel.

Ik wil hieronder kort nagaan in welke mate de nadere regeling van deze
zekerheidsrechten in het algemeen coherent is (c) en wat er te zeggen valt over de
zwakke positie van de schuldeisers in de boedel (de concurrente schuldeisers), maar
moet daartoe eerst in het algemeen de gevolgen aangeven waartoe zakelijke rechten
leiden, met name in geval van samenloop (b).

b. Principiële gevolgen van dit recht

De belangrijkste kenmerken en gevolgen van het afzonderingsrecht zijn de volgende.

1° Toepassing van het specialiteitsbeginsel

(27) Het recht op een abgesonderte Befriedigung en toekenning van de opbrengst bij
voorrang dat uit het zakelijk zekerheidsrecht volgt, heeft uitsluitend betrekking op het
onderpand van het zakelijk recht, en voor zover het effectief met het zakelijk recht is
bewaard. Het onderpand is het goed zelf, dan wel de opbrengst die ervoor in de plaats
komt (inbegrepen de interest welke die opbrengst zou opbrengen).
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2° Geen bijdrage in de algemene boedelkosten

(28) Heeft een schuldeiser een recht met afzonderingsrecht (is hij een
absonderungsberechtigte Gläubiger), en vindt er op grond daarvan een afzonderlijke
afwikkeling plaats, dan moet die bij de uitoefening van zijn zakelijke rechten op de
opbrengst van zijn onderpand niét bijdragen in de kosten van de algemene boedel (de
zgn. boedelschulden)19, maar natuurlijk wel de kosten laten voorgaan die specifiek
zijn aan de realisatie van dat onderpand. Deze regel vinden we ook in de meeste
andere rechtsstelsels, al is de wetgever in een aantal ervan tussengekomen om toch
ook een bijdrage in de algemene kosten te laten voorafnemen op de opbrengst van dat
onderpand20. Ook in de Belgische rechtspraak is er een tendens om de schuldeisers
met afzonderingsrecht te laten bijdragen in de algemene boedelkosten voor zover die
nuttig waren voor deze schuldeiser (dus de beheerskosten) en dus minstens een deel
daarvan ook over hen om te slaan21. Doch de rechter kan de schuldeiser met
afzonderingsrecht niet doen bijdragen in die kosten zonder te hebben vastgesteld dat
ze mede in diens belang zijn gemaakt22; de vraag of de kosten nuttig zijn geweest
voor het behoud van het onderpand dient in concreto te worden beoordeeld.

(29) Wel zal er dus voorrang moeten worden verleend aan de specifieke kosten
gemaakt voor het behoud of de realisatie van het onderpand (die specifieke goederen
waarop hun zekerheidsrecht slaat) (zie ook de tekst van art. 17 HypW). Men zou dit
kunnen beschouwen als een vorm van boedelschulden van de mini-boedel of sub-
boedel die gevormd wordt door dat onderpand (i.t.t. de boedelschulden van de
algemene boedel).

Die kosten verminderen wel niet het aan de gerechtigde toekomende deel van de
opbrengst, ook niet wanneer het goed niet geheel bezwaard is met een zekerheidsrecht
maar slechts tot een bepaalde bedrag. Indien de opbrengst voldoende is om zowel die
kosten te betalen als de hypothecaire of bevoorrechte schuld (binnen de grenzen
waarvoor de zekerheid geldt), dan moet die laatste volledig met voorrang worden
betaald, en niet slechts het bedrag na aftrek van de kosten23.
                                                  
19 O.a. Cass. 13 september 1991, RW 1991-92, 581 = Arr.Cass. 1991-92, 43 = TBH 1992, 322 noot
VAN BUGGENHOUT & GREGOIRE; DIRIX & DECORTE, Zekerheidsrechten, Kluwer 2006, p. 165
nr. 246 en p. 50 nr. 58: E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 40.
Zie evenwel anders J. WINDEY & Th. HÜRNER, "Les dettes de masse de l'article 44, alinéa 2", noot
onder Hof Luik 17 juni 2003, TBH 2005, (261) 270 nr. 25.
20 Zo bv. § 171 van de nieuwe Duitse InsO (Insolvenzordnung) van 1994/1999, die bepaalt dat 4% van
de opbrengst  aangewend wordt voor de kosten van de boedel; daarnaast wordt 5 % gereserveerd voor
de uitwinningskosten (doch dat bedrag wordt aangepast aan de werkelijke kost).
21 Bv. kh. Turnhout 26 juni 2001, TBH 2003, 342 noot A. DE WILDE; kh. Turnhout 12 maart 2002,
RW 2004-2005, 1507.
22 Zie m.b.t. een onbeheerde nalatenschap (geen bijdrageplicht van een hypothecaire schuldeiser in de
kosten van de curator) Cass. 10 oktober 1985, Arr. 1985-86, nr. 84 = RW 1985-86, 2000 = Pas. 1986 I
144.
23 Beslagr Hasselt 2 oktober 2001, besproken door C.A. LEUNEN, TBH 2002, 765; kh. Doornik 30
november 1999, TBH 2000, 808 noot VAN BUGGENHOUT & PARIJS. Deze rechtspraak beslist dat
de andere interpretatie, die eventueel uit de tekst van art. 6 KB  10 augustus 1998 zou kunnen worden
afgeleid, in strijd is met de HypW. In dezelfde zin E. DIRIX, “Recente rechtspraak insolventierecht”,
Themis deel 20. Insolventierecht, 2003-2004, p. 76 nr. 27; VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite
et du concordat, uitg. 2003, nr. 123. Zo ook Hof Bergen 17 september 2002, JT 2003, 177.; M.-C.
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3° Voorrang enkel voor de verzekerde schuldvordering

(30) De voorrang op het onderpand geldt enkel voor de op het goed verzekerde
schuldvordering en niet voor andere schuldvorderingen van dezelfde schuldeiser op
dezelfde schuldenaar. Voor zover ook de interest mee “verzekerd” is door de
zakelijke zekerheid, is ook de na de samenloop vervallen interest op die afzonderlijke
goederen verhaalbaar. Het belang hiervan blijkt doordat op de goederen die de
algemene boedel vormen, er in het algemeen juist géén na de samenloop vervallen
interest geldend kan worden gemaakt (ook niet door schuldeisers met een algemeen
voorrecht), dit ingevolge de fixatie van de onderlinge rechten van de schuldeisers op
de algemene boedel door de samenloop.

(31) Zijn alle door een bepaald zekerheidsrecht op een bepaald onderpand verzekerde
schuldvorderingen voldaan, of althans het door het zekerheidsrecht gedekte deel van
de schuldvordering, dan is de zakelijke zekerheid "uitgewerkt" en heeft die
schuldeiser voor het saldo van die schuldvordering en eventuele andere
schuldvorderingen die hij nog zou hebben op dezelfde schuldenaar, géén
afzonderingsrecht meer ten aanzien van – de opbrengst van - dat onderpand. Het saldo
van de opbrengst maakt immers deel uit van de algemene boedel (waarin ook die
schuldeiser dan voor zijn resterende schuldvorderingen opkomt).

4° Meestal gepaard met een afscheidingsrecht

(32) De meeste zakelijke rechten, doch niet alle, verschaffen de gerechtigde in
beginsel ook een afscheidingsrecht (separatistenpositie, Duits “Aussonderungsrecht”).

Dit afscheidingsrecht geldt in beginsel voor de ingeschreven hypotheken en de meeste
onroerende voorrechten; voor de pandrechten, waaronder ook het pand op
handelszaak, het voorrecht van de commissionair, de vervoerder, de verhuurder, de
hotelhouder en het landbouwvoorrecht; in beginsel ook voor alle andere bijzondere
roerende voorrechten; het eigendomsvoorbehoud en het voorrecht van de onbetaalde
verkoper; a fortiori voor andere gevallen van eigendom; voor de zgn. ‘rechtstreekse
vorderingen’ (we hebben het hier over de niet-abstracte rechtstreekse vordering; de
abstracte is immers een persoonlijke en geen zakelijke zekerheid); en voor het recht
zich door middel van verrekening te verhalen op een tegenvordering.

(33) Het afscheidingsrecht geeft de gerechtigde de bevoegdheid om het onderpand
van zijn zakelijk recht individueel te executeren volgens de geëigende procedures (die
verschillen naargelang de aard van het onderpand en de aard van de zakelijke
zekerheid), buiten (het bewind over) de boedel om, zij het dat de curator steeds een
einde kan maken aan het afscheidingsrecht door de schuldvordering uit te betalen tot
beloop van het deel waarvoor het afscheidingsrecht geldt. Men noemt dit ook het
lossingsrecht van de curator. Bij bepaalde zekerheidsrechten heeft de curator een
lossingsrecht waarbij hij enkel de hoofdsom moet betalen, of de interest tot aan het

                                                                                                                                                 
ERNOTTE, "Les frais et honoraires des curateurs", TBH 2005, (220) 231.
Anders kh. Namen 16 december 1999, JLMB 2000, 1002; kh. Namen 14 mei 1998, JT 1999, 114; G.
DE LEVAL, "L'ordre", in Rép. notarial XIII - IV/5, nr. 73..
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tijdstip van samenloop, e.d.m., zodat de schuldeiser voor de resterende
schuldvordering, ook al zou die bevoorrecht zijn, geen afscheidingsrecht heeft en dus
de rangregeling door de curator zal moeten afwachten om betaald te worden.

c. Disparate behandeling

(34) In het Belgische recht zijn er tal van afwijkingen en uitzonderingen die maken
dat het statuut van de zakelijke zekerheidsrechten ondanks de geschetste beginselen
incoherent blijft.

De meeste inperkingen van de genoemde rechtsgevolgen betreffen de
separatistenpositie van de schuldeisers met een zakelijk recht tot zekerheid.

1° Uiteenlopende behandeling van separatisten naargelang de vorm van samenloop

(35) Op de eerste plaats zijn er opnieuw zeer grote verschillen naargelang de aard van
de samenloop. De regels zijn telkens weer anders bij faillissement, vereffening van
vennootschappen, uitvoerend beslag, procedure van gerechtelijk akkoord en
collectieve schuldenregeling. Bij de collectieve schuldenregeling is de opschorting
van het afscheidingsrecht vrij algemeen (behalve de zekerheden op financiële activa,
de verrekening en de revindicatierechten; maar met inbegrip van alle eerder
overeengekomen cessies of inpandgevingen van schuldvordering (andere dan
financiële activa)) en gedurende de hele procedure (art. 1675/7 § 1 Ger.W.). In de
procedure gerechtelijk akkoord is ze nog algemener (behalve de zekerheden op
financiële activa en de verrekening). Bij faillissement is ze iets minder algemeen (bv.
ook niet voor de eerst ingeschreven hypotheekhouder en voor bepaalde rechten van de
fiscus en de sociale zekerheid) en ook slechts tijdelijk (tot aan het proces-verbaal van
verificatie van schuldvorderingen, mogelijks verlengbaar met één jaar, art. 26 en 100
lid 2 Faill.W., de afkoelingsperiode). Bij ontbinding van een rechtspersoon is het
afscheidingsrecht helemaal niet opgeschort.

Nu is het terugschroeven van de separatistenpositie van schuldeisers in geval van
collectieve vereffening of sanering zeker te verantwoorden, maar de toepassing ervan
botst wel op de moeilijkheid om de grens te bepalen tussen zakelijke rechten die
"maar" zekerheidsrechten zijn en "echte" zakelijke rechten; de ervaring leert dat een
inperking van de rechten van bv. pand- en hypotheekhouders een vlucht meebrengt in
andere zekerheidsconstructies zoals leasing (inb. sale & leaseback) waarop die
inperking niet van toepassing zou zijn. Zo ook is de grens tussen een "echte" cessie en
een zekerheidscessie bijzonder moeilijk te trekken.

2° Afscheidingsrecht verschilt naargelang de soort zekerheid

(36) Uit deze opsomming volgt ook dat de verschillende zakelijke rechten onderling
ook verschillend behandeld worden, waarbij aan de rechtvaardiging van de
onderscheiden behandeling van die rechten wel kan worden getwijfeld.  De wetgever
heeft de jongste jaren trouwens zowel regels uitgevaardigd om separatistenposities
terug te dringen (nieuwe Faill.W 1997, nieuwe wet collectieve schuldenregeling
2005) als om ze uit te breiden (WFZ 2004) en heeft manifest geen coherente visie.
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3° Uiteenlopende aantasting van de substantie van zakelijke zekerheden

(37) Erger nog zijn de anomalieën die niet enkel de individuele executierechten
betreffen, maar de substantie zelf van de zakelijke zekerheden. De duidelijkste
gevallen hiervan vinden we opnieuw bij de collectieve schuldenregeling.

a) Declassering van het recht op interest

(38) Waar normaal de interest na de samenloop ook op de opbrengst van het
onderpand van een zakelijk zekerheidsrecht kan worden verhaald (althans voor zover
de interest door dat recht mee verzekerd is met de hoofdsom) (bv. ook in geval van
faillissement, zie art. 23 FaillW), besliste het Hof van cassatie dat in afwijking van het
gemeen recht bij een collectieve schuldenregeling de interest die na de
totstandkoming van de samenloop ontstaat ook bij hypothecaire schuldvorderingen
niet van die voorrang geniet24. Met andere woorden: ook de interest op hypothecaire
en bijzonder bevoorrechte schuldvorderingen wordt door de samenloop geschorst in
de verhouding tot de andere schuldeisers. Het is wel mogelijk dat de later intredende
aanzuiveringsregeling een andere regeling voorziet, waarbij toch interest wordt
betaald op bepaalde schulden25. Dit is natuurlijk een ernstige vermindering van de
zekerheid die deze zakelijke rechten bieden aan de schuldeisers van natuurlijke
personen niet-handelaars. M.i. is deze disparate behandeling van hypothecaire
schuldeisers in verschillende situaties niet te verzoenen  met het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel.

b) Declassering van zekerheden op toekomstige activa

(39) Art. 1675/13 § 1, tweede streepje Ger.W. bepaalt dat “na de tegeldemaking van
de voor beslag vatbare goederen maakt het saldo, nog verschuldigd door de
schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met inachtname van  de
gelijkheid van de schuldeisers, behalve wat de lopende onderhoudsverplichtingen
betreft, bedoeld in  artikel 1412, lid 1”; art. 1675/12 §1 bepaalt dat de rechter bij het
opleggen van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling “de gelijkheid onder
schuldeisers” moet eerbiedigen. Dit heeft aanleiding gegeven tot betwistingen over de
vraag of de voorrang krachtens voorrechten of andere zekerheden ook in dat geval

                                                  
24 Cass. 23 april 2004 (2 arresten), nrs. C.03.0140.F en C.03.0017.F, Credibe t. Morreale e.a. en
Credibe t. Roscheck-Loyen e.a., JLMB 2004, 1046 = Jaarboek kredietrecht 2003, 289, zo beslist op
grond van de letter van art. 1675/7 GerW en een stellingname in de parlementaire voorbereiding (zie
Stukken Kamer 1997-98, nr. 1073/11, p. 46). In dezelfde zin Cass. 15 oktober 2004, RW 2004-2005,
704 = T.Not. 2005, 21 v. noot S. MOSSELMANS, "Hypothecair gewaarborgde interest in geval van
verkoop uit de hand van een onroerend goed bij collectieve schuldenregeling".
Eerder in andere zin o.a. E. DIRIX & A. DE WILDE,  “Materieelrechtelijke aspecten van de
collectieve schuldenregeling”, in Dirix & Taelman, Collectieve schuldenregeling in de praktijk,
Intersentia Antwerpen 1999, p. 48 nr. 56 en 73); E. DIRIX, "Onderhandse verkoop van onroerend goed
bij collectieve schuldenregeling", T.Not. 2001, 317 v.; E. DIRIX, “Overzicht”, TPR 2002, p. 1313 nr.
179.
25 Ch. BIQUET-MATHIEU, “Le sort des dettes en principal et intérêts”, in Formation permanente
CUP-U.Lg. XXXV, 1999, p. (122); K. BROECKX & B. DE GROOTE, "Collectieve schuldenregeling
in de praktijk", in E. DIRIX & P. TAELMAN, Beslag- en executierecht. Naar een collectief
beslagrecht, 179-180 nr. 50-51; Stukken Kamer 2005, nr. 51-1309/16, p. 28 v.
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speelt. Het gaat hier eigenlijk over de bestemming van toekomstige activa,
voornamelijk nieuwe inkomsten van de schuldenaar. Een belangrijk deel van de
rechtspraak en rechtsleer heeft hieruit afgeleid dat na de tegeldemaking van de
bestaande activa alle zekerheden op alle nieuwe activa vervallen. Het is echter
helemaal niet zeker dat de draagwijdte van deze bepaling zo ver reikt.

(40) Op de eerste plaats blijft de voorrang natuurlijk bestaan voor boedelschulden,
waaronder ook het levensonderhoud van de schuldenaar zelf en zijn gezin, en
(nieuwe) onderhoudsschulden, en andere door de wet prioritair genoemde schulden.

(41) In twee arresten uit 2001 besliste het Hof van cassatie verder dat geen rekening
moet worden gehouden met het algemeen voorrecht van de fiscus ex art. 422 WIB26,
en dit ongeacht of de gerechtelijke aanzuiveringsregeling voorziet in een
kwijtschelding van schulden in hoofdsom of niet. Het lot van de algemene
voorrechten lijkt daarmee duidelijk27.

(42) Daarmee is nog niets gezegd over het lot van zakelijke rechten op toekomstige
activa. M.i. volgt uit de tekst van de wet dat in geval van "tegeldemaking" van nieuwe
activa (bv. verkregen door erfenis) de zakelijke rechten die schuldeisers daarop
zouden hebben wel degelijk behouden blijven, maar dat de zekerheden vervallen op
nieuwe activa die niet te gelde worden gemaakt, maar geïnd, met name nieuwe
inkomsten; voor zover deze inkomsten niet zijn voorbehouden voor het
levensonderhoud van de schuldenaar (en zijn eventuele onderhoudsschuldeisers) of
opgaan aan andere boedelschulden dienen zij dus evenredig te worden verdeeld
zonder voorrang te verlenen aan bepaalde schuldeisers. Verder moet men toch ook
aannemen dat de rechtstreekse vorderingen die schuldeisers van de schuldenaar in
collectieve schuldenregeling zouden hebben blijven gelden, ondanks de letter van art.
1675/12 en 1675/13 - zo met name de rechtstreekse vergoeding tegen de
aansprakelijkheidsverzekeraar van de schuldenaar, die voorrang geeft op de
verzekeringsvergoeding28, of de rechtstreekse vordering van de verhuurder op de
inkomsten van de schuldenaar uit onderverhuring (althans voor zover deze inkomsten

                                                  
26 Cass. 31 mei 2001, RW 2001-2002, 596 noot A. DE WILDE “Het gelijkheidsbeginsel en de
voorrechten in de collectieve schuldenregeling” = Arr . nr. 327 = Pas . nr. 327 concl. A.g. De
Riemaecker = JLMB 2002, 50 kritische noot J. CAEYMAEX = T.Not. 2002, 735 = R.Not.B. 2001, 640
= JT 2001, 568 = DCCR 2002, 41 noot F. DE PATOUL, in bevestiging van Hof Luik 29 maart 2000,
JLMB 2001, 147 noot G. DE LEVAL; Cass. 22 juni 2001, Arr. nr. 394 = RW 2001-2002, 599, in
bevestiging Hof Gent 12 september 2000. Besproken door I. VERVOORT, “Collectieve
schuldenregeling. Uitoefening van het algemeen voorrecht door de fiscus”, NJW 2003, 114 v.
Impliciet reeds in nr. Cass. 19 oktober 2001, C.01.0057F, JLMB 2002, 55 = Rev.not.b. 2002, 35.
Na het arrest gevolgd door bv. Hof Antwerpen 26 juni 2002, NJW 2003, 133; onuitgegeven rechtspraak
geciteerd door DE WILDE en V. SAGAERT, in RW 2000-2001, 914 nr. 1.
Voordien was er vrij veel rechtspraak in andere zin over het voorrecht van de fiscus.
27 Wat de sociale zekerheidsschulden betreft, geldt in beginsel hetzelfde, evenwel met een nuance: de
eigenlijke bijdragen voor de sociale zekerheid, vereist opdat de schuldenaar zijn sociaal statuut zou
kunnen behouden, zouden bevoorrecht zijn precies om geen afbreuk te doen aan de sociale zekerheid
van de schuldenaar en zijn gezin. In die zin Rb. Gent 8 mei 2000, RW 2000-2001, 913 noot A. DE
WILDE en V. SAGAERT, “Collectieve saneringsprocedures en zakelijke zekerheidsrechten”, vonnis
dat voor het overige de evenredige verdeling van de beschikbare inkomsten oplegt, zonder voorrang
voor zakelijke zekerheden.
28 Aangezien de schuldenaar geen handelaar mag zijn, zal de rechtstreekse vordering van de
onderaannemer normaal niet van toepassing zijn.
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uit onderverhuring nog strekken tot zekerheid van achterstallige huur; de lopende
huur van de schuldenaar is immers een boedelschuld, althans een schuld die met het
leefgeld wordt betaald). Ook verrekening (schuldvergelijking) door een schuldeiser
van zijn schuldvordering met een nieuwe tegenvordering van de schuldenaar, die
"connex" (samenhangend) is met de eerste moet in beginsel mogelijk blijven.

Wat er ook van zij, moge alvast blijken dat de wetgever opnieuw teksten van een
bedenkelijke kwaliteit heeft geproduceerd.

d. Positie van de concurrente schuldeisers (schuldeisers in de boedel)

(43) Zoals hierboven reeds uiteengezet, is er in de Belgische rechtspraak wel soms
een tendens om de schuldeisers met afzonderingsrecht te laten bijdragen in de
algemene boedelkosten voor zover die nuttig waren voor deze schuldeiser (dus de
beheerskosten) en dus minstens een deel daarvan ook over hen om te slaan, maar
houdt de rechtspraak uiteindelijk duidelijk vast aan de regel dat de schuldvorderingen
verzekerd met een zakelijk recht niét moeten bijdragen in de kosten van de algemene
boedel (de zgn. boedelschulden). Verder verschaffen zakelijke zekerheden doorgaans
een voorrang op de volledige (netto-)opbrengst van het bezwaarde goed.

(44) Op deze regelingen is meermaals kritiek geuit; twee soorten regels worden
daarbij wel eens voorgesteld om de rechten van de schuldeisers met zakelijke rechten
in te perken:
- enerzijds een regeling die de schuldeisers met een zakelijk recht verplicht om bij te
dragen in de algemene boedelkosten, ook wanneer zij niét in concreto nuttig zijn
geweest voor het behoud of de tegeldemaking van diens onderpand;
- anderzijds regels om bepaalde activa uit het vermogen van de schuldenaar geheel of
ten dele vrij te houden van zakelijke zekerheden en op die manier voor te behouden
voor de concurrente schuldeisers.

In het Belgische positief recht is er een restant van de tweede regeling te vinden,
doordat de Wet op de inpandgeving van de handelszaak bepaalt dat het pand op
handelszaak wat de voorraden betreft slechts op 50 % van de opbrengst ervan
voorrang geeft29.

(45) Dergelijke regelingen hebben weinig zin in zoverre de schuldeisers de
inpandgeving of gelijkaardige zekerheidsvestiging kunnen vervangen door een andere
constructie waarbij zij aan de inperking van het zekerheidsrecht ontsnappen, met
name door middel van constructies waarbij de goederen niet eens deel uitmaken van
het vermogen van de debiteur, maar in eigendom aan de schuldeiser toekomen
(vervanging van inpandgeving door sale & leaseback, van verkoop door verhuring -
al dan niet met koopoptie - of consignatie met commissie-opdracht, enz.). Zolang men
eraan blijft vasthouden dat zekerheidseigendom wel degelijk een soort eigendom is en
niet gereduceerd wordt tot een gewoon zekerheidsrecht, hebben regels die de rechten
van schuldeisers met zakelijke zekerheden inperken weinig zin; dan leiden ze immers

                                                  
29 Het pandrecht strekt zich dus uit op de gehele voorraad  (niet op de helft van de goederen, maar op
de helft van de waarde van elk van de goederen) maar het rechtsgevolg ervan wordt ingeperkt doordat
de helft van de netto-opbrengst aan de boedel moet worden afgestaan - althans indien er ook andere
schuldeisers zijn.
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tot ongerechtvaardigde verschillende behandeling van uiteenlopende constructies die
nochtans allen een zekerheidsoogmerk hebben.

De hele rechtsgeschiedenis door zijn pogingen om de rechten van verzekerde
schuldeisers in te perken steeds gevolgd door uitwijking van kredietverleners naar
andere zekerheidsconstructies, die door de rechtspraak des te eerder werden aanvaard
naarmate de klassieke zekerheidsrechten gekortwiekt werden, waarna intelligente
wetgevers geprobeerd hebben om opnieuw een compromis te vinden dat voor beide
categorieën van zekerheden (oude en nieuwe) zou gelden (in Staats-Nederland
geschiedde dat door de conversie van de zekerheidseigendom in een stil pandrecht,
waarna de praktijk opnieuw geprobeerd heeft aan dat compromis te ontsnappen; we
laten de uiteenzetting hiervan over aan onze mede-preadviseur Verstijlen, onder meer
inzake sale & leaseback).

(46) De chirografaire schuldeisers zouden daarentegen al een heel stuk gebaat zijn
met de afschaffing van de algemene voorrechten; maar deze laatste zijn natuurlijk
precies bedoeld om bepaalde soorten schuldvorderingen een ernstiger kans te geven
om betaald te worden. Maar zij zorgen er vooral voor dat de fiscus en de
inningsinstellingen voor sociale bijdragen profiteren van de diligentie van de andere
schuldeisers.

(47) Critici van de bestaande regeling vragen met name - en terecht - aandacht voor
de schuldvorderingen van schuldeisers die géén krediet hebben verleend, maar tegen
hun wil in schuldeiser zijn geworden, met name als slachtoffers van
schadeveroorzakende fouten. In tegenstelling tot vrijwillige kredietverlening waren zij
niet in de mogelijkheid om zekerheden te bedingen, zodat er hier een argument is om
in de rechtsregels bepaalde zekerheden in te schrijven.

Men mag daarbij evenwel niet uit het oog verliezen dat de aansprakelijken voor
dergelijke schade heel vaak verzekerd zijn, al dan niet verplicht. Het Belgische recht
heeft  bovendien in het  algemeen aan de schuldeiser van
aansprakelijkheidsvorderingen van een verzekerde aansprakelijke een zogenaamde
"rechtstreekse vordering" (beter ware "rechtstreekse aanspraak") toegekend jegens de
verzekeraar. Bij verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen is deze rechtstreekse
vordering "volmaakt" (d.i. abstract): zij geldt weliswaar slechts binnen de perken van
de verleende dekking en van de looptijd waarvoor ze verleend was, doch andere
excepties uit de interne verhouding verzekeraar-verzekerde kunnen aan de schuldeiser
niet worden tegengeworpen; de rechtstreekse vordering vormt aldus een soort
persoonlijke zekerheid. Bij niet verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen is de
rechtstreekse vordering onvolmaakt (niet-abstract) en dus te beschouwen als een
zekerheidsrecht van de schuldeiser op de schuldvordering van de verzekerde op de
verzekeraar (zie verder).

Er zijn ook nog een hele reeks andere situaties en gronden waarbij schuldeisers (al
dan niet chirografaire) een schuldvordering hebben op een derde (persoonlijke
zekerheden, hoofdelijke aansprakelijkheden uit de wet, aansprakelijkheid van derden
wegens onrechtmatige daden die de niet-betaling mee veroorzaken, enz.); het zou ons
te ver leiden deze in dit bestek te bespreken.
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5. Afgescheiden vermogens

(48) Tenslotte wens ik nog te wijzen op een rechtsfiguur waarvan de betekenis vanuit
het oogpunt van het insolventierecht wel eens onderschat wordt of verborgen blijft:
het afgescheiden vermogen.

Elke vermogensafscheiding of vorming van een afgescheiden vermogen (al dan niet
met rechtspersoonlijkheid) impliceert immers een voorrang die verleend wordt aan de
schuldeisers van dat vermogen boven de schuldeisers van de (mede-)eigenaars van dat
vermogen. Behalve de oprichting van rechtspersonen (waaronder ook "special
purpose vehicles" met het oog op een bepaald krediet of project), gaat het in ons recht
voornamelijk om de vorming van een huwgemeenschap, een maatschap of een
feitelijke vereniging. Ook de “boedelscheiding” op verzoek van een of meerdere
nalatenschapsschuldeisers en het “voorrecht van boedelbeschrijving” op verzoek van
de erfgenaam zijn vormen van vermogensafscheiding (of althans van behoud van een
afgescheiden vermogen).

(49) Zo kunnen bij de gemeenschappelijke vermogens schulden van één van de
deelgenoten, die geen gemeenschapsschulden zijn (de “eigen schulden”) niet op één
of meer gemeenschapsgoederen als dusdanig worden verhaald, ook niet op een
aandeel in een dergelijk goed dat zou overeenstemmen met het aandeel van de
deelgenoot-schuldenaar. Men kan dit afleiden uit de regel dat de deelgenoten zelf niet
bevoegd zijn om voor eigen rekening over die goederen te beschikken, en hun
schuldeisers in beginsel niet meer kunnen dan zijzelf30 (uitg. bv. de actio pauliana).
Aangezien de gemeenschapsschulden wel kunnen worden verhaald op de
gemeenschapsgoederen, houdt dit in dat op de gemeenschapsgoederen de
gemeenschapsschulden voorrang hebben boven de eigen schulden van de
deelgenoten31. De schuldeiser van een afgescheiden vermogen is dus bevoordeeld
daar hij eerst wordt betaald, met voorrang op de niet-gemeenschappelijke schulden.

Dit verklaart mee het succes van de special purpose vehicles als nieuwe vorm van
zekerheid; het maakt de kredietverlener veelal tot énige schuldeiser van de activa van
het SPV (met achterstelling van de gerechtigden (aandeelhouders) en hun
schuldeisers).

(50) Hetgeen nadien overblijft, komt terecht in het vermogen van de deelgenoten. Het
aandeel van een deelgenoot (dat tevens tot onderpand strekt van zijn “eigen
schulden”) kan daarom een "netto-aandeel" worden genoemd, namelijk bruto min
gemeenschapsschulden: een aandeel in het geheel der baten min het geheel van de op
die baten verhaalbare schulden (dit zijn de gemeenschapsschulden).

                                                  
30 Zo J. VANANROYE, "Vermogensstructuur, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid in de
maatschap", in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, Biblo Kalmthout 1999, (205) 275 nr.
87. Vgl. voor Staats-Nederland ASSER-MAEIJER, 5-V, nr. 171; H.J.M.N. HONEE, in Van
vennootschappelijk belang, Opstellen aan J.M.M. Maeijer, Tjeenk Willink Zwolle 1988, 97 v.; M.J.A.
VAN MOURIK, De personenvennootschap, 4e uitg. Tjeenk Willink Zwolle 1993, nr. 26 p. 72.
31 Dit werd reeds opgemerkt door L. VAN BIERVLIET, “Les sujets collectifs en droit privé”,
R.Prat.Not.B. 1912, p. (1) 9.
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(51) Weliswaar werd in het arrest-Van Laere32 van het Hof van cassatie aan de
schuldeisers van de handelende vennoot van een “tijdelijke vereniging” (een vorm
van commerciële maatschap) verhaal gegeven op de schuldvorderingen die deze voor
de maatschap had verkregen (en die geacht werden geheel deel uit te maken van de
boedel), maar dat had te maken met het verborgen karakter van de maatschap in casu,
en niet met de ontkenning van een afgescheidenheid van het vermogen van de
maatschap in het algemeen en het netto-karakter van de rechten erin. In het arrest-
Socol  van hetzelfde Hof van cassatie werd immers wel aanvaard dat de
schuldvorderingen verkregen voor gemeenschappelijke rekening door de tijdelijke
vereniging niet bruto toekwamen aan de mede-eigenaars van de tijdelijke vereniging
en hun schuldeisers, maar dat enkel het netto-saldo ervan aan die mede-eigenaars
toekwam (en met name dat enkel het netto-aandeel na vereffening van de maatschap
(toen “tijdelijke vereniging” genoemd) in de faillissementsboedel van een van de
maten kwam, en niet diens bruto-aandeel in bv. die schuldvordering)33. Het arrest
gebruikt weliswaar niet de term afgescheiden vermogen, maar stelt dat de band
voortvloeit “uit de aard zelf van de tijdelijke handelsvereniging en de daaruit
voortvloeiende bedingen van ondeelbaarheid”34, wat in wezen op hetzelfde neerkomt.

(52) Hetzelfde zien we bij de nalatenschap: het afgezonderd houden van de
nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding heeft als gevolg dat de schuldeisers van de
erflater een voorrang behouden op de goederen van de nalatenschap (en er een
samenloop ontstaat). Bij gewone aanvaarding blijft die voorrang bestaan zolang er een
mede-eigendom is tussen meerdere erfgenamen, op de goederen die nog niet verdeeld
of toebedeeld zijn, maar zonder samenloop. Ook de boedelscheiding op verzoek van
een of meerdere nalatenschapsschuldeisers houdt de nalatenschap afgescheiden; zijn
er meerdere erfgenamen, dan is de boedelscheiding daartoe niet vereist, maar ze
versterkt die afgescheidenheid wel door het niet mogelijk te maken de goederen te
verdelen zonder voorafgaande betaling van de schulden aan de agerende schuldeisers
van de nalatenschap (de boedelscheiding is relatief in die zin dat ze enkel de voorrang
veiligstelt van de agerende schuldeisers en enkel op de goederen waarvan ze de
afscheiding hebben gevorderd)35.

                                                  
32  Cass. 30 maart 1962, Pas. 842 = RPS 1963 nr. 5108, 86 = RW 1962-63, 538, ook besproken door J.
VANANROYE, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht,  (205) 295 v. randnr. 111 en in
TPR 1999, (1453) 1485 v.
33 Cass. 28 februari 1985, iz. Socol, Pas . 1985 I 795 = RW  1985-86, 997 n. E. DIRIX “De
tegenwerpelijkheid van een tijdelijke handelsvereniging aan derden” = Bank & Fin 1989, 487 noot
DELIERNEUX = JT 1986, 578 noot F. ’t KINT = TBH 1985, 377 noot = RCJB 1987, 571 noot A.
LIMPENS "Réflexions sur la compensation, l'indivisibilité, la connexité et le privilège dans le cadre de
la faillite d'un associé momentané".
34 Het begrip “beding van ondeelbaarheid” wordt in ons recht jammer genoeg voor vrij uiteenlopende
zaken gebruikt; uit die benaming alleen kan men dus niets afleiden, er moet telkens goed nagegaan
worden wat precies de aard van de rechtsverhouding en van het beding is.
35 Zie DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge IX nr. 981 v.; DIRIX & DECORTE,
Zekerheidsrechten, 2006, p. 271 v. nr. 322-323.
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II.  ZEKERHEDEN EN VOORRANG OP ROERENDE
ZAKEN

1. Uitgangspunten en beginselen

a. De goederenrechtelijke wijze van totstandkoming van de meeste zakelijke
zekerheden

(53) Wanneer we de panoplie aan zakelijke zekerheidsrechten en zekerheidsrechten
met zakelijke werking aanschouwen (waarbij we de algemene voorrechten in het
vervolg buiten beschouwing laten), dan is het mijn analyse dat omzeggens al die
zekerheidsrechten inderdaad van zakenrechtelijke aard zijn (voor de Staats-
Nederlanders "goederenrechtelijk") en in beginsel volgens de beginselen en regels van
het zakenrecht moeten worden geanalyseerd, althans zo men wil proberen enige
coherentie aan te brengen in de lappendeken van zekerheden.

(54) Omzeggens alle zakelijke zekerheden (zoals gezegd hebben we het niet meer
over de algemene voorrechten) zijn tot stand gekomen doordat zij:
- ofwel "voorbehouden" zijn bij de vervreemding van het goed waarop ze betrekking
hebben, zij het uitdrukkelijk (bv. eigendomsvoorbehoud) dan wel impliciet krachtens
een wetsbepaling (bv. voorrecht van de verkoper en reclamerecht, de meeste
onroerende voorrechten);
- ofwel "gevestigd" zijn krachtens een rechtshandeling of impliciet door de wet aan
een rechtshandeling worden gekoppeld (bv. aan een onroerende huur- of
pachtovereenkomst, een hotelovereenkomst, een vervoerovereenkomst of een
commissie-overeenkomst) of minstens tot stand zijn gekomen door een verkrijging
onder bijzondere titel die afgeleid is van de rechten van de schuldenaar.

(55) Er zijn een beperkt aantal zekerheden die niet gebaseerd zijn op deze schemata,
met name een aantal bijzondere voorrechten voor kosten of risico's met betrekking tot
de zaak:
- het voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak (art. 20, 4° Hyp.W.);
- het voorrecht van de bearbeiders van onroerend goed (art. 27, 5° Hyp.W.);
- de diverse voorrechten op de oogst (het voorrecht voor kosten van de oogst van art.
20, 2°, eerste zinsnede Hyp.W.), het voorrecht van de verpachter en houder van het
landbouwvoorrecht voor zover het de oogst van het jaar betreft (art. 20, 1° Hyp.W.)
en het voorrecht voor teveel betaalde voorschotten voor schade aan de oogst (art. 20,
11° Hyp.W.);
-  he t  voorrecht  van de  zaakverzekeraar  (ar t .  60  LVO
(Landverzekeringsovereenkomstenwet 1992));
- de voorrechten voor douane en accijnzen.

Behalve in zekere zin het laatste zijn al deze voorrechten gebaseerd op de
verrijkingsgedachte; de schuldvordering is bevoorrecht omdat zij in verband staat met
het verkrijgen of behoud van de (meer)waarde van die zaak an sich (en dus niet het
verwerven van de waarde van de zaak in het vermogen van de schuldenaar).
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Op schuldvorderingen zijn er ook een aantal zekerheidsrechten die niet gebaseerd zijn
op de genoemde schemata; zij komen verderop ter sprake wanneer we de
zekerheidsrechten op schuldvorderingen bespreken (Deel III).

(56) Ik meen dan ook dat het kluwen aan regels en conflicten inzake zakelijke
zekerheden op een relatief consistente wijze kan worden ontward door de toepassing
van een goederenrechtelijk perspectief. Deze bijdrage behandelt hieronder enkel de
zekerheden op roerende zaken en de zekerheden op schuldvorderingen, doch het
perspectief geldt mut. mut. ook voor zekerheden op onroerende goederen, die hier
verder niet worden besproken.

b. De rol van het anterioriteitsbeginsel.

(57) Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het anterioriteitsbeginsel (prior
tempore, potio jure): oudere zakelijke rechten gaan voor, of nog preciezer, latere
rechten kunnen maar verkregen worden voor zover de verschaffer ervan
beschikkingsbevoegd was ten aanzien van het goed (nemo plus iura transferre potest
quam ipse habet of nog: nemo dat quod non habet).

Uitzondering op dit anterioriteitsbeginsel wordt gemaakt:
- door de regels van derdenbescherming (derde-verkrijger te goeder trouw);
- en soms wegens de aard van het voorrecht (bv. het voorrecht voor kosten tot behoud
van de zaak en de daarmee verwante voorrechten op de oogst en voorrecht van de
verzekeraar; vgl. de opsomming hoger).

Behalve jegens de derde-verkrijger te goeder trouw die aan de vereisten voor
derdenbescherming voldoet, gaat het volgrecht ook teniet wanneer de zaak zelf niet
meer voldoet aan de vereisten om voorwerp te zijn van zakelijk recht (bij vermenging,
zaaksvorming, natrekking) en op basis van een aantal regels die voortvloeien uit de
publiciteitsvereisten voor zekerheidsrechten en nogal verschillen naargelang de soort
zekerheid (de meeste bijzondere voorrechten hebben geen volgrecht, hypotheek - en
in mindere mate pand - in beginsel wel).

Conflicten tussen zakelijke zekerheidsrechten in beginsel worden dus in beginsel
opgelost volgens het anterioriteitsbeginsel. In veruit de meeste gevallen heeft het Hof
van cassatie dan ook het anterioriteitsbeginsel als uitgangspunt genomen bij conflicten
tussen zakelijke zekerheidsrechten.

(58) Deze - terechte - aanpak van de rechtspraak correspondeert aan een meer
systematische kijk op het zekerhedenrecht. De rechtspraak is daarmee ingegaan tegen
een andere opvatting, die - zich beroepend op art. 13 HypW - de kwaliteit van de
schuldvordering belangrijker achtte dan de beginselen van het zakenrecht. In een
aantal conflicten werden dan ook in het verleden allerlei van het anterioriteitsbeginsel
afwijkende opvattingen verdedigd (bv. conflict tussen pand handelszaak en
hypotheek, conflict tussen pand handelszaak en voorrecht verhuurder, enz.). In een
aantal gevallen heeft de wetgever uitdrukkelijk voor een afwijkende opvatting
gekozen, die dan ook bij wijze van uitzondering nog geldt (bv. het conflict tussen het
voorrecht van de verpachter en het landbouwvoorrecht). Maar in de andere gevallen
blijft het anterioriteitsbeginsel - getemperd door de derdenbescherming - spelen, met
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uitzondering van de genoemde voorrechten voor kosten en risico's betreffende de
zaak.

c. Voorbehouden en gevestigde zekerheden; warenkrediet en geldkrediet

(59) Nu dient men bij de toepassing van het anterioriteitsbeginsel wel voor ogen te
houden dat het niet gaat om de anterioriteit tussen de conflicterende rechten in het
algemeen, maar om de anterioriteit ten aanzien van de concrete zaak waarover het
conflict gaat.

Van groot belang voor een goed begrip van het systeem is daarbij het onderscheid
tussen zekerheidsrechten door voorbehoud en gevestigde zekerheidsrechten:
- Bij zekerheidsrechten door voorbehoud (bv. eigendomsvoorbehoud, voorrecht
verkoper, retentierecht vervreemder) gaat het om een zakelijk recht dat de
vervreemder (zich voor)behoudt op een zaak bij vervreemding van die zaak (of van
een ruimer recht op de zaak). Het is een recht dat men voordien reeds had (c.q. deel
uitmaakte van een recht dat men voordien had), en dat men dus behoudt na de
vervreemding van het goed. Het goed wordt dus niet in volle eigendom vervreemd,
want de vervreemder behoudt er nog zakelijke rechten op. Die rechten zijn dus niet
afgeleid van de verkrijger.
- Bij zekerheidsrechten door vestiging in eigenlijke zin (bv. inpandgeving,
hypotheekvestiging, retentierecht anders dan bij vervreemding) gaat het om een
zakelijk recht dat de schuldenaar ten titel van zekerheid verschaft aan zijn schuldeiser,
een recht dat die schuldeiser niet reeds voordien had op de zaak, en dat ook niet reeds
besloten lag in een recht dat de schuldeiser voordien reeds had op de zaak.

Welnu, de rechten die de vervreemder zich heeft voorbehouden zijn altijd logisch
ouder dan rechten op hetzelfde goed toegekend door de verkrijger, en dit ongeacht de
datum van ontstaan van het recht. Immers, de rechten die de verkrijger op de zaak
toekent zijn in beginsel afgeleid van de rechten die hij eerst verkregen heeft op die
zaak. In de mate waarin er nog voorbehouden rechten zijn van de oudere vervreemder
heeft de verkrijger die er zekerheden op wil vestigen  het goed nog niet verkregen en
is hij dus in beginsel evenmin bevoegd om het te bezwaren.

(60) Voorbehouden zekerheden zijn in de meeste gevallen ook zekerheden voor
"warenkrediet". Het onderscheid tussen voorbehouden en gevestigde zekerheden
loopt namelijk in grote mate parellel met een ander onderscheid dat betrekking heeft
op de "economie" van de overeenkomst of zekerheid:
- Een zekerheidsrecht door voorbehoud strekt in beginsel tot zekerheid van de prijs
van de goederen waarop men zich die zekerheid voorbehoudt. Men heeft “krediet
gegeven” door goederen te leveren. De schuldvordering waarvoor men krediet geeft is
gewoon de tegenprestatie van het goed zelf. Daarom spreekt men hier in economische
termen van warenkrediet of leverancierskrediet.
- Een zekerheidsrecht door vestiging strekt tot zekerheid van een andere verbintenis
dan de betaling van de prijs voor de verkrijging van dat goed. Meestal gaat het ook
wel om een geldelijke verbintenis; men spreekt dan in economische termen van
geldkrediet (vaak, maar zeker niet altijd, bankkrediet) naar het quod plerumque fit. De
schuldeiser heeft meestal krediet gegeven door geld uit te lenen. Het kan ook om een
andere soort schuldvordering gaan of een schuldvordering die op een andere grond
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berust (dienstleveringskrediet). Maar er is in ieder geval geen “tegenprestatieverband”
(volkomen wederkerigheid) tussen het krediet en de zaak waarop men de zekerheid
wil uitoefenen.
- Een bijzondere positie tenslotte nemen ook de zekerheden in voor het krediet dat
erin bestaat om kosten te maken aan een zaak die de waarde ervan behouden of een
meerwaarde scheppen. Men zou van waardebehoudskrediet kunnen spreken.

(61) Zekerheden voor warenkrediet - bv. gewoon eigendomsvoorbehoud - zijn niet
aan de klassieke publiciteitsvereisten (buitenbezitstelling of inschrijving in een
register) onderworpen. Ons recht aanvaardt dus dat deze zekerheden ook “stille”
zekerheden kunnen zijn. Deze versoepeling geldt echter alleen voor zekerheden voor
warenkrediet, en niet noodzakelijk voor alle voorbehouden zekerheden (zie met name
de discussie over de uitbreiding van het eigendomsvoorbehoud). Bij warenkrediet is
er een duidelijke correspondentie tussen de zaak en de verzekerde schuldvordering,
wat rechtvaardigt dat er minstens in die gevallen aan de kredietverlener-schuldeiser
een voorrangspositie wordt gegeven. Ook voor waardebehoudskosten aanvaardt ons
recht ten dele stille zekerheden, zoals hoger opgesomd (voorrecht voor kosten tot
behoud, voorrechten op de oogst, voorrecht van de zaakverzekeraar).

d. Conclusie wat de structuur betreft.

(62) De roerende zekerheden kunnen aldus in drie categorieën worden ingedeeld:
- zekerheden doordat de schuldeiser rechten (voor)behoudt op de zaak die vervreemd
of ter beschikking gesteld wordt; met een onderscheid naargelang het voorbehoud de
schuldvordering wegens (levering van) de zaak zelf verzekert of andere
schuldvorderingen;
- zekerheden die gevestigd worden op de zaak van de schuldenaar;
- voorrechten wegens het verkrijgen of behoud van de (meer)waarde van die zaak.

We gaan de eerste categorie verder verkennen onder 2. en 3., de tweede categorie
onder 4.

2. Eigendom als zekerheid bij niet-overdragende overeenkomsten

(63) Vooraleer in te gaan op de zekerheden waarover de onbetaalde verkoper
beschikt, wil ik eerst even de positie in herinnering brengen van de schuldeiser die
zaken ter beschikking heeft gesteld van de insolvente schuldenaar zonder de
eigendomsoverdracht ervan aan die schuldenaar overeen te komen, zoals met name bij
verhuring (inbegrepen leasing) en bruikleen, bij bewaargeving al dan niet met
verkoopvolmacht, en bij loonfabricage.

(64) Het is een traditionele regel in ons recht dat het gebrek aan publiciteit van het
eigendomsrecht van deze schuldeisers (verhuurder, lessor, uitlener, bewaargever,
opdrachtgever) in beginsel geen afbreuk doet aan de tegenwerpbaarheid van dat
eigendomsrecht jegens de andere schuldeisers van de gebruiker, ook niet in geval van
samenloop. Het Belgisch recht inzake roerende zaken verschilt daarin van dat inzake
onroerend goed (net zoals het Staats-Nederlandse trouwens). De samenlopende
schuldeisers worden in beginsel niet behandeld als derde-verkrijgers, ook al zouden
zij te goeder trouw beslag hebben gelegd op die zaken die zich in detentie bevinden
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van hun schuldenaar. We zullen zien dat een andere regel nog steeds geldt voor
zekerheidsrechten die de schuldenaar zou hebben gevestigd ten gunste van een
schuldeiser; deze komen in beginsel niet tot stand zonder publiciteit (met als
belangrijkste uitzondering de sale & leaseback). Bij zaken die niet door de
schuldenaar in zekerheid zijn gegeven, maar door de schuldenaar in detentie zijn
verkregen van een schuldeiser, geldt het publiciteitsbeginsel (En. doctrine of reputed
ownership) dus niet (tenzij dan in die beperkte zin dat de eigenaar de bewijslast draagt
van zijn eigendomsrecht).

Sommige van deze overeenkomsten hebben dan ook in de laatste decennia een hoge
vlucht genomen; het belang ervan is wel verminderd sedert 1 januari 1998, doordat
sinds die dag de onbetaalde verkoper van rechtswege over een voorrecht beschikt over
de verkochte zaak en dat een eigendomsvoorbehoud dat de verkoper schriftelijk heeft
bedongen ook tegenwerpbaar is geworden bij faillissement of andere samenloop.
Door de beperkingen die nog steeds gelden aan het eigendomsvoorbehoud (geen
erkenning van verruimd eigendomsvoorbehoud; beperkingen op het verlengd
eigendomsvoorbehoud) kunnen echter ook nu nog zij in sommige gevallen een
sterkere positie verlenen (zo bv. is de loonfabricage een techniek om de beperkingen
op het verlengd eigendomsvoorbehoud te vermijden, vgl. verder)

(65) De principiële tegenwerpbaarheid van het eigendomsrecht van de verhuurder,
lessor, uitlener, bewaargever, opdrachtgever zonder publiciteit sluit natuurlijk niet uit
dat bij vervreemding aan een derde door de huurder, lessee, ontlener, bewaarnemer,
opdrachtnemer - of toekenning van een beperkt zakelijk recht aan een derde - deze
derde-verkrijger zal worden beschermd indien hij te goeder trouw in het feitelijk bezit
is gekomen van de zaak36.

3. De voorbehouden zekerheden van de leverancier.

a. Overzicht

(66) De zekerheden die de verkoper behoudt op de vervreemde zaak hebben niet
alleen door hun logische anterioriteit een sterke positie, vergeleken met andere
zekerheden kennen zij dus ook soepeler vereisten voor totstandkoming en/of
tegenwerpbaarheid.

De rechten die de vervreemder behoudt of kan behouden op een vervreemde roerende
zaak verschillen naargelang de zaak nog niet of wel reeds feitelijk geleverd is, d.i.
naargelang de zaak nog in de macht is van de vervreemder of een derde die deze voor
hem houdt, dan wel reeds in de macht is van de verkrijger of een derde die deze voor
hem houdt (invloed van het bezits- of publiciteitsbeginsel).

Naast de hieronder besproken zekerheden kan de leverancier soms ook krachtens
andere soorten rechten een macht over de geleverde zaken behouden, bv. krachtens
intellectuele eigendomsrechten (zie de opmerking bij loonfabricage, infra).

                                                  
36 De afwijkende regels voor verloren en gestolen goederen gelden hier niet, precies omdat de eigenaar
de zaak niet verloren heeft en ze hem ook niet ontstolen is, maar hij ze heeft toevertrouwd aan een
detentor die vervolgens van dit vertrouwen misbruik heeft gemaakt.
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1° Rechten voor de levering

(67) Voor de afgifte (d.i. de feitelijke levering) heeft de vervreemder:
(a) een retentierecht in enge zin, dat de zakelijke werking uitdrukt van het
opschortingsrecht van de vervreemder (de exceptio non adimpleti contractus), en
(b) een ontbindingsrecht door de uitoefening waarvan de verkoper van rechtswege de
volle eigendom terugkrijgt,
beiden voor zover verbintenisrechtelijk aan de vereisten daartoe is voldaan.

2° Rechten na de levering

(68) Eenmaal de vervreemde zaak feitelijk geleverd is, d.i. in de macht is van de
verkrijger of iemand die ze voor hem houdt, worden de rechten van de verkoper of
andere vervreemder beperkt. Op dat ogenblik is de schuldenaar immers in het feitelijk
bezit van de zaak, en dit bezit vormt nu eenmaal in ons recht de belangrijkste
publiciteitsvorm bij roerende zaken. Niettemin erkent ons recht sinds 1 januari 1998
ook na de inbezitstelling van de schuldenaar - en dus zonder "buitenbezitstelling" van
de schuldenaar - op ruime schaal zekerheidsrechten voorbehouden door de
vervreemder (daar waar voor door de schuldenaar gevestigde zekerheden, zoals de
inpandgeving, in beginsel nog steeds een "buitenbezitstelling" van de schuldenaar
wordt vereist) en behoudt de verkoper dus ook na de levering een sterke positie. Op
de vervreemde zaak behoudt hij de volgende rechten of is het althans mogelijk dat hij
ze voorbehoudt:
(a) zekerheidsrechten die van rechtswege uit de wet voortvloeien: reclamerecht en
voorrecht van de verkoper;
(b.) de mogelijkheden van het wettelijk of conventioneel recht op ontbinding; en
(c.) bijkomende conventionele zekerheden, met name het eigendomsvoorbehoud.

(69) Dit laatste is een beding bedongen door een vervreemder krachtens hetwelk de
eigendomsovergang wordt opgeschort tot aan de betaling van de prijs of een andere
tegenprestatie.

Dit beding werd in België lang ten onrechte beschouwd als een "tijdsbepaling"37,
terwijl het natuurlijk om een opschortende voorwaarde gaat, niet van de verbintenis38,
maar van de eigendomsoverdracht39. Immers de betaling van de prijs is geen zekere,
maar een onzekere toekomstige gebeurtenis, zodat het niet om een tijdsbepaling gaat,
                                                  
37 Zo bv. Cass. 9 februari 1933 (2 arresten), Pas. 1933 I, 103 concl. P.g. Leclercq; nog in die zin (met
enige aarzeling) DIRIX & DECORTE, Zekerheidsrechten (2006), nr. 594. Ter verontschuldiging van
het arrest van 1933 moet wel worden aangevoerd dat het daar ging om een verkoop met afbetaling, die
voorzag dat de prijs in termijnen zou worden betaald en dat de eigendom bij de betaling van de laatste
termijn zou overgaan, wat de kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud als tijdsbepaling nog
enigszins begrijpelijk maakte.
38 Waar het arrest Cass. 9 februari 1933 stelt dat de opschortende voorwaarde van een overeenkomst
nooit kan bestaan in de uitvoering van een uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenis, dan is dat
natuurlijk wel juist, maar miskent het dat het eigendomsvoorbehoud als opschortende voorwaarde niet
de verbintenisscheppende overeenkomst wil opschorten, maar enkel de eigendomsoverdracht.
39 In dezelfde zin ook C. LEBON, “Non nudis pactis dominia rerum transferuntur? Kritische
bemerkingen omtrent de consensualiteit van de overdracht van eigendom en de vestiging van beperkte
zakelijke rechten”, TPR 2004, p. (409) 437; G. VERSCHELDEN, "Eigendomsvoorbehoud tussen
partijen en tegenover derden", AJT 1998-99, (821) 823.
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maar om een opschortende voorwaarde. De verwarring is veroorzaakt doordat men
niet inzag dat er een verschil is tussen een opschortende voorwaarde van de
verbintenis van de verkoper en een opschortende voorwaarde van de
eigendomsovergang. Bij een koop-verkoop zijn er immers twee rechtshandelingen, of
minstens een rechtshandeling met twee aspecten:
- enerzijds het aangaan van de verbintenis om de zaak te leveren, in eigendom over te
dragen;
- anderzijds de eigendomsovergang in uitvoering van die verbintenis.

Weliswaar vindt die uitvoering bij overeenkomsten tot overdracht van specifieke
zaken krachtens art. 1138 BW in beginsel solo consensu op hetzelfde ogenblik plaats
(om het te zeggen in termen die in Staats-Nederland gebruikelijk zijn; een
constitututm possessorium wordt vermoed te zijn geschied in de
verkoopovereenkomst zelf). Maar dat belet niet dat:
1° het wel om twee verschillende dingen gaat (verkoopovereenkomst en uitvoering
ervan), en
2° die gelijktijdigheid niet dwingend is, zodat de eigendomsovergang op zichzelf kan
worden opgeschort.

Het praktisch belang (in de zin van noodzakelijkheid) van het eigendomsvoorbehoud
en het reclamerecht zijn in vergelijking met bv. het Staats-Nederlandse recht
beperkter doordat het Belgische recht ook van rechtswege aan de verkoper een
bijzonder voorrecht op de verkochte zaak toekent, dat bijna dezelfde rechten inhoudt
als het eigendomsvoorbehoud.

3° Begrippen levering / bezit

(70) Voor de goede orde zij eraan herinnerd dat de eerstgenoemde regels ("rechten
voor de levering") spelen wanneer de zaak in de macht is van de koper of andere
verkrijger, d.i. meer bepaald:
- wanneer de verkrijger de zaak reeds voor het sluiten van de overeenkomst in zijn
macht had (traditio brevi manu);
- wanneer de zaak is afgegeven aan de verkrijger of zijn vertegenwoordiger of op een
andere wijze in zijn macht is gebracht (bv. door afgifte van de sleutels van de
bewaarplaats); hierop geldt wel een afwijking in geval van stoppage in transitu (art.
104 FaillW);
- wanneer de derde die de zaak houdt, ervan in kennis wordt gesteld dat hij de zaak
voortaan voor de verkrijger houdt en niet langer voor de vervreemder;
- wanneer een waardepapier dat (het bezit van) de goederen vertegenwoordigd ,wordt
afgegeven aan de verkrijger of zijn vertegenwoordiger;
- doch niét wanneer de eigendom reeds is overgegaan op de verkrijger zonder dat hij
de zaak in zijn macht heeft (met name door middel van een "consti tutum
possessorium").

b. Algemene systematiek

(71) Wanneer we de vereisten en rechtsgevolgen van de verschillende zekerheden van
de verkoper bezien, zit daarin wel degelijk een zekere systematiek, zij het met enkele
anomalieën.
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Uitgangspunt is de rechtspolitieke keuze van de wetgever om stille (d.i. zonder
buitenbezitstelling noch registerinschrijving) zekerheden te erkennen, doch in
beginsel enkel voor voorbehouden zekerheden voor warenkrediet en op het goed, d.i.
voor de schuldvordering in ruil waarvoor het bezwaarde goed zich bij de - insolvente -
schuldenaar bevindt. Verderstrekkende zekerheden vereisen daarentegen in beginsel
een bezit door de verzekerde schuldeiser of een  andere vorm van publiciteit, en dit
niet alleen wanneer het gaat om gevestigde zekerheden (met name door
inpandgeving) maar ook bij voorbehouden zekerheden (die strekken slechts tot
zekerheid van het warenkrediet en niet van andere mogelijke schuldvorderingen van
de vervreemder; zo bv. het eigendomsvoorbehoud na bezitsverlies).

(72) In het bestek van deze bijdrage wordt niet ingegaan op enkele meer theoretische
discussies over de kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud en van de
zakenrechtelijke positie van de voorbehoudskoper. Het volstaat eraan te herinneren
dat de bewindvoerder over de insolvente schuldenaar een lossingsrecht heeft, d.i. de
bevoegdheid om het eigendomsvoorbehoud ongedaan te maken door betaling van de
ermee verzekerde schuldvordering.

c. Gevolg: na levering geen horizontale uitbreiding meer

(73) Uit genoemd uitgangspunt volgt bv. dat de horizontale uitbreiding van het
eigendomsvoorbehoud of “verruimd” eigendomsvoorbehoud (Dui. erweiterter
Eigentumsvorbehalt  of Kontokorrentvorbehalt; En.  all-moneys-clause of current-
account-clause) op een verkochte zaak in ons recht géén effect meer sorteert na de
levering van de zaak.

(74) Omgekeerd kunnen de op bezit gegronde zekerheden van de verkoper (het
retentierecht dat de zakelijk werking uitdrukt van zijn opschortingsrecht, en de
ontbinding wegens wanprestatie die in het Belgisch recht zakelijke werking heeft
minstens ten aanzien van de goederen die in het bezit zijn van de verkoper) wél bij
beding horizontaal worden verruimd, en dus ook worden ingezet tot zekerheid van
andere schulden uit de rechtsverhouding tussen verkoper en koper.

De vervreemder die nog in het bezit van de zaak is, beschikt met name dankzij de
ontbindingsmogelijkheid over een zeer sterke positie. Zelfs indien de eigendom inter
partes reeds zou zijn overgegaan, kan hij de volle eigendom door ontbinding
terugkrijgen, en dit niet enkel tot zekerheid van de prijs van die zaak zelf, maar ook
van elke andere verbintenis van de verkrijger waarvan de tekortkoming kan leiden tot
ontbinding. Zo kan de ontbindende verkoper ook het reeds ontvangen voorschot op de
prijs compenseren met andere schuldvorderingen (bv. een schadevergoeding door de
koper verschuldigd bij ontbinding). Anders dan het eigendomsvoorbehoud na de
levering, zal de ontbinding niet ongedaan kunnen worden gemaakt door de
faillissementscurator mits betaling van alleen maar het saldo van de prijs van dat goed
(geen "lossingsrecht" van de curator - vgl. verder onder eigendomsvoorbehoud).

Om dezelfde reden kan ook het retentierecht van de vervreemder worden uitgebreid
door te bedingen dat de levering van de verkochte zaak kan worden opgeschort tot



33

ook andere schulden uit dezelfde overeenkomst (dan de prijs van die zaak) worden
betaald.

Men gebruikt hiervoor soms de term "beding van ondeelbaarheid" - wat een
misleidende term is omwille van de uiteenlopende betekenissen ervan -. Wil men het
retentierecht nog verder uitbreiden dan tot andere schulden uit dezelfde overeenkomst
(en dus verder dan het bereik van de ontbinding van de overeenkomst), dan gaat het
niet meer om een voorbehouden zekerheid, maar wel om een pandovereenkomst,
waarbij de wel reeds betaalde goederen in pand worden gehouden tot ook andere door
het pandrecht verzekerde schulden dan wel de tegenprestatie daarvoor betaald
worden; in dat geval moet nagegaan worden of aan alle vereisten voor een pandrecht
is voldaan.

(75) Heeft de schuldeiser na de levering niet meer het recht de zaak aan te wenden tot
zekerheid van andere schulden dan de prijs ervan, dan kan hij mogelijks wel nog
voordeel halen uit een toerekening van door de schuldenaar gedane betalingen op
andere schulden dan de prijs van nog aanwezige goederen (schulden die dus niet door
zekerheden zijn verzekerd)40.

d.  (Uitzonderlijk) behoud van de sterkere rechten na levering

Op dit uitgangspunt - namelijk de beperking, na de levering, van de zekerheid tot de
prijsvordering - moeten op de eerste plaats enkele nuances worden aangebracht ten
gunste van de vervreemder.

1° Reclamerecht

(76) Zo geeft de wet aan de verkoper die géén krediet heeft verleend, maar
desondanks toch heeft geleverd, een reclamerecht tot 8 dagen na de levering. Het gaat
erom de verkoper terug in het bezit te stellen van de verkochte zaak, nu het bezit
volgens de overeenkomst slechts in ruil voor betaling diende te worden opgegeven.
Art. 20, 5° lid 7 HypW. (voor 2003 lid 6) spreekt van een “recht van terugvordering"
(ook quasi-revindicatie genoemd), maar het gaat om wat in Staats-Nederland het
reclamerecht wordt genoemd en is géén revindicatie van eigendom maar wel van bezit
(vindicatio possessionis)41. Uit de aard van de schuldvordering is daartoe vereist dat
de geleverde zaak nog in het bezit is van de koper of iemand die ze houdt voor de
koper (geen volgrecht), en nog dezelfde zaak vormt (dus niet verbruikt is voor de
vorming van een andere zaak) (geen handhaving van het recht door zakelijke
subrogatie in het product).

Deze regeling is verantwoord gegeven het feit dat het vaak niet wenselijk is dat de
afgifte zou worden gestaakt bij gebrek aan onmiddellijke betaling; men kan niet
verwachten dat er altijd dadelijk (cash of elektronisch) wordt betaald bij de afgifte van
de zaak.

                                                  
40 Een uitwerking van de regels inzake toerekening van betaling gaat het bestek van deze bijdrage te
buiten.
41 Vgl. DE PAGE, Traité IV nr. 218.
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De uitoefening van het reclamerecht brengt de verkoper terug in de positie van voor
de levering: hij heeft daardoor opnieuw retentierecht op de zaak en terug de
mogelijkheid te ontbinden met zakelijke werking. De uitoefening houdt dus niet
noodzakelijk ontbinding in van de verkoop (al zal dit vaak impliciet wel het geval
zijn).

Het gaat om een beperkte afwijking van het uitgangspunt, waar m.i. weinig tegen in te
brengen is. Anderzijds mag men niet uit het oog verliezen dat de zeer beperkte
toepassing van het reclamerecht niet verhindert dat de onbetaalde verkoper ook
nadien van rechtswege een bijzonder voorrecht behoudt op de verkochte zaak.

2° Stoppage in transitu

(77) Een andere beperkte afwijking is het recht van stoppage in transitu van goederen
die op het ogenblik van de samenloop reeds in handen waren van een vervoerder die
ze voor de insolvente koper houdt, maar nog niet in handen van deze laatste (art. 104
Faill.W.).

3° Ontbinding voorafgaand aan de samenloop

(78) Ten derde wordt ook van het uitgangspunt afgeweken door de regel dat de
ontbinding van de verkoop wegens wanprestatie die ingaat voor de samenloop, de
eigendom van de verkochte zaak van rechtswege doet terugkeren naar de verkoper,
ook wanneer de koper op het tijdstip van de samenloop nog in het bezit is van de
zaak. Het is dus voldoende dat de ontbinding uitwerking heeft voor de samenloop.
Een striktere toepassing van het uitgangspunt zou aan de ontbinding dit effect maar
geven indien de zaak terug in het bezit is van de verkoper voor de samenloop. De
ontbinding geeft de verkoper namelijk een sterkere positie dan een louter
eigendomsvoorbehoud of voorrecht; die twee zekerheidsrechten strekken zoals
gezegd immers enkel tot zekerheid van de prijsvordering; de ontbinding die tijdig
gebeurt daarentegen heeft het effect dat een verruimd eigendomsvoorbehoud na
levering zou hebben mocht het in ons recht erkend worden.

(79) Uit de wettelijke regeling (art. 20, 5° HypW) volgt dat de verkoper ook nog kan
ontbinden met zakelijke werking zolang deze nog over het reclamerecht beschikt; dat
laatste is op zichzelf slechts een vindicatio possessionis, maar kan dus gepaard gaan
(en gaat meestal ook gepaard met) ontbinding, waardoor ook de eigendom terugkeert
naar de verkoper.

e. Sterke zekerheidspositie voor kredietverleners die opvolgen in rechten van de
verkoper

(80) Bij dit uitgangspunt geldt vervolgens ook een belangrijke nuance ten gunste van
eventuele andere schuldeisers van de insolvente koper. De zekerheden waarover de
verkoper beschikt - ook het eigendomsvoorbehoud  - zijn namelijk accessoir aan de
prijsvordering (het warenkrediet) en gaan dus in beginsel mee over wanneer die
schuldvordering overgaat op een andere partij. Met name wanneer het krediet voor
aankoop van de zaak door een andere kredietverlener dan de verkoper wordt verleend,



35

kan deze kredietverlener op de verkochte zaak het voorrecht van de verkoper en/of het
eigendomsvoorbehoud verwerven door een cessie van of persoonlijke subrogatie in de
schuldvordering van de verkoper. Dit veronderstelt in beginsel dat de kredietverlener
het krediet niet uitkeert aan de kredietnemer zelf, maar dat het gebruikt wordt om de
verkoper uit te kopen (cessie) of te betalen met subrogatie (persoonlijke subrogatie).
In beide gevallen verkrijgt de kredietnemer de schuldvordering van de verkoper mét
de daarbij horende zekerheden, waaronder - indien het bedongen is - het
eigendomsvoorbehoud.
Aldus springt die kredietverlener ten aanzien van de opbrengst van de verkochte zaak
"over" eventuele eerdere kredietverleners, zelfs wanneer die reeds een gevestigde
zekerheid hebben op toekomstige activa, zoals het pand op de handelszaak of het
landbouwvoorrecht (waarover verder meer). De zaak komt immers niet onbezwaard
in de onderneming terecht, maar slechts bezwaard met het voorrecht van de verkoper
of het eigendomsvoorbehoud.

f. Al dan niet gelijklopen van voorrecht verkoper en eigendomsvoorbehoud

(81) In de verhouding tussen het voorrecht van de verkoper en het
eigendomsvoorbehoud zijn er wel anomalieën. Aangezien voorrecht en
eigendomsvoorbehoud cumulatief kunnen worden ingeroepen - in die zin dat het
voorrecht overneemt wanneer het eigendomsvoorbehoud eindigt of "uitgewerkt" is -,
scheppen die evenwel weinig praktische problemen.

In beginsel ligt de verhouding zo dat de verkoper van rechtswege over een bijzonder
voorrecht beschikt op de verkochte zaak, dat hem evenwel geen volgrecht geeft buiten
het vermogen van de koper om; wordt er een eigendomsvoorbehoud bedongen, dan
verleent dit aan de verkoper daarbovenop een zekerheidsrecht dat in beginsel wél
volgrecht heeft in handen van derden (alsook de onroerendmaking door bestemming
bij de koper verhindert). De grondslag van beide rechten is verschillend, aangezien
het bij eigendomsvoorbehoud om de zaak zelf gaat (in beginsel erga omnes) en bij het
voorrecht om hetgeen zich dankzij de verkoop in het vermogen van de koper bevindt
(de verrijking).

1° Anomalie betreffende de interest op de prijs

(82) Een eerste anomalie is te vinden in art. 108 Faill.W. waar het bepaalt dat het
eigendomsvoorbehoud enkel tot zekerheid strekt van de prijs van de zaak en
accessoria, doch met uitsluiting van de interest op de prijs (en de schadebedingen).
Dit wijkt af van de algemene regel bij zakelijke zekerheidsrechten, waarvan aanvaard
wordt dat die ook geldt bij het voorrecht van de onbetaalde verkoper. Dat voorrecht
zou de interest dus wel mee verzekeren, het in beginsel sterkere
eigendomsvoorbehoud echter niet. De curator kan het eigendomsvoorbehoud
beëindigen en het voorbehoudsgoed in de boedel houden door enkel de hoofdsom te
betalen, maar nadien zou er een bevoorrechte schuldvordering overblijven voor de
interest (althans de interest vervallen voor het faillissement). Naar Staats-Nederlands
recht is de door het eigendomsvoorbehoud verzekerde schuldvordering overigens nog
iets ruimer42.

                                                  
42 Zie art. 3:92 lid 2 NBW.
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Omgekeerd heeft het bedingen van een eigendomsvoorbehoud wel degelijk nut in een
aantal situaties, die hieronder ter sprake komen.

2° Verschil qua volgrecht; verlenging van het eigendomsvoorbehoud bij doorverkoop

(83) Het voorrecht verschaft de schuldeiser geen volgrecht op de onbetaalde zaak,
ook niet t.a.v. derden te kwader trouw. Indien de zaak intussen vervreemd is aan een
derde, dan gaat het voorrecht teniet43.

Wel zou het voorrecht gehandhaafd kunnen worden door zakelijke subrogatie in de
prijsvordering (voor landbouwgereedschap is dat uitdrukkelijk voorzien in art. 20, 2°,
2e zinsnede HypW in fine, maar de regel geldt algemeen44). Subrogatie in een
vervangend goed andere dan de prijsvordering bij doorverkoop is betwist45. Ook
wordt de uitsluiting van het volgrecht eng uitgelegd: bij inpandgeving van de
onbetaalde zaak door de koper aan een derde (althans een derde te kwader trouw)
bevindt de eigendom zich nog in het vermogen van de koper en blijft het voorrecht
daarom in beginsel bestaan; het gaat maar teniet indien de pandhouder op grond van
zijn bezit en goede trouw beschermd wordt als verkrijger te goeder trouw.

(84) Het eigendomsvoorbehoud daarentegen blijft in beginsel bestaan bij verdere
vervreemding van de zaak door de koper aan een derde. Het recht op de zaak zal wel
tenietgaan indien aan de koper beschikkingsbevoegdheid was verleend alsook
wanneer de derde-verkrijger beschermd wordt op grond van zijn bezit en goede trouw
(art. 2279 BW; derdenbescherming), maar kan dan nog gehandhaafd worden op de
prijsvordering van de koper jegens de derde:
- zij het door een bedongen cessie  of inpandgeving van die prijsvordering aan de
voorbehoudsverkoper,
- zij het doordat de voorbehoudskoper doorverkoopt als middellijk vertegenwoordiger
van de voorbehoudsverkoper; dan heeft de verkoper van rechtswege een
zekerheidsrecht op de prijsvordering (zie art. 103 Faill)46;
- zij het door zakelijke subrogatie van de voorbehoudsverkoper in die schuldvordering
("verlenging" van het eigendomsvoorbehoud in de prijsvordering)47.

                                                  
43 Zo o.m. F 't KINT, Sûretés (2004) nr. 470, die stelt dat "bezit" in art. 20, 5° moet gelezen worden als
eigendom; DIRIX & DE CORTE (2006) nr. 280.
44 Zie bv. Hof Brussel 24 januari 1964, RW 1963-64, 1511; Hof Antwerpen 3 februari 2005, RW 2005-
2006, 788, zij het dat in casu ze niet werd aanvaard omdat het voorrecht voor de doorverkoop reeds
was tenietgegaan door vermenging.
45 Dit werd echter wel erkend door Kh. Aarlen 10 februari 2000, JLMB 2002, 241 (behoud van het
voorrecht ook na omruiling van het verkochte voertuig voor een ander voertuig); verworpen in Hof
Gent 14 juni 1957, RW 1957-58, 1052 concl. a.g. J. MATTHYS, Hof Bergen 20 november 1980, RRD
1991, 43; kh. Namen 18 september 1980, RRD 1981, 44.
46  Vergelijk art. 7:420 NBW.
47  Bv. Hof Brussel 19 november 2002, TBH 2003, 771 noot V. SAGAERT, “Het “in natura”-vereiste
bij eigendomsvoorbehoud”. Zie verder E. DIRIX, “Eigendomsvoorbehoud”, RW 1997-98, (481), 491-
493; F. T’KINT en W. DERIJCKE, “Dessaissement et situation des créanciers en cas de faillite”, in Le
nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite, 1997, 206, nr. 39. Dezelfde regel vinden we in
het Franse recht.
Contra o.a. M. GREGOIRE, “Questions liées à l'invocation d'une clause de réserve de propriété”, in
Mélanges offerts à  Pierre van Ommeslaghe, Bruylant Brussel 2000, (464) 491, nr. 40.
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Als variante op de cessie of inpandgeving van de prijsvordering kan men ook het
trekken van een wisselbrief door de voorbehoudskoper op de volgende koper zien

3° Regels bij onroerendmaking

(85) Het voorrecht gaat teniet wanneer de verkochte zaak onroerend wordt door
bestemming op het onroerend goed van de koper, behoudens bij uitrusting voor
landbouwbedrijven; in nijverheids-, handels- en ambachtsondernemingen kan de
verkoper dit tenietgaan wel gedurende 5 jaar verhinderen door de neerlegging van de
onbetaalde factuur binnen de 15 dagen na levering.

Bij eigendomsvoorbehoud kan de verkochte zaak niet onroerend worden door
bestemming en is die neerlegging overbodig.

(86) Omgekeerd kan het voorrecht onder bepaalde voorwaarden gehandhaafd worden
wanneer de verkochte zaken uit hun aard onroerend worden (door onroerende
natrekking), terwijl het eigendomsvoorbehoud noodzakelijk tenietgaat. De
belangrijkste gevallen waarin een voorrecht desondanks kan blijven bestaan zijn:
- leveringen van zaden (voorrecht op de oogst);
- levering van bedrijfsuitrusting, in beginsel wel mits neerlegging van de factuur
(behoud voorrecht verkoper);
- mits vervulling van een complexe procedure, bij het scheppen van meerwaarde voor
een onroerend goed (onroerend voorrecht van de bearbeiders van onroerend goed, art.
38 Hyp.W.)

4° Regels bij zaaksvorming en vermenging - eigendomsvoorbehoud verlengd in het
product ?

(87) Wat tenslotte de vraag betreft of het voorrecht c.q. eigendomsvoorbehoud
behouden blijven bij zaaksvorming met de verkochte zaak of vermenging ervan, is er
betwisting in het Belgische recht. Het correcte antwoord de lege lata lijkt het
volgende te zijn:

- indien er op de zaak een eigendomsvoorbehoud rust, kan het zijn dat de nieuwe zaak
door toepassing van de regels van de natrekking of vermenging (te vinden in art. 567
v. BW) aan de voorbehoudseigenaar zou toekomen in eigendom of mede-eigendom;
er is dan geen enkele reden om die regels niet in die zin toe te passen. De
voorbehoudseigenaar wordt eigenaar of proportioneel mede-eigenaar ten titel van
zekerheid. Bij gebrek aan eigendomsvoorbehoud kan dit voordeel niet spelen.

- indien de nieuwe zaak ingevolge de toepassing van de regels van de natrekking of
vermenging aan een derde toekomt, en de koper daardoor op die derde een
vergoedingsvordering verwerft, dan zou de verkoper door de werking van de zakelijke
subrogatie zowel zijn voorrecht als een eigendomsvoorbehoud moeten kunnen
handhaven in die vergoedingsvordering.

- indien tenslotte de nieuwe zaak ingevolge de toepassing van de regels van de
natrekking of vermenging aan de koper toekomt, dan zou volgens de logica van het
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voorrecht van de onbetaalde verkoper (nl. de verrijkingsgedachte) dit voorrecht
moeten gehandhaafd worden op de nieuwe zaak (zij het enkel voor zover de waarde
van dit product afkomstig is van de geleverde zaak). Een verlenging van het
eigendomsvoorbehoud in die nieuwe zaak (anders dan de hoger besproken verlenging
in de prijsvordering) lijkt op basis van de uitdrukkelijke bepaling van art. 101 lid 2
Faill.W uitgesloten.

(88) Nochtans zien we dat deze inperking van het verlengd eigendomsvoorbehoud
omzeild kan worden door het reeds hoger vermelde beding van loonfabricage, waarbij
de goederen door de leverancier aan de wederpartij worden toevertrouwd met het oog
op bewerking voor rekening van de leverancier. Het gaat dan vaak om de
vervaardiging van producten uit materialen van de opdrachtgever.

Contractueel wordt bepaald dat de producten voor rekening van de opdrachtgever
vervaardigd worden en dus zijn eigendom worden, ook indien dit krachtens de
gemeenrechtelijke regels van de zaaksvorming niet het geval zou zijn (deze regels zijn
enkel dwingend in die zin dat er bij zaaksvorming een nieuwe zaak is, maar niet
dwingend wat betreft de bepaling van de partij die eigenaar wordt van die zaak), en
dat de fabrikant betaald wordt voor het geleverde werk (de interne verhouding is dan
een bijzondere vorm van aannemingsovereenkomst). Zeker wanneer de overeenkomst
van loonfabricage gecombineerd wordt met een machtiging aan de fabrikant om de
goederen tegen commissie te verkopen voor rekening van de opdrachtgever, komt de
situatie dicht in de buurt van een eigendomsvoorbehoud met bedingen inzake
verwerking en doorverkoop (in het Duitse recht de Verarbeitungsklausel of
Herstellervereinbarung).

Het verschil betreft in beginsel de vraag wie het risico draagt wanneer de bewerker de
zaak niet verkocht krijgt. Bij verkoop aan de fabrikant (met eigendomsvoorbehoud)
ligt het risico in beginsel bij die fabrikant, bij loonfabricage met verkoopmachtiging
in beginsel bij de opdrachtgever van de fabrikant. Wanneer de fabrikant het risico niet
draagt, dan gaat het economisch niet om een "echte" loonfabricage maar om een
verlengd eigendomsvoorbehoud van de opdrachtgever. De risicoregeling bij
aanneming is evenwel niet van dwingend recht, zodat de wijziging ervan het beding
ook niet ongeldig maakt48.

Wanneer de opdrachtgever over een intellectueel eigendomsrecht beschikt, zoals een
uitvindingsoctrooi, model, merk of auteursrecht, kan hij bovendien zijn macht over de
gefabriceerde producten veiligstellen door enkel een fabricagelicentie en geen
verkooplicentie te geven. Bij een verkoop door de houder van het intellectueel recht
daarentegen kan deze zich niet verzetten tegen doorverkoop ervan éénmaal de zaken
met toestemming van de houder van het intellectueel recht in het verkeer zijn gebracht
(uitputtingsbeginsel).

                                                  
48 Net zoals bij leasing (financieringshuur) het wegbedingen van de normale vrijwaringsplicht van de
verhuurder de overeenkomst ook niet diskwalificeert als huur: Cass. 17 juni 1993, Pas. 1993 I 582 =
RW 1994-95, 1435 = JT 1993, 732 = TBH 1994, 148 = Recente Cassatie, 1993, 179-180, n. M.E.
STORME " De wijde mantel van de huurovereenkomst biedt ook plaats aan zuivere financieringshuur
zonder vrijwaring door de lessor".
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5° Commentaar betreffende de zekerheden van de leverancier

(89) In rechtsvergelijkend opzicht geeft het Belgische recht sedert 1998 aan de
verkoper die geen eigendomsvoorbehoud heeft bedongen een opvallend sterke positie,
aangezien in vele andere landen de verkoper niet van rechtswege wordt beschermd
door een voorrecht (maar hoogstens door een veel beperkter reclamerecht) maar enkel
door een bedongen eigendomsvoorbehoud. Nochtans is de Belgische oplossing op dit
punt perfect rationeel verdedigbaar en wellicht zelfs de enig redelijke in een systeem
waar er een vermoeden geldt dat de instemming met de verkoop ook een instemming
met de eigendomsoverdracht (dus een impliciete levering constituto possessorio)
inhoudt (regel die te vinden is in art. 1138 BW). Het is perfect verdedigbaar om een
dergelijk voorrecht van de verkoper te bestrijden omwille van zijn "stil" karakter,
waardoor bij derden de schijn kan worden gewekt dat de koper onbezwaard eigenaar
is, maar het is weinig zinvol om het eigendomsvoorbehoud zonder enige publiciteit
toe te laten en de verkoper die dit niet bedongen heeft geen enkele zekerheid te
verschaffen. De bescherming van de onbetaalde verkoper komt overeen met een
gebruikelijk beding en kan dan ook best als uitgangspunt worden genomen voor de
wettelijke regeling, zoals inderdaad in het Belgische recht is gebeurd sedert 1 januari
1998. Het toekennen van een wettelijk zekerheidsrecht verschaft een grotere
duidelijkheid en rehctszekerheid.

(90) Anderzijds is de aanvaarding van voorbehouden zekerheden zonder publiciteit
eveneens te rechtvaardigen. Van een zaak die zich bij een insolvente debiteur bevindt,
kan veel gemakkelijker worden nagegaan van wie ze verkregen werd en of daar nog
rechten van de vorige eigenaar op rusten (voorbehouden zekerheden) dan of ze niet
werd vervreemd of in pand gegeven aan een derde (gevestigde zekerheden). Wel zou
het verantwoord zijn om publiciteit voor te schrijven voor het behoud van deze
zekerheden vanaf een bepaald tijdstip na de levering (bv. reeds meer dan één jaar
geleverd en nog niet afbetaald); deze publiciteit moet dan wel on line kunnen worden
ingevoerd en even gemakkelijk on line consulteerbaar zijn.

4. Gevestigde zekerheden op roerende zaken.

a. Inleiding

(91) Het domein van de gevestigde zekerheidsrechten op roerende zaken is op het
eerste gezicht een onsamenhangend geheel van rechtsfiguren, in de regeling waarvan
weinig systeem is te ontdekken. Nochtans dwingen zowel het postulaat van de
rationele wetgever als het grondwettelijk gelijkheidsgebod om hieraan een zo
coherent mogelijke interpretatie te geven. Het is om die reden te betreuren dat de
doctrine nog te vaak blijft steken in de onsamenhangende letter van de wet, hoewel
het positieve recht een meer coherente visie meestal niet in de weg staat. Natuurlijk
blijven er een reeks anomalieën die niet kunnen worden weggeredeneerd, maar met
een beetje goede wil is toch enige samenhang mogelijk.

(92) De basisbeginselen op dit gebied zijn enerzijds het publiciteitsbeginsel en
anderzijds het anterioriteitsbeginsel, gecorrigeerd door de regels van
derdenbescherming.  Enkele hoger genoemde bijzondere voorrechten die op de
verrijkingsgedachte zijn gebaseerd (voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak,
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voorrechten op de oogst, voorrecht van de verzekeraar e.d.) en niet als
goederenrechtelijk gevestigd kunnen worden beschouwd, ontsnappen weliswaar aan
beide beginselen. Daarbuiten echter ontstaan zekerheden op roerende zaken, voor
zover ze niet door voorbehoud ontstaan, in beginsel slechts door de vestiging ervan én
de vervulling van een wettelijke publiciteitsvorm. De basispubliciteit is bij roerende
zaken nog steeds de buitenbezitstelling; daarnaast kent het Belgische recht de
mogelijkheid om in bepaalde gevallen registerpandrechten te vestigen (met name op
een handelszaak en op een landbouwbedrijf); tenslotte worden het zgn. voorrecht van
de verhuurder en de hotelhouder op de inboedel van de huurder c.q. hotelgast geacht
evenzeer publiciteit te hebben door het publieke karakter van het feit dat de huurder
c.q. hotelgast geen eigenaar is van het onroerend goed waarin die roerende zaken zich
bevinden.

(93) Ondanks het feit dat de wetgever en rechtspraak met uiteenlopende benamingen
goochelen, zoals pandrecht, voorrecht, retentierecht e.d.m., gaat het in wezen in alle
gevallen om een pandrecht (behalve zoals gezegd enkele voorrechten gegrond op
kosten en risicos betreffende de zaak). De gebruikte etiketten zijn onnuttig voor een
zinvolle categorisering van al deze rechtsfiguren. Behalve wat de publiciteitsvorm
betreft, zijn er in wezen maar twee relevante onderscheidingscriteria:

- naast de algemene mogelijkheid om een pandrecht te vestigen krachtens een
uitdrukkelijke overeenkomst of clausule zijn er een reeks gevallen waarin het
pandrecht van rechtswege ontstaat; wat de gevolgen betreft is het enige echte verschil
dat in het tweede geval het objectieve recht bepaalt welke schuldvorderingen door de
zekerheid worden gedekt, terwijl dat in het eerste geval in beginsel een zaak is van de
autonomie van partijen;

- naast de algemene mogelijkheid om "vaste" pandrechten te vestigen op specifieke
zaken, zijn er enkele gevallen waarin het pandrecht "vlottend" is, doordat het geheel
of gedeeltelijk gevestigd wordt op een feitelijke algemeenheid of een categorie van
zaken (namelijk pand op handelszaak, landbouwvoorrecht, voorrecht van de
verhuurder en de hotelhouder). Daardoor gelden er voor die pandrechten ten dele
afwijkende regels, met name qua voorwerp en vestiging alsook door een wettelijke
beperking van de erdoor verzekerde schuldvorderingen.

b. Vuistpandrechten, al dan niet van rechtswege

1° Uitdrukkelijke pandrechten en als pandrecht te beschouwen voorrechten

a) Uitdrukkelijke conventionele pandrechten

(94) Op de eerste plaats kunnen er dus vuistpandrechten ontstaan, d.i. pandrechten
waarbij de zaak uit de macht van de pandgever gaat en in detentie komt van de
pandhouder of een derde die deze voor hem in pand houdt.

Aan een uitdrukkelijke vestiging van een pandrecht worden in handelszaken géén
vormvereisten gesteld; in burgerlijke zaken met een waarde boven 375 Euro is een
akte met vaste datum vereist.
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b) Wettelijke en jurisprudentiële pandrechten

(95) Ook bij gebreke aan een dergelijke uitdrukkelijke pandvestiging ontstaat er
evenwel in een hele reeks gevallen bij buitenbezitstelling een (vuist)pandrecht. Het
gaat dan onder meer om het voorrecht van de commissionair die goederen onder zich
houdt, het voorrecht van de vervoerder, het voorrecht van de houder van achtergelaten
voorwerpen en het retentierecht (soms wettelijk voorzien, daarbuiten vorm gegeven
door de rechtspraak en rechtsleer; daarover zo dadelijk meer). Ware er niet de
verwarrende uitdrukking "retentierecht", zou er een zekere logica in de terminologie
zitten, namelijk deze dat de uitdrukkelijke pandrechten doorgaans pand worden
genoemd en diegene die van rechtswege ontstaan doorgaans bijzonder voorrecht.

c) Eenvormigheid qua gevolgen

(96) Het gebruik van uiteenlopende termen  doet sommigen ten onrechte denken dat
de rechtsgevolgen verschillend zouden zijn. Zoals gezegd is dat niet het geval,
behalve dan dat de omvang van de dekking - de door het recht verzekerde
schuldvorderingen - bij een uitdrukkelijk pandrecht door de overeenkomst van
partijen wordt bepaald en daarbuiten door het objectieve recht. Andere regels
verschillen niet naargelang die benaming:
- de regels inzake de realisatie van het pand hangen niet af van die kwalificatie (er zijn
uiteenlopende regels voor de realisatie, maar het grootste onderscheid daarbij betreft
de vraag of het een burgerlijke of een handelszaak is);
- meer nog, de regels inzake verkrijging a non domino of in strijd met een ouder
zakelijk recht (de regels van derdenbescherming) zijn fundamenteel dezelfde.

d) In het bijzonder de regels van derdenbescherming

(97) Ook bij wettelijke vuistpandrechten (zoals gezegd vaak voorrecht genoemd)
geldt in beginsel het anterioriteitsbeginsel49, maar ook zij kunnen worden verkregen
in strijd met oudere rechten (zij het het eigendomsrecht van de eigenaar dan wel een
ouder beperkt zakelijk recht) volgens dezelfde regels als uitdrukkelijke
vuistpandrechten, nl. wanneer de derde-verkrijger op het tijdstip van de
buitenbezitstelling te goeder trouw was (toepassing van art. 2279 BW, met
uitzonderingen bij gestolen of verloren goederen). Het feit dat deze regel uit art. 2279
BW enkel voor de bezitter geldt (Eigenbesitzer) en niet voor een detentor
(Fremdbesitzer) verhindert dat niet: de beweerde verkrijger van een pandrecht moge
al een detentor zijn van de zaak, ten aanzien van het pandrecht op de zaak is hij een
bezitter (van dat pandrecht) en speelt art. 2279 BW dus wel degelijk. Deze
bescherming geldt in ons recht niet alleen voor de verkrijger van een uitdrukkelijk
pandrecht (zie art. 23 lid 1 HypW), maar ook van een wettelijk impliciet pandrecht
(bv. voor het voorrecht van de commissionair50, van de hotelhouder of van de

                                                  
49 Cass. 25 mei 1984, Arr. 1983-84 nr. 542 = RW 1984-85, 2328 = TBH 1984, 680 = Pas. 1984 I 1155
= JT 1985, 287, en na verwijzing Hof Brussel 20 mei 1986, TBH 1987, 738 n. J. KOKELENBERG.
50 Cass. 21 maart 2003, RW 2004-2005, 1174.; zie ook kh. Kortrijk 24 januari 1995, Eur. Vervoerr.
1995, 661; Hof Antwerpen 21 december 1993, RW 1994-95, 331; kh. Kortrijk 30 januari 2001, RW
2000-2001, 1349; kh. Kortrijk 16 april 2002, RW 2003-2004, 1273; Hof Antwerpen 16 november 2004,
RW 2004-2005, 1147.



42

vervoerder - zie eveneens art. 23 lid 1 HypW) en van een zgn. retentierecht (zie
verder).

(98) Die goede trouw moet betrekking hebben op de bevoegdheid van de pandgever
om op de gedane wijze over de zaken te beschikken (en ze aldus aan het pandrecht of
voorrecht te onderwerpen) dus op de beschikkingsbevoegdheid, niet op de eigendom
van de pandgever. Zo dient bv. de goede trouw van de commissionair betrekking te
hebben op het eigendomsrecht van zijn opdrachtgever dan wel diens bevoegdheid om
over de goederen te beschikken in het kader van de aan de commissionair
toevertrouwde opdracht (bij een commissionair-expediteur: “in het kader van de
verzending”)51.

(99) Ook wat het conventioneel vuistpand betreft is duidelijk dat het voldoende is dat
de pandhouder (c.q. de derde die de goederen voor hem in pand houdt) erop mocht
vertrouwen dat hij te doen had met (de eigenaar van de koopwaar of althans met)
iemand die bevoegd was om de goederen aan inpandgeving te onderwerpen52. Deze
bevoegdheid zal evenwel minder snel worden aangenomen dan de bevoegdheid om
aan de zaak kosten te laten maken waarvoor een retentierecht geldt.

2° Het zogenaamd retentierecht

(100) Zoals reeds vermeld, is er in het Belgische recht ook vaak sprake van het
zogenaamde retentierecht op zaken die de schuldeiser is detentie heeft.

a) Onderscheid met het retentierecht van de vervreemder

(101) Nu moet men op de eerste plaats goed onderscheiden tussen twee soorten
retentierecht:
a) het retentierecht dat door een vervreemder wordt voorbehouden (en dat
zakenrechtelijk voortbouwt op de exceptio non adimpleti contractus of
opschortingsrecht in enge zin), dat hoger ter sprake kwam, en
b) het retentierecht in ruimere zin (dat zakenrechtelijk voortbouwt op de exceptio non
adimpleti contractus of opschortingsrecht in ruime zin).

(102) Het eerstgenoemde betreft enkel goederen waarop men zich een retentierecht
voorbehoudt, dus goederen die van de opschortende partij zelf afkomstig zijn, en niet
van de partij tegen wie de opschorting wordt ingeroepen. Het verzekert zoals hoger
besproken enkel schuldvorderingen die als tegenprestatie voor het goed (of voor een
geheel waarvan het goed deel uitmaakt) bedongen zijn. De connexiteit of samenhang

                                                  
51 Cass. 21 maart 2003, Bergfelder Holzimport t. Houtnatie Cuba, RW 2004-2005, 1174. Vgl. eerder
Hof Antwerpen 21 december 1993, RW 1994-95, 331; Rb. Kortrijk 30 januari 2001, RW 2000-2001,
1349; Hof Antwerpen 16 november 2004, RW  2004-2005, 1147. Zie ook nog Hof Antwerpen 5
februari 1996, TBH 1998, 758 (commissionair kende de rechter van de verkoper).
52 Cass. 12 februari 2004, Nr. C.01.0121.N, NISSAN t. BBL en Warrant n.v., RW 2004-2005, 1179
noot M.E. STORME. Voor een zaak waar het pandrecht op goederen die aan een derde toebehoorden
niet werd aanvaard, zie kh. Hasselt 2 november 2004, RW  2004-2005, 1676 (op de vraag van
derdenbescherming werd hier overigens niet ingegaan) - voorraden waarop de pandhouder (via
warrantage-aan-huis) retentie wilde uitoefenen, maar die zich bevonden in koelcellen die aan een derde
waren verhuurd en eigendom waren van die derde.
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tussen het ingehouden goed en de verschuldigde prestatie is de juridische connexiteit
van het tegenprestatieverband. Een dergelijk verband vinden we tussen de (afgifte van
de) verkochte zaak en de (betaling van de) prijs ervoor, tussen de geruilde zaak en het
ruilgoed ervoor, tussen de geschonken zaak en de last waaronder ze geschonken is,
e.d.m. In al deze gevallen is het opschortingsrecht ook een vooruitlopen op een
mogelijke ontbinding wegens wanprestatie; de retentie betreft goederen die in geval
van ontbinding aan de schuldeiser toekomen. Behalve bij de verkoop en aanverwante
kan dit retentierecht ook voorkomen bij dienstencontracten, waarbij accessoir ook
zaken dienen te worden geleverd aan de opdrachtgever, doch enkel wanneer het om
zaken gaat die men ook in geval van ontbinding definitief mag terugnemen.

(103) Het hier besproken retentierecht (in ruimere zin) daarentegen, betreft goederen
die niet van de opschortende partij zelf afkomstig zijn.

We vinden het wanneer er tussen een zaak en de verbintenis wegens niet-nakoming
waarvan men de afgifte van de zaak opschort, een "objectieve" samenhang is. Een
dergelijke samenhang vinden we bv. tussen de verbintenis tot afgifte van zaken door
een bewaarnemer, vervoerder, hersteller e.d. en de verbintenis van de wederpartij tot
vergoeding van de gemaakte kosten voor vervoer, bewaarneming of herstelling van
die zaak. Ook hiervoor geldt in het verbintenissenrecht dat een prestatie mag worden
opgeschort tot de schuldenaar van een andere prestatie, die daarmee in voldoende
verband staat, nakomt of aanbiedt na te komen (exceptie van niet-nakoming in ruime
zin):  "Inadimplenti non est adimplendum".

Het is in deze gevallen niet zo dat de zaak slechts moet worden afgegeven in ruil voor
de betaling van die kosten, die er de prijs voor zouden vormen. Het betreft integendeel
zogenaamde “onvolkomen synallagmatische” verbintenissen. Dat men de zaak in
beginsel moet afgeven is niet omdat men er een tegenprestatie (prijs) voor bedongen
heeft, maar omdat men geen recht heeft om de zaak te bezitten dan wel dat recht
verstreken is (bv. verstrijken van de huur, einde van de bruikleen, enz.). Het
opschortingsrecht loopt hier helemaal niet vooruit op een ontbinding: ook bij
ontbinding van de overeenkomst (van vervoer, bewaargeving e.d.) zal de
opschortende partij de zaak niet in eigendom verwerven. Het retentierecht is hier een
louter zekerheidsrecht. Aangezien er geen volkomen synallagma is moet er een ander
synallagmatisch verband (iunctum) zijn tussen de teruggehouden zaak (res detenta) en
de verzekerde schuld  (debitum): debitum cum re detenta iunctum, dan wel een
conventioneel verband (nl. een overeenkomst van inpandgeving).

(104) Het onderscheid tussen beide soorten retentierecht is van belang voor de
precieze draagwijdte van het retentierecht. Het retentierecht van de vervreemder, als
voorbehouden zekerheid, geeft de schuldeiser immers in meerdere opzichten een
sterkere positie dan een gevestigd pandrecht of andere vormen van retentierecht, die
slechts een andere vorm van krediet verzekeren53.

                                                  
53 Het retentierecht van de vervreemder kan omgezet worden in herkregen eigendom door een
ontbinding van de overeenkomst, het houdt niet op bij zekerheidsstelling door de schuldenaar indien de
prijs iets anders is dan een geldsom, het geldt ook voor zaken die in hoofde van de verkrijger niet voor
beslag vatbaar zijn, en het is niet afgeleid van de rechten van de schuldenaar maar altijd ouder dan de
rechten van de schuldenaar en zijn rechtsopvolgers.
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(105) Het is anderzijds wel enigszins verwarrend dat de wetgever - in een beperkt
aantal gevallen - en de rechtspraak en rechtsleer - op algemene schaal - de term
retentierecht is gaan gebruiken voor dit pandrecht dat voortvloeit uit - de zakelijke
werking van - het recht van de detentor van een zaak om de teruggave ervan op te
schorten tot zijn schuldvordering die betrekking heeft op diezelfde zaak, betaald
wordt (dus gegrond op een objectieve band tussen zaak en verzekerde
schuldvordering (onvolkomen synallagma)). Dit is weliswaar historisch verklaarbaar,
maar het is vandaag de dag niet meer gerechtvaardigd om dit retentierecht nog van
een (impliciet) vuistpandrecht te onderscheiden. De rechtspraak heeft immers:
- aan de gevallen waar de wet een retentierecht toekent in feite dezelfde gevolgen
toegekend als aan die wettelijke pandrechten,
- en dit recht ook erkend buiten de uitdrukkelijk door de wet genoemde gevallen, op
grond van een algemeen rechtsbeginsel waarvan de wet slechts toepassingen geeft.

Dit zelfstandige retentierecht wordt in meerdere gevallen door de wet genoemd,
meestal  zonder dat op de precieze draagwijdte ervan wordt ingegaan. Het is door de
rechtspraak veralgemeend (en zoals gezegd uitgebouwd tot een zakelijk
zekerheidsrecht dat minstens qua gevolgen nauwelijks van een pandrecht verschilt en
waarvoor ook grotendeels dezelfde vereisten gelden).

b) Totstandkoming, onderpand en verzekerde schuldvordering; verbintenisrechtelijke
vereisten

(106) Als aparte rechtsfiguur is het retentierecht maar relevant in  die gevallen waarin
juist niet aan de gewone vereisten van een pandrecht is voldaan, bv. omdat dit niet
uitdrukkelijk bedongen is, of omdat niet aan de bijkomende vormvereisten is voldaan
(nl. pandakte met vaste datum in burgerlijke zaken).

Ondanks het niet vervuld zijn van die vereisten is er dan krachtens een
jurisprudentiële uitleg van het recht54 een pandrecht onder de naam “retentierecht”
mits:
- er een nauwe band bestaat tussen die goederen en de ermee verzekerde
schuldvordering (= debitum cum re (detenta) iunctum);
- (in beginsel) de persoon die het bezit heeft verschaft dit vrijwillig heeft gedaan;
- en aan de andere algemene vereisten voor een pandrecht is voldaan; deze worden
hieronder in herinnering gebracht.

Indien aan deze vereisten is voldaan ontsnapt men aan de vormvereisten voor een
formeel pand (uitdrukkelijk beding, akte en in burgerlijke zaken vaste datum). Is
omgekeerd niet aan deze vereisten voldaan, dan dient aan de vereisten van een ander
soort pandrecht te zijn voldaan (eventueel voortgezet in de vorm van het wisselpand)
(zie in dit verband het Teinturia-arrest55).

                                                  
54 In sommige andere landen is het retentierecht ruimer wettelijk erkend, zo onder meer in dezelfde
omvang als bij ons in het Nederlands BW (zie art. 3:290 v.), en in iets beperktere mate in het Duitse
HGB (§ 369) en het Zwitserse ZGB. De Franse rechtspraak is tot ongeveer dezelfde uitlegging
gekomen als de Belgische.
55 Cass. 7 oktober 1976, RW 1976-77, 1832 = Arr.Cass. 1977, 153 = Pas. 1977 I 154 met concl. A.g.
Krings = RCJB 1979, 5 noot FAGNART.
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i) Verzekerde schuldvordering : de vereiste van een nauwe band

Juridisch verband

(107) Een voldoende juridisch verband vinden we bij restitutie van strikt wederkerige
prestaties. Na ontbinding of nietigverklaring van een overeenkomst dient elk van de
partijen de ontvangen prestatie maar terug te geven in ruil voor het terugkrijgen van
de tegenprestatie; ook wanneer de wederpartij door de ontbinding terug eigenaar is
van een zaak, behoudt de restitutieschuldenaar dus een retentierecht.

Sommige rechtspraak legt het vereiste verband ruimer uit en oordeelt dat – voor zover
aan de andere vereisten is voldaan (zie met name verder de discussie over de
beschikkingsonbevoegde wederpartij) - er een retentierecht is zodra de
teruggaveplicht en de schuldvordering uit éénzelfde overeenkomst (ex eadem causa)
voortvloeien56, ook al gaat het niet om strikt wederkerige prestaties. M.i. volstaat dit
niet, tenzij men in die overeenkomst al dan niet stilzwijgend een beding van
inpandgeving vindt.

Materieel verband

(108) Dit is er alvast bij kosten tot behoud van de zaak.

Het is er ook bij andere kosten in verband met de zaak, die strikt genomen geen
behoudskosten zijn (bij het voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak is het
criterium een stuk enger, maar is er geen bezitsvereiste), met name nuttige kosten
gedaan aan zaken, inbegrepen onderhoudskosten, en andere kosten die voldoende
samenhangend of verknocht zijn met de zaak om een retentierecht te rechtvaardigen:

Wettelijke voorbeelden57:
- art. 101 lid 4 FaillW: kosten ten laste van de failliete boedel voor bewaring en
teruggave van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Evenwel moeten die
kosten redelijk gemaakt zijn, wat in beginsel niet meer het geval is voor kosten
gemaakt na de revindicatie van de zaak door de eigenaar58.
- art. 1948 BW: retentierecht van de bewaarnemer voor de kosten van de
bewaarneming;
- art. 5 van de Wet van 30 December 1975 betreffende de goederen buiten particuliere
eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen
tot uitzetting59: de weghalings- en bewaringskosten.

Andere voorbeelden uit de rechtspraak:

                                                  
56 Hof Luik 13 januari 2000, TBH 2000, 423; Hof Gent 3 december 1997, TBH 1999, 335..
57 Vgl. de wettelijke pandrechten in het Duitse recht, nl. dat van de Werkunternehmer (§ 647), de
Lagerhalter (§ 421 HGB) , de commissionair en de vervoerder.
58 Vgl Hof Brussel 7 juni 2005, RW 2005-2006, 1108, betreffende kosten die een curator had gemaakt
voor de inbewaringgeving van leasingvoertuigen die reeds door de eigenaar waren gerevindiceerd.
59 “De gemeentebesturen mogen de kosten die zij gemaakt hebben voor het weghalen en bewaren van
de goederen aanrekenen aan de eigenaar of zijn rechtverkrijgenden. Ze kunnen de teruggave van de
goederen, met uitzondering van die waarvan sprake is in artikel 1408, § 1 van het Gerechtelijk
Wetboek, of de teruggave van de opbrengst van de verkoop daarvan, vóór het verstrijken van de in
artikel 2 gestelde termijnen, afhankelijk stellen van de voorafgaande betaling van die kosten“.
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- de bewerker van materialen van de opdrachtgever voor diens rekening (bv. de
textielveredelaar), de hersteller van goederen, e.d.

Conventionele verruiming van het retentierecht ?

(109) In de praktijk vinden we soms een beding van uitbreiding van retentierecht
onder de benaming van beding van ondeelbaarheid, waarbij de gemaakte kosten niet
enkel retentie toelaten van de goederen waarvoor die kosten specifiek zijn gemaakt,
maar ook voor andere goederen die men in het kader van dezelfde overeenkomst of
zelfs opeenvolgende overeenkomsten houdt (men zou ook van een uitbreidingsbeding
of verruimingsbeding kunnen spreken).

Verbintenisrechtelijk zijn dergelijke bedingen zeker geldig, behoudens rechtsmisbruik
in geval van kennelijke onevenredigheid.

Of men door middel van zo’n beding dit echter zakelijke werking kan verlenen, is
voorwerp van discussie60. M.i. is de zaak nochtans eenvoudig: de schuldeiser die in
het bezit is van de zaak kan op twee gronden over een retentierecht dan wel pandrecht
daarover beschikken:
- ofwel omdat er objectief gesproken een debitum cum re iunctum is (wat in beginsel
niet door middel van een beding kan worden tot stand gebracht),
- ofwel omdat dit tussen partijen overeengekomen is, namelijk als pandrecht.
Aangezien er bij dat zogenaamd beding van ondeelbaarheid per definitie een
uitdrukkelijk beding is, moet men namelijk gewoon nagaan of het hier niet om een
conventioneel pandrecht gaat (meestal wel, ook al hebben partijen dat woord
misschien niet gebruikt) en of aan de vereisten daarvan voldaan is (daarvoor geldt de
eis van het debitum cum re iunctum immers niet; wel gelden er vormvereisten in
burgerlijke zaken, evenwel niet in handelszaken). In veruit de meeste gevallen is dit
zgn. beding van ondeelbaarheid eigenlijk een overeenkomst tot inpandgeving. De
vraag of die ondeelbaarheid dan zogenaamd fictief is of niet61, doet niet terzake: een
conventionele band volstaat immers precies. De vraag die daarbij wél rijst is of die
inpandgeving geen nieuwe zekerheid voor bestaande schulden heeft gevestigd in de
verdachte periode (wat slechts dan aan de boedel tegenwerpelijk is, indien het een
geldige pandwisseling uitmaakt).

Ook in het geval waarin een persoon meerdere zaken verkoopt, die geen ondeelbaar
geheel vormen, heeft hij op de nog niet geleverde zaken niet van rechtswege een
retentierecht tot zekerheid van de prijs van de reeds geleverde. Ook hier moet men
wel nagaan of er geen sprake is van een conventioneel pandrecht.

                                                  
60 Zie bv. de afwijzing hiervan door het Hof van beroep in het arrest dat geleid heeft tot het Teinturia-
arrest, Cass. 7 oktober 1976, RW 1976-77, 1832 = Arr.Cass. 1977, 153 = Pas. 1977 I, 154 met concl.
A.g. Krings = RCJB 1979, 5 noot FAGNART, ook besproken door F 't KINT, Sûretés (2004) nr. 270 -
arrest dat op dit punt het middel tegen het arrest in beroep verwierp. In andere gevallen is de
rechtspraak een stuk soepeler (m.i. ten onrechte, behoudens wanneer het met een conventioneel
pandrecht wordt gemotiveerd), bv. Hof Gent 4 mei 1961, RW 1961-62, 841 concl. A.g. MATTHIJS =
RCJB 1963, 61 noot P. VAN OMMESLAGHE; Hof Luik 3 mei 1970, JL 1970-71, 33.
61 Criterium dat jammer genoeg nog wel eens wordt gehanteerd, zie bv. C. CAUFFMAN,
"Retentierecht", NJW 2005, (686) 688 met verwijzingen. Aldus werd het retentierecht m.i. ten onrechte
afgewezen in o.m. kh. Sint-Niklaas 7 september 1954, RW 1954-55, 184; Rb. Doornik 2 december
1969, BRH 1971 II 243;  Hof Gent 9 maart 1971, RW 1970-71, 525.
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NB. De huurder in het bezit van de verhuurde zaak.

(110) De huurder die de door een insolvente verhuurder verhuurde zaak niet afgeeft
zolang de huurovereenkomst loopt, oefent strikt genomen geen opschortings- noch
retentierecht uit; hij voert gewoon de overeenkomst uit. Wanneer na faillissement van
de verhuurder de curator weigert de huurovereenkomst uit te voeren, heeft de huurder
in beginsel ook geen verplichting om de zaak vrij te geven, mits hij de huur betaalt.
Die huur kan hij ook verrekenen met schuldvorderingen uit dezelfde
huurovereenkomst jegens de verhuurder, maar niet meer met andere, niet-connexe
schuldvorderingen (zie de bespreking van de schuldvergelijking voor en na
samenloop verder onder).

ii) Vereisten betreffende het onderpand en het bezit ervan

(111) De zaak waarmee de schuldvordering een nauwe band heeft:
(1) moet vatbaar zijn voor overdracht en beslag (een algemene vereiste voor alle
pandrechten);
(2) moet zich in de macht bevinden van de schuldeiser (feitelijk bezit);
(3) dat bezit moet te goeder trouw zijn en in beginsel vrijwillig verschaft zijn; dit zou
niet gelden bij noodzakelijke kosten voor het behoud van de zaak, waar het volstaat
dat de zaak de eigenaar niet wederrechtelijk is ontnomen (d.i. niet door bedrog of
geweld);
(4) het terughouden van de zaak mag niet in strijd zijn met de verbintenisrechtelijke
verhouding tussen partijen (d.i. de schuldeiser heeft geen afstand gedaan van het
retentierecht en heeft ook geen verplichting om eerst te presteren (voorleveringsplicht,
vgl. bij het retentierecht van de verkoper)).

Bij gebrek van dergelijk bezit kan de schuldeiser mogelijks nog een voorrecht
inroepen, doch enkel voor "kosten tot behoud van de zaak".

iii) Vereiste dat het bezit verkregen werd van een beschikkingsbevoegde

(112) Vereist is tenslotte - zoals voor pandrechten in het algemeen - dat de persoon
die het bezit heeft verschaft, bevoegd was op die wijze over de zaak te beschikken.

Aan deze vereiste moet niet worden voldaan indien het gaat om noodzakelijke kosten
voor het behoud van de zaak.

Verder kan een dergelijk pandrecht onder voorwaarden ook verkregen worden
wanneer de wederpartij geen eigenaar was en/of niet bevoegd was op die wijze over
de zaak te beschikken, in het kader van de bescherming van de verkrijger te goeder
trouw, die hieronder wordt besproken.

c) Bescherming van de derde-verkrijger van een retentierecht

(113) Hier gaat het niet meer om de tegenwerpelijkheid van het pand- of retentierecht
aan de schuldeisers van de wederpartij, maar wel om de tegenwerpelijkheid aan een
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oudere gerechtigde, zoals bv. de ware eigenaar van de zaak. Uit het eerste vloeit het
tweede nog geenszins voort62.

Over het algemeen geldt bij conflicten ten aanzien van oudere rechten, en ook bij
conflicten tussen meerdere zekerheidsrechten (bv. ook hypotheekrecht op goederen
die onroerend zijn geworden door bestemming; dubbele inpandgeving; e.d.m.) het
anterioriteitsbeginsel (vgl. hoger). Dit geldt in beginsel ook voor het retentierecht63.

Voor kosten die hoe dan ook bevoorrecht zijn omdat zij gediend hebben "tot behoud
van de zaak" heeft het desbetreffende voorrecht echter wél voorrang op oudere
rechten.

(114) In andere gevallen wordt de “derde-verkrijger” van een retentierecht beschermd
in geval van goede trouw op het tijdstip van de bezitsverkrijging (en onder
voorbehoud van de bijzondere regels voor gestolen en verloren goederen). Het
voorwerp van de goede trouw is, zoals hoger reeds gesteld voor pandrechten in het
algemeen, de beschikkingsbevoegdheid, met name bevoegdheid van de pandgever om
een pandrecht te vestigen, althans de zaak met een zekerheidsrecht te bezwaren
(bevoegdheid die normaal enkel aan de eigenaar toekomt, maar er zijn nuances). Het
gaat om de – schijn van – bevoegdheid in concreto, dus de vraag of de schuldenaar
schijnbaar bevoegd was om de zaak op die wijze, tot zekerheid van een dergelijke
schuldvordering, in pand te geven of te bezwaren.

(115) De toepassing van deze regel op het retentierecht leidde in de rechtspraak wel
tot veel discussie. Er zijn immers een heleboel gevallen waarin de retentor weet of
moest weten dat de pandgever geen eigenaar was van de zaak (bv. auto
binnengebracht voor herstelling, waarvan duidelijk is dat de persoon die de auto
binnenbrengt niet de eigenaar is maar bv. een huurder of koper onder
eigendomsvoorbehoud). Dit hoeft een retentierecht evenwel niet in de weg te staan:
het volstaat dat men te goeder trouw meent dat de pandgever bevoegd was om de
handelingen (de bewerking, herstelling, bewaarneming, enz.) toe te staan die leiden
tot het ontstaan van de schuld (kosten), waarvoor het retentierecht wordt
uitgeoefend64.

                                                  
62 Dit werd blijkbaar over het hoofd gezien door Hof Antwerpen 15 maart 2004, RW 2004-2005, 1354
= NJW 2005, 703. Zie daarbij dan ook het kritisch artikel C. CAUFFMAN, "Retentierecht", NJW 2005,
686 v. dat met name op p. 688-689 nr. 8 c.q. 9 beide vragen wel duidelijk uit elkaar houdt. Het
cassatie-arrest in dezelfde zaak, 27 april 2006 nr. C.04.0478.N, onderscheidt wel de vraag of er een
retentierecht is met de vraag naar de tegenwerpelijkheid ervan aan de eigenaar van de zaak.
63 Cass. 16 juni 1995, Arr.Cass., 1995, nr. 303, = RW, 1995-96, 309 = TBH 1996, 215 n. E. DIRIX,
“De tegenwerpelijkheid van het retentierecht” - zij het in casu betreffende een schip.
64 Voor een toepassing, zie Hof Antwerpen 15 november 2004, NJW 2005, 705 noot ES.
Vgl. art. 3:291 lid 2 Nederlands BW: “Hij kan het retentierecht ook inroepen tegen derden met een
ouder recht, indien zijn vordering voortspruit uit een overeenkomst die de schuldenaar bevoegd was
met betrekking tot de zaak aan te gaan, of hij geen reden had om aan de bevoegdheid van de
schuldenaar te twijfelen”. De parlementaire voorbereiding verduidelijkt dat er geen reden is de
schuldeiser de door het retentierecht  geboden bescherming te onthouden, wanneer het gaat om een
schuldvordering uit een overeenkomst die de schuldenaar jegens de derde bevoegd was te sluiten of ten
aanzien waarvan de schuldeiser zich redelijkerwijs niet in die bevoegdheid behoefde te verdiepen,
omdat de overeenkomst met een normale exploitatie van de zaak in overeenstemming was. Deze
gedachte doet, aldus de Toelichting op de Nota van Wijzigingen, enerzijds recht wedervaren aan de
belangen van de schuldeiser van wie veelal geen onderzoek omtrent de bevoegdheid van zijn
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Er is op dit punt een zekere aarzeling in de rechtspraak65. Correct is dat men te goeder
trouw kan zijn ook al weet men dat de retentiegever geen eigenaar is, indien men er
mocht van uitgaan dat de retentiegever bevoegd was om de zaak aldus te onderwerpen
aan een behandeling die tot kosten aanleiding kan geven. De meeste rechtspraak66

beslist terecht dat in zo’n geval (wetenschap dat de retentiegever geen eigenaar is)
nauwlettender moet worden toegezien op de samenhang tussen zaak en schuld. Dit is
evenwel geen ander vereiste dan dat van de goede trouw: het is namelijk zo dat een
retentiegever wel geacht kan worden de toestemming te hebben van de eigenaar om
een retentierecht toe te kennen voor kosten aan de zaak zelf, maar in beginsel niet
geacht mag worden die toestemming te hebben om dat retentierecht/pandrecht ook te
laten gelden voor kosten aan andere zaken – minstens niet aan zaken van een andere
eigenaar.

Dit spoort met de rechtspraak van de Hoge Raad der Nederlanden, in het bijzonder het
arrest VGC Storage t. Seaco. In die zaak waren containers van o.a. Seaco door de
huurder ervan, Norasia, in bewaring en herstelling gegeven aan VGC. Aanvaard werd
dat VGC op de containers van Seaco een retentierecht had voor kosten gemaakt aan
die containers, maar niet voor kosten gemaakt aan andere containers die eveneens
door Norasia in het kader van dezelfde overeenkomst in bewaring of herstelling waren
gegeven. De Hoge Raad oordeelt dat “van degene die zaken van anderen, ter
bewaring of reparatie, onder zich krijgt mag worden verwacht dat hij ermee rekening
houdt dat deze zaken aan anderen dan zijn contractuele wederpartij kunnen
toebehoren en dat hij met het oog op die mogelijkheid een deugdelijke registratie
bijhoudt van de per zaak verrichte werkzaamheden” 67.

                                                                                                                                                 
contractuele wederpartij kan worden gevergd, zolang haar opdracht de grenzen niet te buiten gaat van
wat men van een eigenaar van de zaak in het algemeen mag verwachten, anderzijds komt zij ook
tegemoet aan het belang van alle eigenaren gezamenlijk dat overeenkomsten van de hier bedoelde aard
door de opdrachtnemer vlot en zonder risico kunnen worden gesloten (Parl. Gesch. nieuw BW, Boek 3,
p. 887).
65 In sommige gevallen wordt door een soepele toepassing van de goede trouw vastgesteld dat de
retentor niet wist dat de opdrachtgever geen eigenaar was, en dat hij bv. geen onderzoeksplicht heeft
naar het eigendomsrecht op het te herstellen voertuig (bv. Kh. Dendermonde 1 maart 2001, RW 2003-
2004, 469). Correcter is dat het niet zozeer het eigendomsrecht is dat voorwerp is van goede trouw en
mogelijke onderzoeksplicht, maar de bevoegdheid. Andere rechtspraak is zeer onprecies gemotiveerd,
zoals bv. kh. Antwerpen 4 november 1986, RW 1986-1987, 1764.
66 Hof Antwerpen 18 november 2002, DAOR  2002/63, p. 290 (in casu werd het retentierecht
verworpen omdat de teruggehouden goederen zelf niet bewerkt waren). Vgl. DIRIX & DE CORTE,
uitg. 2006, nr. 551 p. 378-379; C. CAUFFMAN, "Retentierecht", NJW 2005, (686) 689 nr. 10.
In andere gevallen gaat de rechtspraak er nogal gemakkelijk overheen en wordt de tegenwerpelijkheid
van het retentierecht aan de eigenaar aanvaard zonder dat de goede trouw specifiek wordt bekeken (of
gewoon afgeleid uit het feit dat het retentierecht aan de wederpartij tegenwerpelijk is, wat natuurlijk
niet volstaat voor tegenwerpelijkheid aan de eigenaar van de goederen), bv. Hof Antwerpen 15 maart
2004, RW 2004-2005, 1354 = NJW 2005, 703 met kritisch artikel C. CAUFFMAN. In casu had allicht
de goede trouw kunnen worden verdedigd omdat de eigenaar een verkoper onder
eigendomsvoorbehoud was en de wederpartij-bewaargever de koper onder eigendomsvoorbehoud,
maar van enige nadere motivering is in het arrest geen spoor; dit klemt des te meer omdat het hier juist
ging om retentie voor kosten aan andere zaken dan de teruggehouden zaken. De cassatievoorziening
tegen het arrest werd verworpen omdat het middel uitging van een verkeerde rechtsopvatting (die nl.
ervan uitging dat er géén bescherming van de verkrijger te goeder trouw kon zijn) (arrest Cass. 27 april
2006 nr. C.04.0478.N).
67 Hoge Raad 5 maart 2004, VGC Storage & Transport t. GE Seaco Services Ltd., RvdW 2004, 44, en
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Waar het om gaat is of het een soort kosten is waarvoor de retentiegever geacht mag
worden bevoegd te zijn ook buiten het geval dat hij eigenaar is68 - dus een specificatie
van de goede-trouw-eis in het licht van de verkeersopvattingen -, en dat hangt zoals
gezegd dus wel af van de aard van het verband met de zaak. Dit wordt uitdrukkelijk
bevestigd in een cassatie-arrest van 27 april 2006:

"De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van de
goederen mocht aannemen dat zijn schuldenaar de eigenaar van de goederen was of
althans bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te sluiten die
aanleiding kunnen geven tot de uitoefening van het retentierecht op deze goederen"69.

(116) Tenslotte kan eraan herinnerd worden dat bij gebeurlijke tegenwerpelijkheid
van het retentierecht aan de eigenaar-van-de-zaak-niet-wederpartij, de som tot
betaling waarvan het retentierecht kan worden uitgeoefend, niet hoger kan liggen dan
de desbetreffende schuld van de wederpartij zelf (indien met die partij een lager tarief
was overeengekomen dan het gebruikelijk, geldt natuurlijk alleen dit lagere tarief)70.

d) Rechtsgevolgen van het retentierecht

(117) Hoewel men vaak zegt dat het retentierecht slechts een persoonlijk
verweermiddel is en geen voorrecht verschaft71:
- is het tegenwerpelijk erga omnes, en in het bijzonder ook aan de samenlopende
schuldeisers van de schuldenaar72;
- kan het te goeder trouw verkregen worden van een beschikkingsonbevoegde (zie
verder); en
- wordt het gehandhaafd door zakelijke subrogatie op:
a) de prijsvordering c.q. de op een bijzondere rekening gezette geldsom in geval van
verzilvering73, of
b) een vervangende zekerheid indien afgegeven tegen vervangende zekerheid74.
Het wordt ook gehandhaafd indien met de bewindvoerder (faillissementscurator)
wordt overeengekomen dat het goed aan deze laatste wordt afgegeven mits behoud
van voorrang op de opbrengst75.

Het heeft dus in beginsel de kenmerken van een zakelijk recht, met name een
impliciet pandrecht76, en dus ook:
                                                                                                                                                 
concl. p.g. Hartkamp. Vgl. voor Frankrijk SIMLER & DELEBECQUE, Droit civil. Les sûretés. La
publicité foncière, Dalloz  (4) 2004, p. 491-492 nr. 586.
68 Zie onder meer Hof Antwerpen 4 januari 1994, RW 1993-94, 1432.
69 Cass. 27 april 2006 nr. C.04.0478.N.
70 Bv. Hof Antwerpen 15 november 2004, NJW 2005, 705 noot ES.
71 Zo bv. nog steeds E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 58.
72 Zie bv. Cass. 12 september 1986, Pas. 1987 I 41; Kh. Luik 16 juni 1999, JLMB 2000, 284.
73 Bv. kh. Antwerpen 14 februari 2001, RW 2002-2003, 227 (in casu de opbrengst van een schip
waarop retentierecht was uitgeoefend voor herstellingskosten).
74 bv. een bankgarantie in opdracht van de eigenaar van de goederen: Hof Antwerpen 4 januari 1994,
RW 1993-94, 1432.
75 Kh. Luik 16 juni 1999, JLMB 2000, 284; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 58.
76 Vgl. de concl. A.g. Krings voor het Teinturia-arrest, Cass. 7 oktober 1976, RW 1976-77, 1832 =
Pas. I, 154; voorzichtig in die zin P. VAN OMMESLAGHE, RCJB 1963, p. 61. De traditionele
doctrine in België blijft gevangen in dubbelzinnigheden, en slaagt er niet in uit te leggen waarin het
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- een retentierecht erga omnes77, behoudens bij pandmisbruik (art. 2082 BW), en dit
tot aan de volledige betaling van alle verzekerde schulden (dit laatste behoudens
rechtsmisbruik bij disproportie tussen verzekerde schuld en waarde van het
teruggehouden pand). Indien de schuldeiser een vervangende zekerheid aanbiedt, die
minstens dezelfde waarborgen verschaft, zal het rechtsmisbruik vormen om die niet te
aanvaarden in plaats van het retentierecht;
-  executiemogelijkheden met tussenkomst van de rechter78. De rechtspraak is zo
pragmatisch genoeg geweest om op deze wijze een impasse te vermijden, die in
niemands belang zou zijn (nl. wanneer de retentor zich niet zou kunnen verhalen, en
de andere schuldeisers zich evenmin kunnen verhalen).

3° Behoud en tenietgaan van vuistpandrechten

(118) Zolang een pandhouder (waaronder ook een retentor) de zaak in zijn macht
heeft, kunnen derde-verkrijgers niet in het bezit ervan zijn in de zin van art. 2279
B.W. en dus ook niet beschermd worden als derde-verkrijgers.

(119) Al deze vormen van pandrecht (inb. het zgn. retentierecht) gaan teniet bij
verlies van het "feitelijk bezit" van de zaak (géén volgrecht dus), met als beperkte
uitzondering het reclamerecht van de vervoerder. Er is daarbuiten bij bezitsverlies
geen volgrecht op de zaak zelf. Dat betekent dus ook dat het in beginsel niet van
belang is of de derde-verkrijger te goeder of te kwader trouw is (d.i. het pandrecht
kende of behoorde te kennen).

(120) Bij verlies van het pandrecht op de zaak zelf kan het pandrecht als zakelijk recht
wel gehandhaafd worden op andere goederen.

a) Tenietgaan van het pandrecht op de in pand gegeven goederen (inbegrepen het
tenietgaan ingevolge natrekking, zaaksvorming, of vermenging) sluit niet uit dat het
pandrecht gehandhaafd wordt door zakelijke subrogatie (mits causaal verband).

b) Het pandrecht kan ook gehandhaafd worden op andere goederen van dezelfde aard
in de vorm van het wisselpand (pandsubstitutie), waarbij continuïteit wordt aanvaard
tot beloop van de kleinste intermediaire hoeveelheid, en dit zelfs indien aan de
vereisten voor zakelijke subrogatie (causaal verband) niet is voldaan79. Wat méér in
het bezit is, wordt geacht een nieuw pandrecht te zijn, en niet de voortzetting van een
reeds door bezitsverlies verloren gegaan pandrecht (dit is van belang i.v.m. de niet-

                                                                                                                                                 
retentierecht dan wel geen zakelijk recht zou zijn. Een zekere dubbelzinnigheid vinden we ook in het
Nederlandse recht (art. 3:290 v. NBW). In het Zwitserse recht daarentegen wordt het retentierecht
duidelijk als een vorm van pandrecht beschouwd.
77 Behalve de persoon met een ouder zakelijk recht; aan die persoon kan het retentierecht slechts
tegengeworpen worden onder de voorwaarden voor derdenbescherming, verderop besproken.
78 Wettelijk is de verkoop enkel geregeld in de gevallen geregeld door de Wet achtergelaten
voorwerpen van 21 februari 1983; in de andere gevallen berust dit op rechtspraak. De executie is
uitdrukkelijker geregeld in het Nederlands BW (art. 3:292 bepaalt: “De schuldeiser kan zijn vordering
op de zaak verhalen met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen”).
79 Zie reeds Cass. 12 november 1914, Pas. 1915-16 I 124; Zie ook (zij het in casu gemotiveerd met
verwijzing naar een zgn. beding van ondeelbaarheid) Hof Gent 4 mei 1961, RW 1961-62, 841 concl.
A.g. MATTHIJS = RCJB 1963, 61 noot P. VAN OMMESLAGHE; V. SAGAERT, Zakelijke
subrogatie, Intersentia Antwerpen 2003, nr. 657 v.
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tegenwerpelijkheid van vestiging van nieuwe zekerheden in de verdachte periode, art.
17 FaillW). Zie over het wisselpand ook nog de bijdrage van D. Demarez (Preadvies
deel IV).

4° Commentaar inzake vuistpandrechten

(121) In substantie heeft de rechtspraak een systeem van vuistpandrechten
uitgebouwd waarbij de detentor van een zaak daarop een zakelijk zekerheidsrecht kan
uitoefenen tot zekerheid van:
- de schuldvorderingen die een materiële band met die zaak zelf vertonen;
- schuldvorderingen die krachtens de wet wederkerig zijn aan de teruggaveplicht;
- schuldvorderingen die krachtens een uitdrukkelijke overeenkomst met een
zekerheidsrecht op de zaak worden verzekerd.

Jammer genoeg is de rechtspraak en rechtsleer nog niet altijd tot het inzicht gekomen
dat het in wezen steeds om hetzelfde soort zekerheidsrecht gaat, en houdt men soms
vast aan een achterhaald onderscheid tussen pand en retentierecht. Een reeks recente
cassatie-arresten lijken de lat intussen toch meer en meer gelijk te leggen, wat onder
meer blijkt uit de rechtspraak inzake derdenbescherming.

Het valt aan te bevelen om deze rechten dan ook meer uniform in de wet te regelen
(zoals bv. in het Zwitserse Zivilgesetzbuch (at. 898 I ZGB), waar het retentierecht qua
gevolgen eenvoudigweg als een pandrecht wordt beschouwd).

Wat de realisatieprocedures betreft botst de rechtspraak op uiteenlopende wettelijke
regels en blijft de wetgever in gebreke daarin meer eenvormigheid te brengen.

c. Registerpandrechten

(122) In het Belgische recht werden door bijzondere wetten enkele
registerpandrechten ingevoerd, met name het landbouwvoorrecht (Wet van 15 april
1884 op de landbouwleningen) en het pand op handelszaak (Wet inpandgeving
handelszaak van 25 oktober 1919)80.

1° Kenmerken

(123) Het is niet de bedoeling in dit bestek deze pandrechten uitvoerig te bespreken.
We bespreken wel enkele gemeenschappelijke kenmerken en onderlinge verschillen.

(124) Deze pandrechten worden gevestigd door middel van een akte, doch nemen
slechts rang in door inschrijving. Voor het pand op handelszaak geschiedt de
inschrijving in de hypotheekregisters, voor het landbouwvoorrecht bij de administratie
van kadaster en registratie. In beide gevallen is de publiciteit niét gecentraliseerd (wat
met name bij de verplaatsing van de handelszaak tot een reeks juridische problemen
aanleiding geeft).

                                                  
80 Een derde registerpandrecht, nl. de steenkolenwarrant, is in onbruik.
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Deze pandrechten kunnen slechts gevestigd worden voor bepaalde soorten
schuldvorderingen (leningen, schulden aan kredietinstellingen, dus bankkrediet).

(125) Zij hebben ten dele een "vlottend" voorwerp, zonder zich echter uit te strekken
over alle roerende activa van de pandgever. Voor de vlottende bestanddelen neemt het
pandrecht rang op datum van inschrijving, ook wanneer de activa pas later deel gaan
uitmaken van de onderneming. De omvang van het oorspronkelijke pandrecht (d.i.
met de oorspronkelijke ranginname) is dus niet begrensd door de waarde van het
oorspronkelijke goed, maar strekt zich (qua rang retroactief) uit tot alle goederen van
dezelfde categorie, inbegrepen de meerwaarde. Wel moet voor elke zaak afzonderlijk
worden nagegaan of het pandrecht erop niet in strijd komt met zakelijke rechten die
ouder zijn dan de verkrijging van de zaak door de pandgever (goederen die geen
eigendom zijn van de ondernemer zelf).

Het vlottend karakter doet ook vragen rijzen omtrent de mogelijkheid om activa
waarover het pandrecht vlottend is nadien nog aan derden te vervreemden dan wel in
pand te geven. Doorgaans wordt aanvaard dat de pandgever:
- impliciet gemachtigd is om de goederen tegen normale voorwaarden te verkopen;
minstens de goederen bestemd om te worden verkocht (koopwaar);
- ook impliciet gemachtigd is om ze toe te vertrouwen aan derden die daardoor een
retentierecht zouden verkrijgen voor schuldvorderingen in verband met de zaak;
- maar niet gemachtigd is om ze in pand te geven, ook niet in ruil voor nieuwe
kredieten.

(126) Wat de mogelijkheid van verkrijging te goeder trouw betreft, zijn de regels in
beide gevallen verschillend. De pandhouder op handelszaak kan niet beschermd
worden als derde-verkrijger zolang hij niet te goeder trouw in het bezit is gekomen.
De houder van een landbouwvoorrecht daarentegen wordt omwille van de
gelijkstelling daarvan met het pandrecht van de verhuurder en verpachter (waarover
verder meer) wel beschermd volgens de regels van art. 2279 BW, ook al is hij
evenmin in het feitelijk bezit van de zaak.

(127) In de andere richting heeft de pandhouder een volgrecht op de zaken die onder
zijn pandrecht vallen en onbevoegd werden vervreemd of bezwaard. Bij
vervreemding van een goed uit de handelszaak is dat volgrecht beperkt in tijd tot 6
maanden (een soort reclamerecht); dit volgrecht moet wijken voor de bescherming
van de derde-verkrijger. Bij het landbouwvoorrecht is het volgrecht in tijd beperkt tot
40 dagen en moet het niet wijken voor een derde-verkrijger die te goeder trouw in het
bezit is gekomen. De verplaatsing wordt dus niet behandeld als een vorm van
misbruik van vertrouwen - wat het in werkelijkheid is - maar gelijkgesteld met verlies
of diefstal (zij het met een revindicatie van slechts 40 dagen in plaats van 3 jaar).
Deze afwijking van het gemeen recht is erg betwistbaar en het is niet zeker of die een
grondwettigheidstoetsing wel zou doorstaan.

2° Commentaar

(128) De praktische noodzaak van deze registerpandrechten is onbetwist. De keuze
voor een globale inpandgeving - in afwijking van het specialiteitsbeginsel bij
zakelijke rechten - en als keerzijde daarvan een gedeeltelijk vlottend karakter is
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perfect verdedigbaar. De concrete regelgeving anderzijds is op vele vlakken
verouderd. Een modernisering zou m.i. best van volgende uitgangspunten vertrekken:

- een uniform registerpandrecht voor alle soorten ondernemingen, zowel
handelsondernemingen als landbouwondernemingen, met daarnaast ook
ondernemingen die volgens de traditionele kwalificatie geen handelszaak noch een
landbouwonderneming vormen;

- het is dringend gewenst de registratie niet te laten gebeuren per arrondissement,
maar in een centraal register (zij het per gewest, zij het voor België, zij het voor de
hele Benelux - Europa is voorlopig nog wat hoog gegrepen), met elektronische
neerlegging van de akte en mogelijkheid tot minstens beperkte consultatie on line; dit
geldt overigens ook voor een reeks andere publiciteitsvormen;

- de regels betreffende conflicten met oudere zakelijke rechten dienen te worden
eengemaakt; er dient in beginsel géén derdenbescherming te worden verleend aan de
registerpandhouder;

- de wet zou een duidelijker regeling moeten bevatten betreffende de beschikkingen
over individuele activa waartoe de pandgever na de globale inpandgeving bevoegd
blijft;

- het volgrecht van de pandhouder bij vervreemding of bezwaring van de
onderneming of van individuele activa daaruit moet uniform worden geregeld; een
volgrecht ten aanzien van derden te goeder trouw is erg betwistbaar, doch deze
betwisting kan beter opgelost worden door de publiciteit voor deze pandrechten on
line toegankelijk te maken voor derde-verkrijgers.

- het is verantwoord de voorrang van de pandhouder bij een registerpandrecht te
beperken tot een percentage van de opbrengst; de effectiviteit van een dergelijke
beperking is evenwel betwistbaar; de praktijk toont aan dat pandhouders op een
handelszaak daarnaast nog zoveel mogelijk aparte pandrechten op de individuele
bestanddelen bedingen (bv. om aan de beperking tot 50 % van de waarde bij
voorraden te ontsnappen).

d. Stille pandrechten

(129) Het Belgisch recht kent geen algemene regeling voor een stil pandrecht. Wel
zijn er een drietal bijzondere regelingen81 waarbij er in bepaalde rechtsverhoudingen
van rechtswege een pandrecht ontstaat op goederen die in bepaalde plaatsen worden
binnengebracht, ook al blijven ze in de macht van de schuldenaar: het pandrecht van
de verhuurder of verpachter, dat van de hotelhouder en dat van de zeevervoerder van
reizigers op de roerende zaken die de gehuurde plaatsen stofferen c.q. de
reisgoederen.We bespreken hier enkel het eerste.

                                                  
81 Daarnaast zou men kunnen verwijzen naar het aanhoudingsrecht van de luchtvaart- en
zeevaartoverheden op luchtvaartuigen en schepen tot zekerheid van de verschuldigde rechten en
vergoedingen.
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1° Kenmerken van het pandrecht van de verhuurder

(130) Het pandrecht van de verhuurder (daaronder ook begrepen de verpachter) wordt
een voorrecht genoemd in art. 20, 1° HypW, maar bij de realisatie spreekt men wel
van pandbeslag; omwille van de aard van het recht spreken we hier dan ook van een
pandrecht.

(131) De wet bepaalt voor welke schuldvorderingen van de verhuurder het als
zekerheid geldt, namelijk:
- bij pacht: de pacht van het voorbije en het lopende pachtjaar, en de vergoedingen
wegens niet-nakoming van de verplichtingen van de pachter betreffende de
pachtersherstellingen en de bebouwing82;
- bij andere vormen van onroerende huur: de huur vervallen in de 2 voorgaande
huurjaren, het lopende jaar en het daaropvolgende jaar (als jaar wordt een huurjaar
genomen, geen kalenderjaar); bij huurovereenkomsten met vaste datum daarboven
ook voor al het meerdere dat nog moet vervallen; verder de schulden wegens
huurherstellingen ten laste van de huurder en alle andere verplichtingen uit de
huurovereenkomst83 (behoudens huurgelden die buiten het zonet genoemde vallen);
inbegrepen de interest en schadebedingen bij de genoemde verzekerde schulden.

(132) Dit pandrecht heeft zoals de registerpandrechten een vlottend karakter (het
landbouwvoorrecht is overigens historisch geconcipieerd naar het model van het
pandrecht van de verhuurder en verpachter); het neemt rang in zonder inschrijving in
een register, door het loutere feit dat de huurder de gehuurde plaatsen in gebruik
neemt (en dus begint te stofferen), ook voor de activa die pas later in het goed worden
binnengebracht. De omvang van het oorspronkelijke pandrecht (d.i. met de
oorspronkelijke ranginname) is dus ook hier niet begrensd door de waarde van het
oorspronkelijke goed, maar strekt zich (qua rang retroactief) uit tot alle "stofferende"
goederen. Wel moet voor elke zaak afzonderlijk worden nagegaan of het pandrecht
erop niet in strijd komt met zakelijke rechten die ouder zijn dan de verkrijging van de
zaak door de pandgever (goederen die geen eigendom zijn van de ondernemer zelf).

De huurder blijft bevoegd over de in pand gegeven zaken te beschikken, zolang het
gehuurde goed "voldoende" gestoffeerd blijft in verhouding tot de (verzekerde)
verbintenissen van de huurder.

(133) Rusten op zaken die in het verhuurde goed worden binnengebracht oudere
zakelijke rechten, dan wordt de verhuurder te goeder trouw daartegen beschermd als
derde-verkrijger, en dit ondanks de afwezigheid van feitelijk bezit in de zin van art.
2279 BW. De verhuurder verkrijgt dus een voorrecht en/of eerdere rang tegen oudere
zakelijke rechten in, indien de verhuurder ten tijde van het binnenbrengen van de zaak

                                                  
82 Dat laatste volgt uit art. 9 van de Wet van 15 april 1884 op de landbouwleningen (zoals gewijzigd
door art. 10 van de Wet van 7 maart 1929) (“De verpachter is slechts bevoorrecht voor een vervallen
jaar van de pachtprijzen, voor het lopend jaar en voor de schadeloosstellingen die hem zouden
toegekend worden uit hoofde van het niet-uitvoeren der verplichtingen van de pachten betreffende de
pachtersherstellingen en de bebouwing”).
83 Bv. Kh. Charleroi 10 september 1997, JLMB 1999, 740 (waterverbruik en bewakingskosten); Hof
Antwerpen 16 maart 1998, RW 1998-99, 884 (kosten voor herstel in de vroegere staat).
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in het verhuurde goed te goeder trouw is84 – dit ongeacht of de verhuurder kennis
heeft van het binnenbrengen van die goederen of niet85; dit alles behoudens
toepassing van art. 2279 lid 2 BW bij gestolen of verloren goederen. Over de maatstaf
voor de goede trouw van de verhuurder is de rechtspraak verdeeld; een deel van de
rechtspraak leidt uit de letter van art. 23 lid 2 HypW af dat de onbetaalde verkoper -
of andere oudere gerechtigde op het betwiste goed -  zelf het initiatief moet nemen om
de verhuurder te waarschuwen en deze dus in het geheel geen onderzoeksplicht
heeft86. Andere rechtspraak daarentegen wil in art. 23 lid 2 HypW geen afwijking van
het gemeen recht zien en hanteert de gewone maatstaf  van de goede trouw, net zoals
in art. 1141 en 2279 BW of art. 23 lid 1 HypW. In de concrete toepassingen in de
rechtspraak speelt duidelijk de vraag mee of het goederen zijn van een aard die
doorgaans worden aangekocht dan wel in huur worden genomen.

(134) In afwijking van de gewone regels inzake vuistpand heeft ook de
verhuurder/verpachter een volgrecht op de zaken die onder zijn pandrecht vallen en
onbevoegd werden vervreemd of bezwaard. Bij pacht duurt het volgrecht 40 dagen,
bij andere huur 15 dagen. Het moet bovendien niet wijken voor een derde-verkrijger
die te goeder trouw in het bezit is gekomen. Zoals bij het landbouwvoorrecht wordt de
verplaatsing niet behandeld als een vorm van misbruik van vertrouwen maar
gelijkgesteld met verlies of diefstal (zij het met een revindicatie van slechts 15 c.q. 40
dagen in plaats van 3 jaar) (vgl. hoger).

2° Commentaar

(135) Het pandrecht van de verhuurder wijkt op een hele reeks punten af van het
gemeen recht: er is geen buitenbezitstelling van de schuldenaar, desondanks
mogelijkheid tot verkrijging te goeder trouw, volgrecht ten aanzien van derden, zelfs
derden te goeder trouw, enz. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het bestaan van
deze rechtsfiguur herhaaldelijk bekritiseerd is geworden.

Nochtans is het bestaan ervan m.i. in wezen perfect verdedigbaar. De afschaffing
ervan zou zonder meer ten nadele komen van huurders, die moeilijker krediet zouden
krijgen van verhuurders. Dit is des te meer het geval doordat bij vele vormen van huur
- met name huishuur - de andere waarborgen die de verhuurder mag bedingen door
dwingende wetsbepalingen beperkt zijn en in de praktijk vaak ruimschoots
onvoldoende blijken te zijn (het duurt om begrijpelijke redenen vele maanden
vooraleer men een niet-betalende huurder kan laten uitzetten, terwijl de waarborg
volgens art. 10 Woninghuurwet drie maanden huur niet mag overtreffen). Het klopt
anderzijds dat de doeltreffendheid van het pandrecht niet altijd even groot is (bij
insolvente huurders is de beslagbare inboedel meestal niet erg waardevol).

                                                  
84 Vereiste die in herinnering wordt gebracht door Cass. 3 december 2003, RW 2004-2005, 623 noot
M.E. STORME, arrest dat het cassatieberoep verwerpt tegen Hof Brussel 3 december 2001, RW 2003-
2004, 421; ook bespoken door E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 89.
85 Eveneens Cass. 3 december 2003 (vorige voetnoot); ook dit is een afwijking van het gemeen recht,
zij het een die samenhangt met het feit dat het binnenbrengen in het verhuurde goed nu eenmaal wordt
gelijkgesteld met een afgifte aan de verhuurder. Vgl. ook Hof Brussel 1 maart 1968, Pas. 1968 II 61;
Hof Brussel 29 oktober 1990, JLMB 1991, 938 n. Cl. PARMENTIER.
86 Deze van het gemeen recht afwijkende interpretatie werd herhaaldelijk in de rechtsleer bekritiseerd,
bv. door DE PAGE, Traité VII nr. 156;
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(136) De afwijking van het publiciteitsbeginsel is in wezen beperkt; de situatie zelf
vormt een indirecte vorm van publiciteit. Toch moet m.i. overwogen worden om dit
stille pandrecht om te zetten in een registerpandrecht, met inschrijving in een register.

Zoals hoger gezegd kan ook het probleem van het volgrecht ten aanzien van derde-
verkrijgers te goeder trouw best opgelost worden door het pandrecht aan inschrijving
te onderwerpen en deze inschrijving on line toegankelijk te maken voor derde-
verkrijgers.

e. Zekerheidsoverdracht, in het bijzonder sale & leaseback

(137) In alle landen en alle tijden heeft de afwezigheid of beperkte toepasselijkheid
van pandrechten zonder buitenbezitstelling geleid tot pogingen om aan deze
beperkingen te ontsnappen door activa dan maar in eigendom over te dragen ten titel
van zekerheid. Ook beperkingen aan de rechten van pandhouders heeft men op die
manier proberen te omzeilen.

In het Belgische recht erkent men een dergelijke eigendomsoverdracht tot zekerheid
niet, tenzij het om een volwaardig eigendomsrecht gaat en dus niet om een loutere
zekerheidseigendom. Anders gezegd: ofwel gaat het om een zekerheidsrecht, zoals
pand of een ander erkend zekerheidsrecht (en dat mits aan de vereisten daartoe is
voldaan), ofwel om gewone, volwaardige eigendom. Een tussenfiguur bestaat er
zakenrechtelijk niet; een zekerheidsoverdracht die geen volle eigendom overdraagt
dient te worden geconverteerd in een pandrecht (en is dus maar tegenwerpelijk mist
buitenbezitstelling).

Nu zijn er wel een aantal gevallen waarin er inderdaad een volwaardige
eigendomsoverdracht plaatsvindt of erkend wordt, ook al heeft die mede een
zekerheidsoogmerk.

(138) Zo leidt de vermenging  van soortzaken, en in het bijzonder ook de overdracht
van geld, noodzakelijk tot een volle eigendom voor de verkrijger. Dan gelden de
bijzondere regels inzake inpandgeving niet. Dit laatste werd bevestigd in een arrest
van het Hof van cassatie van 4 april 200387, waarover zo dadelijk nog meer.

(139) Verder wordt de sale and lease back door de meerderheid van de rechtspraak en
de rechtsleer erkend als een geldige eigendomsoverdracht, tegenwerpelijk in geval
van samenloop van de schuldeisers van de verkoper88. Er wordt aanvaard dat de
koper-verhuurder inderdaad een volwaardige eigenaar is. Hier gaat het niet meer om
een loutere zekerheidseigendom, die accessoir zou zijn aan een verzekerde
                                                  
87 Cass. 4 april 2003, T B H  2003, 393 = RW  2003-2004, 1689 noot M.E. STORME: “De
zakenrechtelijke kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling van een geldsom tot
zekerheid” = F.F. Bank&Fin.R. 203, 375 noot I. PEETERS "Een verdere stap naar een coherent
juridisch kader voor de fiduciaire eigendom tot zekerheid": ook de opbrengst van het geld, als die er is,
komt in beginsel toe aan de eigenaar en niet aan de zekerheidsgever - tenzij er natuurlijk op andere
gronden een verbintenis is van de eigenaar om die opbrengst te vergoeden aan de zekerheidsgever.
88 Bv. Hof Luik 11 februari 1997, JLMB 1997, 1656 = RRD 1997, 211; Hof Brussel 7 februari 1990,
RW 1990-91, 639 noot H. LIBERT; I. PEETERS, "Eigendom tot zekerheid", in Comm. Voorrechten en
hypotheken, p. 11 nr. 18.
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schuldvordering, maar om een volwaardig eigendomsrecht. De lessor heeft louter
obligatoire verplichtingen, zijn eigendomsrecht is niet bezwaard door enig zakelijk
recht van de huurder. Het gehuurde goed is op het einde van de overeenkomst
afgeschreven, en zo het door de huurder toch wordt teruggekocht op grond van de
koopoptie in de leasingovereenkomst, wordt de koop als een afzonderlijke
overeenkomst beschouwd.

(140) Mijn mede-pre-adviseur Verstijlen heeft terechte kritische bedenkingen geuit, in
het bijzonder naar aanleiding van de arresten-Sogelease en BTL Lease/Van Summeren
van de Hoge Raad. De rechtspraak die een overdracht met zekerheidsoogmerk
ongeldig verklaart tenzij het om een overdracht in volle eigendom gaat, heeft het
perverse effect dat de overdrager hierdoor precies nog minder wordt beschermd dan
wanneer men die overdracht zou converteren in een bezitloos pandrecht (overigens,
die laatste weg zou de rechtspraak in het Staats-Nederlandse systeem anders dan in
het Belgische - dat geen algemeen stil pandrecht kent - kunnen bewandelen, en het
verbaast me een beetje dat men niet tot die conversie is overgegaan).

Anderzijds vereist deze kritiek niet noodzakelijk ook een conversie van de eigendom
van de verkrijger in een bezitloos pandrecht of een "maar"-fiduciaire-eigendom. Het
perverse effect kan namelijk terzijde worden gesteld zonder op zakenrechtelijk vlak
iets af te doen aan het eigendomsrecht van de lessor, mits men de operatie
zakenrechtelijk maar aanvaardt indien verbintenisrechtelijk een verbod op ongegronde
verrijking van de lessor zou gelden, dus een verplichting tot afdracht van de
verrijking, bv. in geval van voortijdige ontbinding van de leaseback-overeenkomst (in
het specifieke geval van ontbinding kan de oplossing er ook in bestaan de sale en
leaseback als een eenheid te zien, zodat de ontbinding van de leaseback ook een
ontbinding van de sale meebrengt en de lessee de eigendom van de zaak terugkrijgt).
Het is niet nodig om de eigendom van de lessor te degraderen, mits men de
verbintenis van de lessor tot een fiduciaire verbintenis maakt in de zin van een
verbintenis tot afdracht van de ongegronde verrijking.

Het verrijkingsverbod is in de wetgeving te vinden bij financieringshuur aan een
consument; dan gelden de regels van art. 54 WCK (Wet consumentenkrediet 1991)89;
ook buiten die wet verplicht de rechtspraak op grond van het verrijkingsverbod in
beginsel om de (meer)waarde van de gerecupereerde zaak in mindering te brengen
van de schuld90.

(141) Het Belgisch recht schiet echter wel tekort inzake verrijking wanneer het om de
betaling van een geldsom gaat: behoudens andersluidende overeenkomst of
wetsbepalingen is de schuldeiser geen interest verschuldigd op de geldsom die hij tot
zekerheid heeft verkregen. Dit blijkt uit het cassatie-arrest in de zaak Asset financing
                                                  
89 "§ 1. Wanneer de consument 40 pct. of meer van de  prijs bij contante betaling van een lichamelijk
roerend goed betaald heeft, kan (de kredietgever) slechts eisen het  bezit van het goed te bewaren op
grond van een uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen, gesloten na de totstandkoming van de
kredietovereenkomst of bij beschikking van de rechter.
§ 2. In geen  geval mag de terugname van het goed leiden tot een ongerechtvaardigde verrijking".
90 Bv. Cass. 8 november 2002, RW 2003-2004, 1459 noot A. van OEVELEN, “Schadebedingen in
leasingovereenkomsten en de zekerheidsfunctie van het eigendomsrecht van de leasinggever”= DAOR
2002, 249. Zie verder E. DIRIX, “Het lot van de realisatiewaarde bij de beëindiging van de
leasingovereenkomst”, noot onder Hof Brussel 23 juni 1999, RW 1999-2000, 368 v.
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company / Euroquartz91.

De leasingnemer Euroquartz had bij het ondertekenen van de leasingovereenkomst en
in uitvoering daarvan een som geld gestort als waarborg, die op het bij overeenkomst
bepaalde tijdstip werd teruggegeven aan de leasingnemer (namelijk bij het aflopen
van de overeenkomst, wanneer bleek dat de leasingnemer al zijn verplichtingen was
nagekomen); volgens het Hof van cassatie volgde uit het feit dat de leasinggever
eigenaar was geworden van de geldsom (een volkomen correcte vaststelling) ook dat
de leasinggever noch interest noch rekenschap over het gebruik van die geldsom
verschuldigd was, en verbrak aldus het arrest in beroep dat had geoordeeld:

“dat behoudens andersluidend beding, de opbrengst van hetgeen tot zekerheid werd
verstrekt, niet aan de schuldeiser toekomt en deze opbrengst hetzij in mindering wordt
gebracht van de schuld, hetzij bij de beëindiging van de overeenkomst ook moet
worden terug overgemaakt aan de schuldenaar”.

De stelling van het cassatie-arrest, dat de zakenrechtelijke positie van de geldsom en
de opbrengst ervan ook meebrengt dat de kredietverlener die de borgsom moet
terugbetalen daarover geen verantwoording of interest verschuldigd is, kan ik niet
volgen. Verbintenisrechtelijk is de betaling immers tot zekerheid gebeurd, niet
donandi causa (schenking, kosteloze lening), noch solvendi causa (betaling van een
bestaande schuld), noch credendi causa (overeenkomst onder bezwarende titel). Ook
in het cassatie-arrest wordt bevestigd dat de eigendomsoverdracht tot zekerheid is
gebeurd, en niet als een deel van de tegenprestatie voor de verbintenissen van de
wederpartij. Het normale, zij het wellicht suppletieve (niet dwingende), rechtsgevolg
zou dan ook moeten zijn dat de schuldeiser net zoals een lasthebber – die ook
eigenaar is van de ontvangen geldsom – of de pandhouder op een schuldvordering -
die na inning van de schuldvordering ook eigenaar is van de ontvangen geldsom –
conform art. 1996 en 2081 BW interest verschuldigd is voor de sommen die hij heeft
gebruikt. Nu weet ik ook wel dat de betaling van een borgsom geen overeenkomst van
lastgeving is; maar het is wel verbintenisrechtelijk gezien een
zekerheidsovereenkomst en géén overeenkomst onder kosteloze titel, zodat het
rechtsgevolg dat behoudens andersluidend beding uit de aard van de transactie
voortvloeit veeleer het gevolg moet zijn dat het verbroken beroepsarrest aangaf dan
het gevolg dat het cassatiearrest aangeeft.

f. Conclusie inzake gevestigde roerende zekerheden

(142) De keuze van de wetgeving en rechtspraak om de vestiging van
zekerheidsrechten, behalve in enkele gevallen waar een voorrecht gekoppeld wordt
aan de verrijkingsgedachte, te koppelen aan publiciteit (zij het bij het pandrecht van
de verhuurder een indirecte publiciteit), is m.i. nog steeds een verdedigbare keuze.
Het blijkt niet dat de afwezigheid van een stil pandrecht op lichamelijke goederen de
kredietmogelijkheden te zeer zou beperken, zeker niet meer sinds er wel een stil
pandrecht op schuldvorderingen kan worden gevestigd (sinds 1994) en er sinds lang
registerpandrechten bestaan op ondernemingen. Het vlottend karakter van deze laatste
leidt tot vele toepassingsvragen, maar dient globaal genomen positief te worden

                                                  
91 Cass. 4 april 2003, TBH 2003, 394 noot B.D. = RW 2003-2004 noot M.E. STORME



60

gewaardeerd. De beperkingen aan deze pandrechten zijn anderzijds niet echt van aard
om nog veel over te laten voor concurrente schuldeisers; de mogelijkheid tot
inpandgeving is dus nog eerder te ruim dan te eng. De aanvaarding van de sale &
leaseback is een beheersbare uitzondering op het publiciteitsbeginsel, maar doet
vooral vragen rijzen op verbintenisrechtelijk vlak (zie hoger).

Er is m.i. evenmin reden om de goederenrechtelijke aanzet en logica van de regeling
in vraag te stellen, maar veeleer om die duidelijker te stroomlijnen.

Zo is het zeer aan te bevelen om enerzijds de regels inzake vuistpandrechten te
harmoniseren en coherenter te maken en anderzijds de regeling inzake vlottende
pandrechten te moderniseren volgens de hoger aangegeven aanbevelingen.

5. Zakelijke subrogatie

(143) Hierboven werd nog niet systematisch ingegaan op de vraag of er ook
zekerheidsrechten op roerende zaken ontstaan door zakelijke subrogatie. Zakelijke
subrogatie is een "subversieve" rechtsfiguur, omdat zij de toepassing van de
basismechanismen van het zakenrecht (zoals het anterioriteitsbeginsel) doorkruist.
Indien een schuldeiser zijn zekerheidsrecht kan handhaven door middel van zakelijke
subrogatie, dan betekent dit immers dat een ander onderpand dan het oorspronkelijke
onderpand bezwaard wordt met een zekerheidsrecht, zonder dat dit zekerheidsrecht a)
voorbehouden was bij de verkrijging van het goed door de schuldenaar, b) gevestigd
was door de schuldenaar of c) gegrond is op het verkrijgen of behoud van de
(meer)waarde van die zaak an sich.

Nu gaat de hedendaagse rechtsleer92 er - terecht - van uit dat de handhaafbaarheid van
zakelijke rechten, minstens van zakelijke zekerheidsrechten, door middel van
zakelijke subrogatie een rechtsfiguur is die algemeen van toepassing is, mits aan
bepaalde vereisten is voldaan:
- enkel zakelijke rechten zijn handhaafbaar door middel van zakelijke subrogatie93;
- het recht wordt gehandhaafd op de geïndividualiseerde zaak die ten gevolge van het
materieel of juridisch verlies van de oorspronkelijke zaak, de waarde van de
oorspronkelijke zaak vertegenwoordigt;
- de zakelijke subrogatie treedt maar in in zoverre het oorspronkelijke recht is
tenietgegaan (wat dus veronderstelt dat ook het volgrecht verloren is gegaan).

(144) Het subversief karakter van de zakelijke subrogatie speelt echter vooral
wanneer de schuldeiser daardoor een zekerheidsrecht verkrijgt op een
schuldvordering van zijn debiteur, wat in deel III. van deze bijdrage ter sprake komt.
Bij roerende zaken doorbreekt zakelijke subrogatie zelden de rang tussen daarop
geldende zekerheidsrechten; de gesubrogeerde verkrijgt op het nieuwe onderpand
maar een recht voor zover dat onderpand zich ook in het vermogen van de debiteur
bevindt, of liever zou bevinden (de gesubrogeerde houdt krachtens de titel krachtens

                                                  
92 Zie uitvoerig V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie.
93 Een eenzijdige verkoopbelofte of optie op een zaak kan niet gelicht worden op de
verzekeringsuitkering die verschuldigd was ingevolge de vernieling van de zaak: Cass. 12 december
1991, Arr. Cass. 1991-92, 336 = Pas. 1992 I 284, concl. B. Janssens de Bisthoven = RCJB 1994, 7,
noot F. GLANSDORFF = Rev. not. b. 1992, 107, noot D.S. = RW 1992-93, 217, noot A. CARETTE.
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dewelke de subrogant zou houden en leidt zijn rechten niet af van die van de
subrogant); de gesubrogeerde verkrijgt dus niet ten koste van voorbehouden
zekerheden op het nieuwe onderpand. Bovendien wordt precies inzake roerende zaken
de werking van de zakelijke subrogatie ingeperkt door de wettelijke bepaling die de
verlenging van het eigendomsvoorbehoud in nieuwe zaken verhindert (zie hoger). In
Deel III (zekerheden op schuldvorderingen) zullen we de zakelijke subrogatie vaker
zien spelen, bijvoorbeeld ook als een vorm van verlenging van het
eigendomsvoorbehoud in de prijsvordering bij doorverkoop van de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (hoger reeds vermeld).
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III.  Voorrang op schuldvorderingen andere dan financiële
activa

1. Inleiding

(145) Ook in het Belgische recht is het belang van schuldvorderingen als onderpand
in recente decennia natuurlijk toegenomen. Ook is het de categorie activa waarvoor de
wetgeving inzake zekerheidsrechten het grondigst is gewijzigd, onder meer door de
wijziging van de regels inzake cessie en inpandgeving van schuldvorderingen in het
algemeen in 1994 en de wijziging van de regels inzake zekerheidsrechten op
financiële activa en inzake schuldvergelijking en netting in 2004 (WFZ). Om die
reden worden zekerheden op schuldvorderingen verhoudingsgewijs uitvoerig
besproken.

(146) Vanuit algemeen zakenrechtelijk oogpunt is het belangrijkste onderscheid
tussen schuldvorderingen het onderscheid tussen schuldvorderingen op naam
enerzijds en schuldvorderingen geïncorporeerd in waardepapieren anderzijds (waarbij
we onder deze laatste ook gedematerialiseerde effecten begrijpen). Binnen de eerste
categorie gelden echter speciale regels voor rekeningtegoeden alsmede financiële
instrumenten op naam, omdat de regels van de WFZ inzake financiële activa zowel op
die activa van toepassing zijn als op financiële instrumenten die geïncorporeerd zijn in
een waardepapier of gedematerialiseerd in een boeking. Deze regels worden
besproken in Deel IV. van het preadvies (bijdrage D. Demarez). Rekeningtegoeden
komen daarnaast ook nog ten deel aan bod in dit derde deel.

(147) Het domein van de schuldvorderingen is vanuit het oogpunt van de
zekerheidsrechten het meest complexe van allemaal. Het kent talloze
zekerheidsmechanismen onder de meest uiteenlopende namen, en dikwijls verborgen
onder of achter andere rechtsfiguren. Voor een deel is deze onoverzichtelijkheid het
gevolg van het gebrek aan inzicht van de wetgever (en soms van de rechtspraak en
rechtsleer) die weinig moeite doen tot systematisering en de daaruit voortvloeiende
talloze ongeregelde conflicten dan maar aan de bijziendheid van de casuïstiek
overlaten.

Voor een deel is het echter de aard van de zaak (of liever de aard van het goed) die dit
onvermijdelijk maakt.

Het grote verschil tussen lichamelijke zaken en schuldvorderingen vanuit het oogpunt
van de mogelijke zekerheidsrechten is immers dat bij zekerheidsrechten op
schuldvorderingen het voorwerp zelf van het zekerheidsrecht een rechtsverhouding is
die niet an sich bestaat maar in beginsel bepaald wordt door de bij die verhouding
betrokken schuldeiser en schuldenaar, en waarvan de inhoud door die schuldeiser en
schuldenaar minstens bij gezamenlijke instemming kan worden bepaald en gewijzigd.
We komen hier zo dadelijk op terug.

(148) Een bespreking van de diverse zekerheidsmechanismen op schuldvorderingen
kan omwille van die complexiteit op verschillende manier gebeuren.
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Traditioneel gebeurt dit zonder veel systematiek, op basis van het etiket dat de
wetgever heeft gebruikt (cessie, pand, rechtstreekse vordering, voorrecht,
verrekening, enz.). Deze werkwijze doet me denken aan de taxonomie van de
diersoorten op zijn Chinees die J.L. Borges  weergaf en overgenomen werd door
Michel Foucault in het voorwoord van Les mots et les choses:

"Les animaux se divisent en: a) appartenant à l'Empereur, b) embaumés, c) apprivoisés, d) cochons de

lait, e) sirènes, f) fabuleux, g) chiens en liberté, h) inclus dans la présente classification, i) qui s'agitent

comme des fous, j) innombrables, k) dessinés avec un pinceau très fin en poils de chameau, l) et

caetera, m) qui viennent de casser la cruche, n) qui de loin semblent des mouches".

Vervolgens kan men ze indelen op basis van de wijze van totstandkoming: bij
uitdrukkelijke overeenkomst tussen de schuldeiser en zijn schuldeiser (cessie, pand,
conventionele verrekening), door een eenzijdige rechtshandeling van de schuldeiser
des schuldeisers (sommige andere rechtstreekse vorderingen zoals die van de
hoofdverhuurder, bepaalde vormen van verrekening, trekken van een wisselbrief of
cheque en voorrechten op het fonds), door een rechterlijke beslissing op verzoek van
de schuldeiser des schuldeisers (loon- of inkomstendelegatie, gerechtelijke
verrekening), impliciet volgend uit een overeenkomst (rechtstreekse vorderingen die
inherent  zi jn aan de bezwaarde schuldvordering zoals  bi j
aansprakelijkheidsverzekeringen en aannemingssommen), van rechtswege volgend uit
een ander soort rechtsverhouding (wettelijke verrekening, zakelijke subrogatie,
voorrecht registratierechten, wettelijke voorrang van alimentatievorderingen),
krachtens een overeenkomst met de debiteur van de desbetreffende schuldvordering
(minnelijk kantonnement en andere delegatie-overeenkomsten, multilaterale netting,
kwaliteitsrekeningen), e.d.m.

In deze bijdrage - die op de eerste plaats het vraagstuk van de voorrang behandelt -
verkiezen we de mechanismen te behandelen volgens het effect dat ze hebben bij
rangconflicten, en daarbij een min of meer gelijkaardige classificatie te volgen als bij
zekerheden op roerende zaken, zij het noodzakelijkerwijze iets complexer.

(149) Bij zekerheden op zaken konden we een duidelijke structuur in de regels
aanbrengen door te onderscheiden tussen de twee grote categorieën van 1°
voorbehouden zekerheden en 2° gevestigde zekerheden, en een kleinere categorie van
3° voorrechten voor kosten of risico's ten behoeve van de zaak (die niet aan het
anterioriteitsbeginsel beantwoorden).

Bij zekerheden op schuldvorderingen komen we daarmee niet toe.

Op de eerste plaats vinden we ook hier:
1° voorbehouden zekerheden op de schuldvordering (waarvan het belang veel
beperkter is), en
2° diverse vormen van uitdrukkelijk of impliciet gevestigde zekerheden
(inpandgeving en zekerheidscessie, maar ook bepaalde soorten rechtstreekse
vordering en daarmee samenhangende voorrechten; in zekere zin ook het mechanisme
van de gewone schuldvergelijking of verrekening en het bijzondere mechanisme van
de verrekening bij connexe schuldvorderingen), alsook
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3°  een categorie van zekerheden die verklaard kunnen worden door risico's en kosten
met betrekking tot de zaak (voorrecht voor behoudskosten, eventueel ook voorrecht
voor registratierechten) en waarbij het anterioriteitsbeginsel opzij wordt geschoven.

4° Bij schuldvorderingen blijken er evenwel nog bijkomende mechanismen te zijn die
aan dit schema beantwoorden, en waarbij er uit de aard van de schuldvordering een
zekerheidsrecht op rust ten behoeve van bepaalde soorten schuldeisers van de
schu lde i se r s  ( zoa l s  de  r ech t s t r eekse  vo rde r ingen  j egens
aansprakelijkheidsverzekeraars, de rechtstreekse vordering van de onderaannemer, het
inhoudingsrecht van de fiscus en RSZ bij niet-erkende aannemers, en de diverse
mechanismen waardoor alimentatieschuldeisers voorrang krijgen op de inkomsten van
de alimentatieplichtige).

5° Vervolgens wordt de orde van zekerheden op schuldvorderingen vaker
gesubverteerd door de werking van de zakelijke subrogatie.

6° En tenslotte zijn er een hele reeks zekerheidsmechanismen die kunnen functioneren
omwille van de "externe werking" van de interne bepaling van een schuldverhouding.
Doordat schuldvorderingen geen ander bestaan hebben dan de gelding die zij hebben
tussen de bij die verhouding betrokken schuldeiser en schuldenaar, hebben alle
modaliteiten en bepalingen die geldig tussen een schuldenaar en een schuldeiser zijn
overeengekomen van rechtswege een effect erga omnes - tenzij er door een of andere
techniek van die interne verhouding abstractie is gemaakt (bv. doordat de
schuldvordering in een waardepapier aan order of toonder of een gedematerialiseerd
effect is geïncorporeerd in plaats van "op naam" te zijn).

De zakenrechtelijke positie van een schuldvordering op naam wordt dus in beginsel
bepaald door de (interne) rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar. Het is
de interne verhouding die de schuldvordering als goed “specificeert”. Wanneer een
schuldvordering tussen partijen een bepaalde inhoud heeft, bepaalde modaliteiten
heeft, op een bepaalde wijze gespecificeerd is, dan werken deze bepalingen (als ze
verbintenisrechtelijk geldig94 zijn) ook “extern" of "zakenrechtelijk” omdat ze
inherent zijn aan de “zaak” zelf (de schuldvordering). Ook de schuldeisers kunnen
zich maar verhalen op het goed in de zin waarin dit bestaat95, met alle daaraan
verbonden afspraken en modaliteiten. Men zegt ook soms dat contractuele rechten
slechts "netto" in het vermogen / de boedel van de titularis vallen.

2. Voorbehouden zekerheden

(150) Ook bij schuldvorderingen is het uitgangspunt dat voorbehouden zekerheden
logisch voorrang hebben op door de verkrijger gevestigde zekerheden. Het betreft hier
vnl. de rechten van de "verkoper van onlichamelijke goederen", d.i. de cedent.

                                                  
94 Bv. niet aangetast door nietigheid, door fraus creditorum of derde-medeplichtigheid en dergelijke.
95 Vgl. de vergelijkbare uitdrukking van dit beginsel in A. ZENNER & I. PEETERS, RW 2004-2005,
(481) 483 nr. 5: "De greep van de beslagleggende schuldeisers op het deel van het vermogen van hun
debiteur dat bestaat uit persoonlijke rechten, zal zich beperken tot wat zij tussen partijen zelf
vertegenwoordigen".
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Hierbij gelden vergelijkbare regels als bij roerende zaken, behalve natuurlijk de regels
die enkel op lichamelijke goederen van toepassing zijn. Zoals bij roerende zaken kan
men een verschil maken tussen de situatie voor en na de "levering", in casu
gesymboliseerd door de kennisgeving van de cessie aan de debitor cessus.

(151) Zolang de cessie niet is meegedeeld aan de schuldenaar, behoudt de cedent al
zijn rechten tegenover de schuldeisers van de cessionaris zowel als derde-verkrijgers
(vgl. het retentierecht van de verkoper van roerende zaken).

(152) De cedent behoudt ook na de kennisgeving op de gecedeerde schuldvordering:
- het voorrecht van de onbetaalde verkoper (art. 20, 5° HypW) indien de cessie
krachtens een verkoop of ruil geschiedt, en
- een eigendomsvoorbehoud zo dit bedongen is (ongeacht het type van onderliggende
overeenkomst);
- alsmede tot aan de samenloop mogelijks een ontbindingsrecht (uit te oefenen
volgens dezelfde regels als besproken bij roerende zaken).

Er is geen “reclamerecht” (dat heeft betrekking op het lichamelijk bezit en bestaat
enkel bij enkel lichamelijke zaken).

(153) Is de schuldvordering reeds geïnd door de cessionaris, dan kan de cedent
gebeurlijk genieten van zakelijke subrogatie, indien aan de vereisten daartoe is
voldaan.

3. Gevestigde zekerheden

(154) Vervolgens zijn er een reeks zekerheidsrechten op schuldvorderingen die in
geval van conflict met andere rechten op dezelfde schuldvordering in beginsel het
klassieke patroon volgen van het goederenrecht: hun rang word bepaald door het
anterioriteitsbeginsel gecorrigeerd door de regels van derdenbescherming.

a. Algemene regels: anterioriteit en derdenbescherming

1° Anterioriteit; beschikkingen bij voorbaat over toekomstige schuldvorderingen

(155) De anterioriteit van zakelijke rechten op schuldvorderingen wordt bepaald door
het tijdstip waarop het zekerheidsrecht wordt gevestigd op de schuldvordering.

Bij bestaande schuldvorderingen kunnen de meeste hieronder besproken
zekerheidsrechten (cessie, inpandgeving, e.d.) consensueel gevestigd worden en is de
kennisgeving aan de debitor cessus dus geen constitutief vereiste.

(156) Wat toekomstige schuldvorderingen betreft, wordt de mogelijkheid om deze in
pand te geven in het Belgische recht niet beperkt tot schuldvorderingen die
rechtstreeks zullen worden verkregen uit een ten tijde van de verpanding bestaande
rechtsverhouding (zoals in art. 3:329 NBW).

Wel ontstaat het recht op de schuldvordering maar wanneer de schuldvordering
ontstaat, waarbij bij meerdere beschikkingen op voorhand over een schuldvordering
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(cessies of inpandgevingen), de eerst overeengekomen beschikking geacht wordt
ouder te zijn, ook al zou het zo zijn dat die beschikkingen maar tegelijk uitwerking
krijgen (nl. op het tijdstip waarop de schuldvordering niet meer toekomstig is).

(157) Daarbij moet wel opgemerkt worden dat naar Belgisch recht een
schuldvordering uit een bestaande overeenkomst steeds een bestaande
schuldvordering is en geen toekomstige; zo bv. is een eerdere cessie of inpandgeving
in beginsel tegenwerpelijk aan de beslagleggende of samenlopende schuldeisers, ook
wanneer de schuldvordering nog voorwaardelijk is op het ogenblik waarop er
derdenbeslag wordt gelegd onder de cedent/pandgever of er anderszins een samenloop
ontstaat op diens vermogen. Dit contrasteert met de Staats-Nederlandse opvatting die
nog niet vervallen huurtermijnen als toekomstige schuldvorderingen beschouwt en
een tussentijds faillissement van de verhuurder voorrang verleent op een oudere cessie
of inpandgeving96.

Wél vinden we in het Belgische recht specifiek voor huurtermijnen uit onroerend
goed een regel (art. 1576 GerW) die afwijkt van het gemeen recht en inhoudt dat
vanaf het beslag op het onroerend goed de zakelijk gerechtigden op het onroerend
goed voorrang krijgen op zelfs oudere verkrijgers van rechten op die huurtermijnen97.

Bij echte toekomstige schuldvorderingen daarentegen, moet ervan worden uitgegaan
dat de cessie of pandgeving op voorhand maar uitwerking krijgt indien de cedent of
pandgever nog beschikkingsbevoegd is (niet failliet is) op het tijdstip waarop de
schuldvordering ontstaat.

2° Derdenbescherming

(158) De regels van derdenbescherming zijn fragmentair te vinden in art. 1690  BW.
Wettelijk geregeld is aldaar het conflict tussen meerdere verkrijgers van een
schuldvordering die deze van dezelfde vervreemder hebben verkregen. De latere
verkrijger wordt beschermd en krijgt dus voorrang wanneer hij het eerst de publiciteit
(kennisgeving) heeft vervuld en op dat ogenblik te goeder trouw was. Hoewel art.
1690 lid 3 BW het enkel heeft over het geval waarin een vervreemder dezelfde
rechten toekent aan meerdere verkrijgers, dient deze conflictregel te worden toegepast
op alle vormen van conflicterende verkrijging afgeleid van éénzelfde vervreemder,
ongeacht of het om een cessie gaat of een subrogatie. De bescherming geldt ook hier
niet alleen voor de verkrijger in eigendom, maar ook voor de verkrijger van een
vruchtgebruik of voor de verkrijger van een pandrecht op de schuldvordering. Door
de betere doctrine wordt art. 1690 lid 3 BW dus ook analogisch toegepast op andere
gevallen.

                                                  
96 HR 30 januari 1987, NJ 1987, nr. 530, conclusie A-G Bloembergen, noot W. Van der Grinten;
eerder reeds HR 26 maart 1981, NJ 1982 nr. 615. In een later arrest werd bij een conflict tussen een
cessie van toekomstige schuldvorderingen en een later derdenbeslag toch voorrang gegeven aan de
cessie (HR 10 januari 1992, NJ 1992, nr. 744, conclusie A.-G. Hartkamp, noot H. Snijders).
97 Men kan de vergelijking maken met de "inherente" zekerheidsmechanismen die bepaalde andere
soorten schuldvorderingen bezwaren, zoals de voorrang voor alimentatievorderingen op de
inkomstenvorderingen van de alimentatieschuldenaar, zelfs boven een oudere cessie of inpandgeving
van die inkomstenvordering.
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b. (Fiduciaire) cessie

(159) Net zoals bij roerende zaken geldt bij schuldvorderingen op naam dat er niet
zoiets bestaat als een zekerheidseigendom die zakenrechtelijk iets anders zou zijn dan
ofwel een pandrecht ofwel een volwaardig eigendomsrecht. Anders gezegd: ofwel
gaat het om een zekerheidsrecht, zoals pand of een ander erkend zekerheidsrecht (en
dat mits aan de vereisten daartoe is voldaan), ofwel om gewone, volwaardige
eigendom. Een tussenfiguur bestaat er zakenrechtelijk in beginsel niet98 - behalve in
het bijzondere geval van certificatie van effecten99 en in zekere zin de
zekerheidseigendom van financiële activa (waarover verder meer).

Is het recht van de cessionaris accessoir aan een verzekerde schuldvordering van de
cessionaris, dan kan het dus in beginsel slechts om een pandrecht gaan.

Voor de bijzondere regels inzake fiduciaire cessies van financiële activa met
buitenbezitstelling (rekeningtegoeden en financiële instrumenten) en inzake cessie-en-
retrocessie-overeenkomsten (repo's), zie deel IV van dit preadvies.

(160) NB. Wanneer een bedrag ten titel van zekerheid wordt overgeschreven op de
rekening van de schuldeiser (overschrijving, giro), gaat het helemaal niet om de cessie
van een schuldvordering, die daardoor zou overgaan op de begunstigde, maar om een
vorm van delegatie-overeenkomst, waarbij door het akkoord van de gedelegeerde (de
rekeningvoerende instelling) de begunstigde een nieuwe schuldvordering op de
gedelegeerde verkrijgt.

Het rekeningtegoed is niets anders dan de schuld die de bank aangaat als
gedelegeerde, in opdracht van een delegant (opdrachtgever) en ten gunste van de
rekeninghouder als delegataris. De schuldvordering die de begunstigde verwerft
doordat zijn rekening wordt gecrediteerd is dan ook geen schuldvordering die hem
gecedeerd werd door de opdrachtgever, maar een schuldvordering die volledig
onafhankelijk is van de betalingsverbintenis van de opdrachtgever jegens de
begunstigde.

                                                  
98 Zie Cass. 17 oktober 1996, RW 1996-97, 1395 noot M.E. Storme “Zekerheidsoverdracht, numerus
clausus van zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het cassatie-arrest van 17 oktober
1996” = Pas. 1996 I 992 concl. J.-M. PIRET = RPS 1997, 145 n. Th. BOSLY = JLMB 1997, 520; Hof
Antwerpen 28 februari 2000, RW 2002-2003, 97.
99 Bij certificatie van effecten wordt de uitgever van het certificaat eigenaar van de effecten en hebben
de certificaathouders een beperkt zakelijk recht op de gecertificeerde effecten (een soort
Anwartschaftsrecht). De certificatie strekt doorgaans niet op de eerste plaats tot zekerheid en wordt om
die reden hier niet uitvoerig besproken. Vgl. in Staats-Nederland het wettelijk pandrecht van de
certificaathouder.
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   Overschrijving (Giro)

c. Bedongen pandrechten

(161) De inpandgeving van schuldvorderingen geschiedt sedert de hervorming van
1994 in beginsel vormvrij en zonder publiciteit. Anders dan bij pandrechten op
roerende zaken is bij pandrechten op schuldvorderingen niet alleen de overeenkomst
tot inpandgeving, maar ook de inpandgeving zelf (de "vestiging" van het pandrecht)
vormvrij (solo consensu) en wordt dit akkoord vermoed reeds met de onderliggende
overeenkomst te zijn gegeven (vgl. art. 2075 lid 1 BW en art. 1 Handelspandwet100

met art. 1138 BW). De wetgever (van 1994) verwoordde dit door te stellen dat de
"buitenbezitstelling" door een loutere overeenkomst tot stand komt, wat duidelijk niet
de meest consistente wijze van voorstellen is ....

Het pandrecht kan dus “stil” worden gevestigd. Maar natuurlijk blijft een
kennisgeving aan de schuldenaar van de schuldvordering nuttig om te vermijden dat:
1° latere verkrijgers te goeder trouw voorrang zouden hebben, en/of
2° de debitor cessus bevrijdend zou kunnen betalen aan de pandgever.

Wel gelden er vormvereisten voor de inpandgeving van bepaalde soorten
schuldvorderingen (hypothecaire schuldvorderingen; loonvorderingen e.d.).

(162) Ook is er een buitenbezitstelling vereist om van de bijzondere rechten te
genieten die voortvloeien uit de WFZ bij zekerheden op financiële instrumenten en
rekeningtegoeden (giraal geld), en houdt de buitenbezitstelling o.i. iets meer in dan
het constitutum possessorium voorzien door art. 2075 BW101. Bij gebreke aan die
                                                  
100 Wet van 5 mei 1872, in het WvK.
101 Vgl. I. PEETERS, "Wet betreffende de financiële zekerheden. Nieuwe regels inzake netting en
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buitenbezitstelling is het pandrecht wel geldig; enkel de bijzondere rechten uit de
WFZ kunnen dan niet worden ingeroepen.

De WFZ moet immers in het licht van de Europese RL Financiële Zekerheden (RL
2002/47 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten) worden uitgelegd,
Richtlijn die bepaalt:
- in art. 1 lid 5 dat "Deze richtlijn is van toepassing zodra de financiële activa als
zekerheid zijn verschaft (...)".
- en in art. 2 lid 2: "Verwijzingen in deze richtlijn naar het "verschaffen" of de
"verschaffing" als zekerheid van financiële activa hebben betrekking op een situatie
waarin de als zekerheid verschafte financiële activa daadwerkelijk worden geleverd,
overgedragen, gehouden, ingeschreven in een register of anderzijds gekwalificeerd,
zodat zij in het bezit of onder de controle komen van de zekerheidsnemer of een
persoon die namens de zekerheidsnemer optreedt. (...)".
Uit overweging 10 van de Richtlijn blijkt verder dat de buitenbezitstellingsvereiste
gezien werd als een resultaat van belangenafweging, die maakt dat noch strengere
noch minder strenge voorwaarden mogen gehanteerd worden. Wat de
rechtsverhoudingen betreft die ratione personae onder het toepassingsgebied van de
Richtlijn zelf vallen (enkel "grote spelers") is een richtlijnconforme interpretatie
evident verplicht en kan men de WFZ dus niet uitleggen in de zin van de kramikkige
formulering van art. 2075 BW (volgens welke bepaling de overeenkomst tussen
pandgever en pandhouder zelf als buitenbezitstelling geldt102). Nu heeft de Belgische
wetgever de regeling van de Richtlijn ratione personae uitgebreid naar andere
rechtsverhoudingen (nl. in beginsel alle soorten partijen), waarvoor hij niet aan de
Richtlijn is gebonden. Maar ook voor die gevallen, die ratione personae buiten het
toepassingsgebied van de  Richtlijn vallen, moet men krachtens de
interpretatiemethoden van Belgisch recht inzake wetgeving dezelfde interpretatie
hanteren, aangezien art. 2 WFZ uitdrukkelijk bepaalt dat de wet de omzetting van de
richtlijn tot doel heeft en er op geen enkele wijze blijkt dat de bepalingen van de wet
anders zouden moeten worden geïnterpreteerd naargelang ze toegepast worden op
zekerheidsovereenkomsten die ratione personae binnen dan wel buiten de richtlijn
vallen. Deze homogeniteit van interpretatie is trouwens ook een eis van
rechtszekerheid en in die zin misschien zelfs een europeesrechtelijke verplichting.

Deze buitenbezitstelling geschiedt door de kennisgeving of erkenning van art. 1690
BW of een gelijkaardige methode. Bij rekeningtegoeden komt zij vervolgens tot
uiting in de inboeking op een pandrekening.

                                                                                                                                                 
schuldvergelijking en inzake de overdracht tot zekerheid van financiêle instrumenten en contanten", in
AEBDF (red.), Les sûretés financières (collateral): bouleversement du droit des sûretés?, 2004, nr. 7.
Anders V. SAGAERT & H. SEELDRAYERS, “De Wet financiële zekerheden”, RW 2004-2005,
(1521) 1526 nr. 18, en blijkbaar ook D. DEMAREZ in deel IV van dit preadvies.
102 Hierbij kan worden opgemerkt dat die zogezegde inbezitstelling solo consensu in art. 2075 BW
(voor inpandgeving) dan weer niet is opgenomen in art. 1690 BW voor de cessie; voortgaan op het
gebruik van het woord bezit in de bepalingen van 1690 en 2075 BW zou dan ook tot het onlogische
gevolg leiden dat de overeenkomst alleen volstaat om bij pand een buitenbezitstelling te hebben, maar
niet bij een (fiduciaire) cessie, zodat de laatste maar onder de WFZ zou vallen na kennisgeving aan de
debitor cessus en de eerste ook zonder. Sommige auteurs proberen daarom te argumenteren dat de
vereiste buitenbezitstelling in het geheel niet geldt voor rekeningtegoeden, dit tegen de duidelijke
bepaling van art. 4 § 1 lid 2 WFZ in.
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d. Rechtstreekse vorderingen in het algemeen en die van de hoofdverhuurder in het
bijzonder

1° Verschillende soorten rechtstreekse vordering

(163) Het Belgische recht kent uiteenlopende rechtsfiguren die de benaming
"rechtstreekse vordering" dragen. Op de eerste plaats moet een onderscheid worden
gemaakt tussen abstracte en niet-abstracte rechtstreekse vorderingen:

- bij de zgn. abstracte rechtstreekse vorderingen kan de schuldeiser zijn
schuldvordering ook verhalen op een derde die met de hoofdschuldenaar in een
bepaalde rechtsverhouding staat, maar de excepties uit die rechtsverhouding niet kan
opwerpen jegens de schuldeiser; het gaat dan ook om een persoonlijke zekerheid die
een zekere gelijkenis vertoont met de borgtocht. We vinden dit in het Belgisch recht
in wezen in één geval: de rechtstreekse vordering van de schadelijder jegens de
verplichte aansprakelijkheidsverzekeraar die de aansprakelijkheid van de
aansprakelijke persoon heeft gedekt. De schuldeiser krijgt een eigen aanspraak,
accessoir aan de aansprakelijkheidsvordering (valutaverhouding) maar grotendeels
geabstraheerd van de dekkingsverhouding (verzekeringspolis).

- bij niet-abstracte rechtstreekse vorderingen kan een persoon, tot beloop van de
schuld die hij heeft jegens een wederpartij, in plaats van door die wederpartij worden
aangesproken door een derde persoon op wie de schuldvordering krachtens de wet is
overgegaan of die krachtens de wet een zekerheidsrecht op die schuldvordering heeft
verkregen (en dit zonder abstractie, en dus met behoud van alle excepties uit die
interne verhouding, ook genoemd dekkingsverhouding of fondsverhouding).

(164) Hier hebben we het enkel over gevallen van de tweede categorie, dus enkel over
gevallen waarin de fondsvordering niet als dusdanig is overgegaan op de schuldeiser
van de schuldeiser, maar deze laatste zich daarop kan verhalen binnen de perken van
zijn eigen schuldvordering op de schuldeiser van de fondsvordering. De schuldeiser
van de schuldeiser kan met andere woorden de schuldenaar van zijn schuldenaar
aanspreken binnen de perken van zowel de schuldvordering van de schuldeiser jegens
zijn schuldenaar (de valutaverhouding) als de schuldvordering van die schuldenaar
jegens de derde (de dekkings- of fondsverhouding).

Deze zgn. rechtstreekse vorderingen vormen eigenlijk een variante op een pandrecht
op schuldvorderingen, met inningsbevoegdheid voor de pandhouder.

Immers, de schuldeiser van de rechtstreekse vordering kan zich op de derde-
schuldenaar verhalen in zoverre deze de schuldenaar is van zijn schuldenaar (dus tot
beloop van de schuldvordering die het "fonds" vormt); hij kan dus eigenlijk net als
een pandhouder de schuldvordering van zijn eigen schuldenaar op die derde innen.
Hierdoor verschilt de rechtstreekse vordering van de zijdelingse vordering, die
immers de partij die ze uitoefent geen voorrang verschaft op de zijdelings
uitgeoefende schuldvordering.

 valutaverhouding:
verzekerde schuldv.
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Anderzijds kan hij zich ook niet voor méér verhalen dan het bedrag van zijn
schuldvordering op de eerste schuldenaar (valutaverhouding), tot zekerheid waarvan
hij die rechtstreekse vordering heeft gekregen. Het fonds is dus het onderpand van een
zekerheidsrecht tot zekerheid van de schuldvordering uit de valutaverhouding.

Wanneer de derde betaalt aan de schuldeiser van zijn schuldenaar, is hij dus ook
jegens zijn schuldenaar bevrijd (vgl. betaling aan de cessionaris of pandhouder). En
zodra de daartoe door de wet bepaalde formaliteiten zijn vervuld, kan de derde niet
meer bevrijdend betalen aan zijn schuldeiser, maar enkel nog aan de titularis van de
rechtstreekse vordering.

Net zoals na een kennisgeving van een cessie of inpandgeving kan de derde vanaf dat
ogenblik tegen de titularis van de rechtstreekse vordering géén excepties uit de
fondsverhouding meer inroepen die nadien zijn ontstaan, maar enkel nog deze die hun
oorzaak vinden in een eerder feit (alsook de excepties uit de valutaverhouding, die de
verzekerde schuldvordering betreffen).

(165) Binnen deze categorie van rechtstreekse vorderingen vinden we diverse
gevallen waar de wet zo'n aanspraak toekent. De regeling van die diverse aanspraken
is uiteenlopend. Hier bespreken we die gevallen waar de aanspraak eerst ontstaat door
een rechtshandeling van de schuldeiser des schuldeisers. Van dit type kent het
Belgische recht een tweetal gevallen: de rechtstreekse vordering van de
hoofdverhuurder en die van de trekker van een getrokken waardepapier. De andere
gevallen worden verder onder 4. besproken.

2° De rechtstreekse vordering van de hoofdverhuurder

 hoofdschuldenaar houder van de
R.V.

  onderschuldenaar

dekkingsverhouding:
onderpand

 R.V.
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(166) Art. 1753 BW verleent de (hoofd)verhuurder het recht om zich binnen de
perken van zijn schuldvordering op zijn wederpartij, de (hoofd)huurder, te verhalen
op diens schuldvordering op een onderhuurder. Het zekerheidsrecht ontstaat volgens
de heersende opvatting eerst door beslag te leggen in handen van die onderhuurder.
Tot dan blijft de onderverhuurder(-hoofdhuurder) bevoegd de schuldvordering uit
onderverhuring te innen. De onderhuurder kan de excepties uit de
dekkingsverhouding (onderverhuring) tegenwerpen die voor het beslag zijn ontstaan,
behalve vooruitbetaling van huur die noch bedongen was noch krachtens gebruik
verschuldigd.

e. Rechtstreekse vorderingen en voorrechten bij getrokken waardepapieren

(167) Een gelijkaardig zekerheidsrecht kan ontstaan doordat een schuldeiser een
getrokken waardepapier - d.i. een wisselbrief of een cheque -  trekt op zijn
schuldenaar en dat aan deze laatste wordt aangeboden.

1° Trekken van een wisselbrief

(168) Het gaat hier niet om de rechtsgevolgen van de acceptatie van een wisselbrief;
door de acceptatie gaat de betrokkene immers een eigen onafhankelijke en abstracte
schuld aan jegens de houder van de wisselbrief.

Maar ook zonder acceptatie hecht ons recht gevolgen aan het trekken en aanbieden
van de wisselbrief, met name gevolgen voor de onderliggende schuldverhouding
tussen trekker en betrokkene (het fonds). Wanneer namelijk de trekker van een
wisselbrief een schuldvordering heeft op de betrokkene ervan (“fonds” of dekking
genaamd), en de betrokkene de wisselbrief desondanks niet accepteert, heeft de
houder van de wisselbrief toch, tot zekerheid van zijn schuldvordering op de trekker,
een rechtstreekse vordering tegen de betrokkene tot beloop van dat fonds (d.i. de
schuldvordering van de trekker op de betrokkene) (art. 83 Wisselbriefwet). De
betrokkene kan dus ook bij niet-acceptatie niet meer bevrijdend betalen aan zijn
oorspronkelijke schuldeiser, de trekker.

Behalve een rechtstreekse vordering geeft de wet ook een voorrecht op het fonds (art.
81 Wisselbriefwet (Wet van 31 december 1955 op de wisselbrief)).
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(169) Verzekerd is de wisselrechtelijke schuldvordering van de houder op de trekker.

(170) De houder van de wisselbrief krijgt op die wijze op het fonds dat in handen is
van de betrokkene bij de opeising van de wisselbrief, voorrang tegenover andere
schuldeisers van de trekker. Het onderpand is dus de schuldvordering die de trekker
heeft op de betrokkene (de fondsvordering).

(171) Deze rechtstreekse vordering wordt tegenwerpelijk aan de betrokkene door
kennisgeving (in het bijzonder ook aanbieding, door de houder aan de betrokkene, ter
acceptatie). Het is dus vanaf dat ogenblik dat hij niet meer bevrijdend kan betalen aan
zijn oorspronkelijke schuldeiser, de trekker. De betrokkene kan wel alle excepties
inroepen die voordien zijn ontstaan.

Natuurlijk is de positie van de houder (schuldeiser van de trekker) een stuk sterker zo
de betrokkene jegens hem niet alleen gehouden is tot betaling van de fondsvordering,
maar zich ook abstract van die fondsverhouding verbindt jegens de houder. In dat
geval gaat het om een persoonlijke zekerheid, zoals bv. bij acceptatie van de
wisselbrief door de betrokkene. Zo de betrokkene de wisselbrief accepteert, wordt hij
eenvoudig en abstract schuldenaar als “gedelegeerde” van een delegatie-
overeenkomst.

Het voorrecht en vorderingsrecht ontstaan echter wel reeds door het overhandigen van
de getrokken wisselbrief aan de eerste houder. Aldus is het trekken en overhandigen
van een wisselbrief in hoofde van de trekker een soort beschikking over de
fondsvordering die zeer vergelijkbaar is met een inpandgeving ervan, zij het dat bij
gebreke aan een conventionele inpandgeving dit enkel tot zekerheid strekt van de
wisselrechtelijke schuldvordering van de houder op de trekker en niet van andere
mogelijke schuldvorderingen.

2° Voorrecht van de houder van een cheque en postcheque op het fonds

(172) Anders dan bij een wisselbrief kent het chequerecht geen “acceptatie” waardoor
de betrokkene van een cheque gehouden zou zijn tot een verbintenis die geabstraheerd
is van de dekkingsverhouding; een cheque moet maar uitbetaald worden als er
daadwerkelijk dekking is.

Maar zoals bij een wisselbrief heeft het trekken en aanbieden van een cheque wel
gevolgen voor de onderliggende schuldverhouding tussen trekker en betrokkene (het
fonds). Volgens art. 39bis Chequewet en art. 20 Postchequewet is de houder van een

 betrokkene
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cheque ten aanzien van de andere schuldeisers van de trekker bevoorrecht op het
fonds dat de betrokkene schuldig is ten tijde van de aanbieding van de cheque:
- het onderpand is dus de schuldvordering die de trekker (rekeninghouder) heeft op de
betrokkene (bank) met betrekking tot het saldotegoed van de rekening;
- de verzekerde schuldvordering is de chequerechtelijke schuldvordering van de
houder op de trekker.

f. Gemeenrechtelijke schuldvergelijking (verrekening)

(173) De gewone, "wettelijke" of gerechtelijke, schuldvergelijking of verrekening (te
onderscheiden van enerzijds de conventionele schuldvergelijking en anderzijds het
bijzondere mechanisme van de verrekening tussen connexe schuldvorderingen)
impliceert eveneens een verhaal - met voorrang - van een schuldeiser op een actief
van zijn schuldenaar, namelijk diens tegenvordering. De eigen schuldvordering en de
tegenvordering gaan ingevolge de verrekening beiden teniet tot beloop van het
kleinste bedrag.

De schuldvergelijking verschilt hierdoor van andere gevestigde zekerheden (zoals een
inpandgeving van een schuldvordering of een gewoon retentierecht op
schuldvorderingen) doordat de schuldvergelijking ook de realisatie inhoudt van de
schuldvordering waarop men zich verhaalt (wat dus verder gaat dan alleen maar een
opschorting van afgifte/betaling van die schuldvordering). Het ontstaan van het
zekerheidsrecht en de uitoefening ervan vallen dus samen.

(174) De vereisten voor het plaatsvinden van de verrekening - dus voor het ontstaan
van dit zekerheidsrecht - kunnen in drie categorieën worden ingedeeld:
1° de vergelijkbaarheid van de schuld(vordering)en,
2° de vereisten waaraan de actieve schuldvordering moet voldoen, en
3° de vereisten waaraan de passieve of tegenvordering moet voldoen.

De actieve vordering of eigen vordering103 is de schuldvordering:
- die de partij, die de schuldvergelijking inroept, betaald wil krijgen door middel van
de tegenvordering (de tegenvordering is voor haar de eigen schuld waarvan zij zich
door verrekening bevrijdt), en
- die men omgekeerd opgeeft (gebruikt) om zich van de eigen schuld jegens de
tegenpartij (de tegenvordering) te bevrijden (eigen vordering en schuld van de
tegenpartij zijn elkaars keerzijde).

De tegenvordering of passieve vordering is:
- de schuldvordering van de tegenpartij waarmee de partij, die de schuldvergelijking
inroept, zijn eigen vordering wil betalen, en dus
- de eigen schuld waarvan die partij zich wil bevrijden.

Vanuit het perspectief van zekerheidsrechten is de eigen vordering de (door de
mogelijkheid van schuldvergelijking) “verzekerde schuldvordering” en de

                                                  
103 De termen eigen vordering en tegenvordering kunnen verwarrend zijn omdat in een geschil de
schuldvergelijking vaak wordt ingeroepen door de verweerder als verweer, en die verweerder vaak een
“tegeneis” in processuele zin (ook tegenvordering genoemd) instelt om zijn “eigen vordering” geldend
te maken.
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tegenvordering het onderpand waarop men een zekerheid uitoefent tot voldoening van
de verzekerde schuldvordering.

1° Vergelijkbaarheid.

(175) Beide schuld(vordering)en moeten vervangbare goederen van dezelfde aard
betreffen (is dat niet zo, moeten ze eerst vastgesteld worden in een voorwerp van
gelijke aard, bv. door een niet-geldelijke verbintenis te liquideren tot een geldsom).

2° Vereisten waaraan de actieve vordering (eigen vordering, verzekerde vordering)
moet voldoen

a) Verbintenisrechtelijke vereisten: opeisbaarheid en liquiditeit

(176) Om die zekerheid ook uit te oefenen en de eigen vordering dus betaald te
krijgen door middel van de tegenvordering, moet deze actieve, eigen of verzekerde
schuldvordering in beginsel aan drie verbintenisrechtelijke vereisten voldoen:
i. al opeisbaar zijn,
ii. nog opeisbaar zijn, en
iii. “vaststaand” (liquide) zijn.

(i) De eigen vordering moet in beginsel opeisbaar zijn; beschikt de schuldenaar ervan
nog over een termijn, dan kan men niet tegen hem verrekenen. Uitstel van betaling
verhindert echter de schuldvergelijking niet (art. 1292 BW).

(ii) Betwistingen zijn vooral gerezen wanneer de eigen vordering niet meer opeisbaar
is, ten gevolge van bv. verjaring, verschoonbaarheid, e.d.m. De schuldeiser van de
door verschoonbaarheid niet meer opeisbare vordering kan zich niet bij wijze van
exceptie op schuldvergelijking beroepen104. Of ook de schuldeiser van een verjaarde
schuldvordering zich niet meer bij wijze van exceptie op schuldvergelijking kan
beroepen, is betwist105.

(iii) Het vaststaand karakter van de eigen vordering wordt in de Belgische rechtspraak
vaak erg beperkend uitgelegd. Weliswaar gaat men niet zover een uitvoerbare titel te
eisen, maar het is vaak voldoende dat de schuldvordering betwist wordt om de
schuldvergelijking te verhinderen zolang die betwisting niet is beslecht106. Vaststaand
vereist minstens dat de schuldvordering "gemakkelijk en prompt effen kan worden
gemaakt"107.

                                                  
104 Bv. bij verschoonbaarheid van een gefailleerde kh. Leuven 13 september 2002, RW 2003-2004,
1274 (in casu belastingschulden).
105 Men zou een aanwijzing voor de stelling dat de schuldvergelijking wel nog kan, kunnen vinden in
de regel dat een tegenvordering strekkende tot schuldvergelijking nog voor het eerst in hoger beroep
kan worden ingesteld, ook zonder dat aan de voorwaarden voldaan is die daarbuiten gelden om een
tegenvordering voor het eerst in hoger beroep in te stellen (regel die we vinden in Cass. 22 januari
2004, RW 2005-2006, 424 n. S. MOSSELMANS & Ph. THION, "De voor het eerst in hoger beroep
ingestelde tegenvordering").
106 Vb. vergoeding voor een wanprestatie waarover betwisting bestaat en waarvoor een deskundige
wordt aangesteld, Hof Gent 22 december 2000, TBH 2002, 12.
107 Cass. 11 april 1986, Arr. 1985-86, nr. 490 = RW 1987-88, 1424 noot E. DIRIX = Pas. 1986 I 987 =
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b) Zakenrechtelijke vereisten: beschikkingsbevoegdheid

(177) Verder moet de verrekenende partij ook bevoegd zijn om afstand te doen van de
actieve vordering, en dus bevoegd zijn erover te beschikken.

3° Vereisten waaraan de tegenvordering (passieve vordering) moet voldoen

(178) De tegenvordering is zoals gezegd het onderpand waarop men een zekerheid
uitoefent tot voldoening van de verzekerde schuldvordering, het actief uit het
vermogen van de tegenpartij waarop men zich verhaalt. Die tegenvordering moet dus
ook aan een aantal verbintenisrechtelijke en een aantal zakenrechtelijke vereisten
voldoen.

a) Verbintenisrechtelijke vereisten voor de tegenvordering (eigen schuld)

(179) Deze kan men samenvatten in 3 punten:
i. reeds "betaalbaar" zijn van de eigen schuld (d.i. de tegenvordering);
ii. niet van ontneming door verrekening uitgesloten zijn, omdat verrekening een
beloning van kwade trouw zou inhouden;
iii. niet conventioneel van ontneming door verrekening uitgesloten zijn.

(i) Vereist is dat de eigen schuld reeds betaalbaar is, d.w.z. er geen termijnbepaling is
ten gunste van de schuldeiser van die schuld/tegenvordering (waardoor deze erop kan
staan dat ze pas na het verstrijken van die termijn betaald wordt, en niet eerder).

(ii) Vereist is verder krachtens art. 1293, 1° en 2° BW dat de tegenvordering géén
schuldvordering is tot teruggave:
- van een zaak die de eigenaar wederrechtelijk is ontnomen (om te vermijden dat een
schuldeiser bv. eerst geld gaat stelen bij zijn schuldenaar om vervolgens te
compenseren) of
- van iets dat in bewaring of in bruikleen is gegeven (maar een verplichting van een
lasthebber tot betaling van een geldsom als afdracht van wat hij voor rekening van de
lastgever heeft ontvangen, valt in het algemeen niet onder het verrekenverbod van art.
1293 BW108),
dit alles behoudens instemming van de wederpartij met een schuldvergelijking109.

Andere schuldvorderingen zijn van verrekening uitgesloten omdat zij niet beslagbaar
zijn; dit wordt verder besproken.

(iii) Verder is schuldvergelijking niet mogelijk op een tegenvordering, wanneer is
overeengekomen dat die niet verrekenbaar is.

                                                                                                                                                 
T.Aann. 1988, 18 noot EMBRECHTS = JT 1987, 164.
108 Cass. 29 juni 2006, RW 2006-2007, 403 n. C. VANHOVE "Schuldvergelijking bij lastgeving".
109 De beperking geldt inderdaad niet wanneer de schuldeiser van die vordering verrekent: Hof
Brussel 6 oktober 1998, A J T  1998-99, 953; A. VAN OEVELEN, "Kroniek van het
verbintenissenrecht", RW 2004-2005, 1641) 1668
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b) Zakenrechtelijke vereisten voor de tegenvordering (eigen schuld)

(180) Aangezien de schuldvergelijking ook een uitwinning inhoudt van de
schuldvordering, een wijze om zichzelf met die tegenvordering te betalen, is ook
vereist dat die tegenvordering zich in het vermogen bevindt waarop verhaal kan
worden genomen, d.i. in beginsel in het vermogen van de schuldenaar van de actieve
vordering, en vatbaar is voor beslag.

Meestal zegt men vereenvoudigd dat de schuldeiser van de tegenvordering dezelfde
persoon moet zijn als de schuldenaar van de actieve vordering, maar het is iets
genuanceerder. Daarvoor kan men best de beginselen voor ogen houden, die in het
algemeen gelden voor het verhaalsrecht van een schuldeiser: dit geldt op beslagbare
activa in het vermogen van de wederpartij of - onder bepaalde voorwaarden -
schijnbaar in het vermogen van de wederpartij.

Dit vereiste kan verder uiteengezet worden in de volgende 3 elementen: vatbaarheid
voor beslag, inningsbevoegdheid van de wederpartij, en bevoegdheid in eigen naam te
innen.

(181) Vereist is vooreerst dat de tegenvordering voor beslag vatbaar is.

(182) Vereist is vervolgens dat de eigen schuld nog geldig kan worden betaald aan de
schuldenaar van de actieve vordering, d.w.z. dat de schuldenaar van de actieve
vordering (nog) bevoegd is de tegenvordering te innen (inningsbevoegdheid van de
wederpartij). Dat is niet meer het geval wanneer die tegenvordering door diens
schuldeisers in beslag is genomen, of wanneer de tegenvordering is overgegaan op
een derde of bezwaard is met een zakelijk werkend recht van een derde, althans
wanneer dat gebeurd is op een wijze die aan de eerste partij tegenwerpelijk is.

De (eigenlijke) schuldvergelijking kan naar Belgisch recht dus niet meer ingaan eens
de schuldenaar met wiens tegenvordering men zichzelf wil betalen, failliet is gegaan,
of die tegenvordering anderszins onder een samenloop valt, tenzij de
schuldvergelijking reeds voordien is ingetreden, en onder voorbehoud van de
verderop te bespreken schuldvergelijking bij connexe schuldvorderingen. Waren de
vereisten reeds voldaan voor de samenloop – zij het zelfs in de verdachte periode -
dan blijft de schuldvergelijking verworven110, tenzij er afstand van wordt gedaan111.

(183) De (eigenlijke) schuldvergelijking is dan ook niet meer mogelijk wanneer de
tegenvordering intussen:
-  is overgegaan op een nieuwe schuldeiser (zoals een cessionaris of gesubrogeerde,
maar bv. ook de opdrachtgever van een middellijk vertegenwoordiger die de
schuldvordering genaast heeft); of

                                                  
110 Bv. Cass. 26 november 1992, Arr. 1992-93, 1306 = Pas. 1992 I 1306 = RW 1992-93, 1373; Hof
Brussel 6 oktober 1998, AJT 1998-99, 953; Cass. 12 januari 1996, Arr. 1996, 44 = Pas. 1996 I 46 = RW
1996-97, 269; Hof Antwerpen 10 maart 1997, RW 1997-98, 1024.
111 De rechtspraak stelt wel eens – m.i. te licht – dat de indiening van de schuldvordering in
faillissement een afstand van het voordeel van de schuldvergelijking inhoudt; zie bv. kh. Kortrijk 21
mei 2001, RW 2002-2003, 311.
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- bezwaard is met een zakelijk werkend recht van een derde - met name in pand is
gegeven, althans niet meer vanaf het ogenblik waarop die overgang of inpandgeving
aan de wederpartij kan worden tegengeworpen (zie art. 1295 BW)112;
- of onbeschikbaar is geworden krachtens een delegatie-overeenkomst.

In geval van cessie of inpandgeving moet aan de vereisten voor schuldvergelijking
zijn voldaan ten laatste op het ogenblik van de kennisgeving aan de debitor cessus113

(en niet reeds op het tijdstip van de overdracht tussen cedent en cessionaris c.q.
inpandgeving tussen pandgever en pandhouder).

Op deze regel geldt er een uitzondering wanneer de actieve vordering en de
tegenvordering hun zelfstandigheid hebben verloren op grond van:
(a) een rekening-courant-overeenkomst of andere nettingovereenkomst (overeenkomst
tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing), of
(b) een wetsbepaling met hetzelfde effect. Als wetsbepaling met hetzelfde effect is er
art. 334 lid 2 Programmawet 27 december 2004, dat bepaalt dat elke schuld van de
fiscus aan de belastingplichtige (d.i. tegenvordering) kan worden verrekend met
schulden van de belastingplichtige (d.i. actieve vordering van de fiscus)
niettegenstaande beslag, overdracht of samenloop op die tegenvordering. Men kan dit
ook zien als het wettelijk bepalen van samenhang.

(184) Vereist is tenslotte dat de schuldeiser van de tegenvordering deze in eigen naam
kan innen, en niet slechts in andermans naam of qualitate qua. Dit laatste vinden we
met name bij een schuldvordering bestaande uit c.q. een rekeningtegoed op een
kwaliteitsrekening (waarover verder meer).

Men kan zichzelf immers in beginsel niet betalen met en dus bevrijden van een
tegenvordering die weliswaar op naam staan van de wederpartij, maar die hij openlijk
(kenbaar) voor andermans rekening of voor gemene rekening aanhoudt (het laatste
vinden we bij bv. schuldvorderingen op naam van de beherende vennoot van een stille
maatschap).

Bij rekeningtegoeden houdt dit openlijk karakter in dat de rekening qualitate qua
wordt aangehouden ("kwaliteitsrekening"). De rekeningvoerende instelling kan een
eigen schuldvordering op de rekeninghouder dus enkel verrekenen met tegoeden op
diens “eigen” rekeningen (nostro-tegoeden) en niet op diens kwaliteitsrekeningen.

Dit spoort met de regels inzake derdenbescherming: de rekeningvoerende instelling
kan verrekenen met tegoeden van de rekeninghouder waarvan zij niet wist noch
behoorde te weten dat ze voor andermans of gemene rekening (en dus qualitate qua)
werden aangehouden114.  Een dergelijke verrekening geldt, wanneer aan de andere
vereisten is voldaan, als een - bevrijdende - betaling aan de schijnschuldeiser.

                                                  
112 Zie Cass. 26 juni 2003.
113 bv. Hof Antwerpen 23 december 2002, TBH 2004, 276.
114 Voor een interessante toepassing, zie Zwitsers Bundesgericht 2 maart 2004, nr. 4C.123/1997, te
vinden via http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm Dat
omgekeerd men niet mag verrekenen met tegoeden waarvan men weet dat ze niet voor eigen maar voor
andermans rekening worden aangehouden, volgt volgens dit arrest uit de eisen van de objectieve goede
trouw.
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Dezelfde nuance moet gelden wanneer de tegenvordering schijnbaar toekomt aan de
wederpartij, doch krachtens zakelijke subrogatie toekomt aan een derde (een
schuldeiser van die wederpartij)115.

g. Verrekening bij connexe schuldvorderingen

(185) Bij zogenaamde "connexe" of samenhangende schuldvorderingen kan de
schuldvergelijking ook intreden hoewel aan één van de hoger genoemde vereisten niet
is voldaan, en met name wanneer de eigen vordering maar opeisbaar is geworden
nadat de schuldenaar van die schuldvordering zijn bevoegdheid heeft verloren om de
tegenvordering te innen, met name na beslag of samenloop116 of na cessie of een
andere wijze van overgang van de tegenvordering.

(186) Dit geldt niet enkel bij faillissement, maar bij alle vormen van samenloop (bv.
vereffening van een vennootschap)117, procedure van gerechtelijk akkoord118,
collectieve schuldenregeling119, enz. Daarom spreken we niet van schuldvergelijking
na faillissement, maar van schuldvergelijking na samenloop.

                                                  
115 Vgl., niet alleen over de exceptie van schuldvergelijking, maar ook andere excepties V.
SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 786, krachtens een ruime uitleg van artikel 1240 BW
116 Cass. 7 november 1935, Pas. I 44 met concl. P.g. P. Leclercq; Hof Gent 10 juli 1947, RCJB 1948,
53 noot FREDERICQ; Cass. 7 december 1961, Pas. 1962 I 440; Hof Bergen 2 november 1976, Pas.
1977 I 132; Cass. 25 mei 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1125 nr. 547 = Pas. 1989 I 1015 = RW 1989-90,
331 = TBH  1989, 771 noot = RCJB  1992, 354 met kritische noot M. VAN QUICKENBORNE,
“Réflexions sur la connexité objective, justifiant la compensation après faillite”; kh. Ieper 14 december
1992, TBH 1994, 364 noot Ph. COLLE (eenzelfde oorzaak); Vred. Torhout 23 maart 1993, T.Vred.
1999, 24; Hof Brussel 3 november 1994, JT 1995, 215; Hof Gent 9 november 1994, TRV 1995, 323
noot R. TAS (wederkerige overeenkomst): Hof  Cass. 12 januari 1996, Arr. 1996, 44 = Pas. I 46 = RW
1996-97, 269; Hof Brussel 14 november 1996, JT 1997, 182; Rb. Brugge 27 juni 1997, T.Vred. 1999,
28 (eenzelfde oorzaak); Hof Antwerpen 17 januari 2000, RW 2001-2002, 278; Hof Gent 27 februari
2002, TGR 2002, 68 (meerdere overeenkomsten die een eenheid vormen).
Voor een overzicht zie A. VAN OEVELEN, RW  2004-2005, 1668 nr. 57; Ch-A. LEUNEN,
“Compensatie en concursus creditorum. Recente evolutie van de zekerheidsfunctie van compensatie in
het Belgisch recht”, Liber amicorum T.P.R. en Marcel Storme, TPR 2004 – 439 v; J.M. NELISSEN
GRADE, “Compensatie na faillissement en vereffening van tijdelijke vennootschappen”, Liber
amicorum Jan Ronse, Story 1986, 287 v.
117 Hof Antwerpen 17 april 2001, RW 2002-2003, 301 (in casu werd de verknochtheid niet aanvaard).
118 Zie bv. Cass. 2 september 1982, Arr.Cass. 1982-83, nr. 2 = Pas. 1983 I 3 = JT 1982, 739; Cass. 7
april 2006, JLMB 2006, 896. Anderzijds geeft het Hof van cassatie omzeggens carte blanche aan de
rechters om in het kader van een gerechtelijk-akkoord-procedure een herstelplan goed te keuren dat
schuldvergelijking van samenhangende schuldvorderingen uitsluit  - zie Hof Brussel 17 december
2002,  RW 2004-2005, 547 en verwerping van de voorziening daartegen door Cass. 20 oktober 2005,
nr. C.03.0244N, Jaarverslag Hof van cassatie 2005, p 38. Zie verder S. STIJNS, D. VAN GERVEN, P.
WERY, “Chronique de jurisprudence. Les obligations: le régime général de l’obligation”, JT 1999, 847
nr. 75-76. In Cass. 7 april 2006, Durobor t. Fortis Bank, nr. C.050029.F, werd dan weer een
voorziening verworpen tegen een arrest dat de schuldvergelijking na aanvraag gerechtelijk akkoord
toestond voor connexe schuldvorderingen (de behandelde casus zou nu onder de WFZ vallen, waardoor
hetzelfde resultaat onbetwistbaar geldt) en in Cass. 1 juni 2006, nr. C.04.0564.N, BASF t. Euroftal, RW
2006-2007, 565 n. V. SAGAERT = JT 2006, 644 en TBH 2006, 819 n. E. VAN DEN HAUTE, werd
aanvaard dat de wettelijke schuldvergelijking voor connexe schuldvorderingen ook tijdens de
observatieperiode (dus tot aan het herstelplan) mogelijk blijft.
119 Rb. Gent 21 mei 2001, RW 2002-2003, 1590; vgl. ook Beslagr. Brussel 13 mei 2005, RW 2005-
2006, 1066 n. M. de THEIJE 'Fiscale schuldvergelijking".
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Vereist wordt wel dat beide schuldvorderingen ontstaan zijn voor de samenloop120,
ook al is voordien nog niet aan alle andere vereisten voor schuldvergelijking voldaan.
Op deze vereiste geldt er één uitzondering, nl. voor verrekening van een
schuldvordering ingediend in een gerechtelijk akkoord met een schuld die uit dezelfde
overeenkomst ontstaat door de voortzetting ervan tijdens de observatieperiode121;
m.a.w. "continuïteit schept connexiteit"

(187) Een vergelijkbare regel behoort te gelden voor de schuldvergelijking van
connexe schuldvorderingen ondanks een cessie van of andere beschikking over de
tegenvordering122. Een vrij duister cassatie-arrest van 26 juni 2003 verwerpt die
redenering (tegen het advies van de advocaat-generaal in)123, maar het arrest lijkt
sterk bepaald door de bijzondere omstandigheden van het geval, onder meer ook
doordat het niet om een cessie van schuldvorderingen alleen ging, maar om de
overdracht van een hele rechtsverhouding (een verzekeringsportefeuille van een
makelaar). Andere rechtspraak aanvaardt wel de schuldvergelijking van
samenhangende schuldvorderingen na de inpandgeving van de tegenvordering of na
de kennisgeving van een rechtstreekse vordering die daarop wordt uitgeoefend124.

(188) De verklaring voor dit resultaat is m.i. dat er bij connexe schuldvorderingen
reeds (wederkerig) een zekerheidsrecht op de tegenvordering ontstaat bij het ontstaan
van de wederkerige rechtsverhouding of connexiteit zelf, ook al wordt dat
zekerheidsrecht maar uitgeoefend op een later tijdstip (nl. bij of na de samenloop of
na de cessie - in het bijzonder omdat de eigen vordering niet eerder opeisbaar was).
De rechtsleer wijst (terecht) op de analogie met het retentierecht125; het gaat immers

                                                  
120 Kh. Brussel 14 juli 1999, TBH 2000, 433.
121 Cass. 7 april 2006, Durobor t. Fortis Bank, nr. C.05.0029F; Cass. 1 juni 2006, nr. C. 04.0564.N,
BASF t. Euroftal, RW 2006-2007, 565 n. V. SAGAERT, "Schuldvergelijking en gerechtelijk akkoord:
continuïteit creëert connexiteit" = JT  2006, 644 en TBH  2006, 819 n. E. VAN DEN HAUTE
verbreking Hof Gent 26 april 2004, NJW 2004, 1101 = TBH 2005, 276. Bespreking van beide arresten
door T. HURNER, “L’hypothèse de la compensation après concordat et en cas de concours successifs”,
JT 2006, 633 v.
122 Zo bv. J. MAHAUX, “La compensation”, in Les sûretés issues de la pratique, Centre de droit
privé et de droit économique de l’ULB, Bruylant / Presses Univ. Bruxelles, Brussel 1983, II, E. p. 15-
17; E. DIRIX & S. KORTMANN, “Compensatie en concursus creditorum”, TPR 1989, 1657; M.L.
STENGERS, “La compensation après faillite et l’exception d’inexécution opposées par le débiteur
d’une créance cédée”, RCJB 1974, (357) 360; M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des
créancioers nr. 283; E. DIRIX, “De vormvrije cessie”, in Overdracht van schuldvordering na de wet
van 6 juli 1994, Kluwer 1995, p. 25, 31; S. STIJNS, D. VAN GERVEN, P. WERY, JT 1999, 848.
Anders P. van OMMESLAGHE, “Le nouveau régime de la cession et de la dation en gage des
créances”, JT 1995, 535 nr. 16.
123 Cass. 26 juni 2003, RW 2003-2004, 1419 kritische noot M. de THEIJE “Compensatie na cessie” =
Rev.not.b. 2003, 620 = TBH 2004, 476 afkeurende noot I. PEETERS, “Schuldvergelijking na cessie
van schuldvordering: geen uitzondering voor verknochte verbintenissen. Het gerechtvaardigd
vertrouwen van Belgische debiteuren beschaamd?“; ook bekritiseerd door C.-A. LEUNEN, in Liber
amicorum TPR en Marcel Storme (= TPR 2004 nr. 1), 439 v. en door E. DIRIX, "Overzicht", TPR
2004, nr. 111. De andersluidende concl. waren van a.g. De Riemaecker.
124 Zie voor het laatste Hof Luik 23 november 1998, RRD 2000, 43 met noot P. WERY; Hof Brussel
28 oktober 1996, JLMB 1997, 144; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 144.
125 Zo reeds R. CASSIN, De l’exception tirée de l’inexecution dans les rapports synallagmatiques,
Parijs, 1914, 327. Dat het om een toepassing van het retentierecht gaat wordt ook door andere auteurs
benadrukt (zij het daarom niet zonder kritiek), bv. E. DIRIX & S. KORTMANN, TPR 1989, 1657 v.
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eveneens om gevallen waarin de eigen vordering nauw verband houdt met de
tegenvordering. De vereiste samenhang kan bij schuldvorderingen  - anders dan bij
retentierecht op zaken (d.i. lichamelijke goederen) waar er sprake kan zijn van een
objectieve band tussen de verzekerde schuldvordering en de zaak waarop retentie
wordt uitgeoefend - enkel een juridische samenhang zijn. Dit betekent dat beide
schuldvorderingen in beginsel als elkaars tegenprestatie moeten bedongen zijn of in
plaats daarvan komen126.

Conclusie is in ieder geval dat er bij dergelijke samenhangende schuldvorderingen
van rechtswege een soort pandrecht heen en weer ontstaat, dat anterieur is aan later
ontstane zekerheidsrechten op diezelfde schuldvorderingen.

4. Inherente zekerheden

(189) Zoals reeds aangekondigd kent het Belgische recht ook een reeks
zekerheidsmechanismen die schuldvorderingen bezwaren ongeacht - of correcter: met
voorrang boven - oudere rechten die reeds op die schuldvordering zouden zijn
gevestigd. Zij doorbreken aldus het anterioriteitsbeginsel ook zonder dat aan de
voorwaarden voor derdenbescherming moet zijn voldaan. Zij  zijn gegrond op de aard
zelf van de bezwaarde schuldvordering (men zou kunnen spreken van een wettelijke
"bestemming" van die schuldvordering) dan wel op risico's en kosten met betrekking
tot de zaak.

Deze principiële voorrang sluit niet dat omgekeerd de schuldeiser die van deze
voorrang geniet het soms moet afleggen tegen een jonger recht van een derde op die
schuldvordering, namelijk wanneer die jongere gerechtigde van zijn kant wel een
beroep kan doen op de regels van derdenbescherming.

(190) We overlopen hieronder de belangrijkste zekerheden op schuldvorderingen die
aldus kunnen worden geklasseerd. Het betreft sommige rechtstreekse vorderingen,
sommige voorrechten van de fiscus en de sociale zekerheid, de voorrang van
alimentatieschuldeisers, en de zakelijke subrogatie in de schuldvordering (die apart
wordt besproken onder 5).

Men zou ook het naastingsrecht dat de opdrachtgever van een commissionair heeft ten
aanzien van de door de tussenpersoon verworven schuldvorderingen (103 Faill.W.) in
deze categorie kunnen klasseren, maar minstens bij openlijke middellijke
vertegenwoordiging is het m.i. veeleer een gevolg van de externe werking van de
interne bepaling van die schuldvordering, die verder wordt besproken (onder 7.).

a. Rechtstreekse vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraar.

                                                                                                                                                 
Deze kritiek wordt m.i. echter grotendeels ondervangen door een meer zinvolle interpretatie van de
klassieke vereisten voor de gewone schuldvergelijking, die maakt dat in meer gevallen kan worden
gesteld dat deze reeds voor de samenloop is ingetreden (zie voor onze interpretatie van de klassieke
vereisten de bespreking hierboven).
126 Vgl. hoger de bespreking van retentierechten op zaken, waarbij onderscheiden werd tussen het
retentierecht van de vervreemder (juridische verknochtheid, volkomen synallagma) en dat gegrond op
de objectieve verknochtheid (debitum cum re iunctum).
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(191) Naast  een bi jzonder regime bij  wettel i jk verplichte
aansprakelijkheidsverzekeringen, waarbij de wet aan de schadelijder een "volmaakte"
rechtstreekse vordering toekent (die geabstraheerd is van de excepties uit de interne
verhouding voor zover de verzekeraar dekking heeft verleend) vinden we in art. 86 en
87 § 2 LVO een algemeen regime van rechtstreekse vordering van de schadelijder
jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar. Daaruit volgt dat het slachtoffer /schuldeiser
in het algemeen van rechtswege een rechtstreekse vordering heeft op de
aansprakelijkheidsverzekeraar:
- tot zekerheid van de schuldvordering van het slachtoffer op de aansprakelijke
(valutaverhouding) (infra 2°), en
- tot beloop van diens schuldvordering op de verzekeraar (dekkingsverhouding) (infra
3°).

Het oude regime van voor de LVO 1992, waarbij enkel het slachtoffer van een
ongeval een zekerheidsrecht verkrijgt op de verzekeringsvergoeding, geldt nog voor
transportverzekeringen127.

                                                  
127 Namelijk. art. 20, 9° HypW, dat aan het slachtoffer van een ongeval een bijzonder voorrecht
toekent op de verzekeringsvergoeding (ingevoegd in 1937, en heringevoegd voor
transportverzekeringen bij Wet van 15 maart 1994). De rechtspraak heeft eerst ontkend dat dit ook een
“rechtstreekse vordering” inhield (Cass. 18 oktober 1945, 2 arresten), maar is op dat punt later
bijgedraaid (meestal zonder de term te gebruiken. De rechtspraak bleef stellen dat het geen
rechtstreekse vordering was, maar dan wel gedefinieerd als abstracte rechtstreekse vordering. De
gebruikte formule komt neer op een niet-abstracte rechtstreekse vordering. Zie Cass. 26 februari 1960,
Arr. 612; Cass. 29 januari 1965, Pas I, 533; Cass. 8 mei 1971, Arr. 886; Cass. 22 april 1993, Arr. nr.
196; en vrij duidelijk Cass. 28 september 2000, Arr.Cass. 2000, 1443, nr. 499 met conclusie advocaat-
generaal DE RIEMAECKER = RW 2001-2002, 122: “het recht om van de verzekeraar op het bedrag
dat deze aan de verzekerde verschuldigd is, de betaling van zijn eigen schuldvordering op de
verzekerde te vorderen, binnen de perken zowel van de door de verzekerde opgelopen
aansprakelijkheid als van de voorwaarden waaronder de verzekeringsovereenkomst aan de verzekeraar

 verzekerde
hoofdschuldenaar

houder van de
R.V. (schadelijder)

 aansprakelijkheids-
verzekeraar

dekkingsverhouding:
verzekeringsdekking

 valutaverhouding:
aansprakelijkheidsvordering

 R.V.
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1° Ontstaan van het zekerheidsrecht en van de interne gevolgen

(192) De wet voegt eraan toe dat de door de verzekeraar verschuldigde vergoeding de
benadeelde exclusief toekomt, zonder dat hij in samenloop komt met de overige
schuldeisers van de verzekerde. De rechtstreekse vordering blijft ook bestaan na
faillissement van de verzekerde of een andere vorm van samenloop van zijn
schuldeisers (separatistenpositie).

Deze rechtstreekse vordering is een wettelijk zekerheidsrecht op de
aansprakelijkheidsvordering, dat:
- ontstaat vanaf het schadegeval (dus tegelijk met die aansprakelijkheidsvordering), en
- in beginsel beperkt wordt tot de contractuele dekking zoals die op dat ogenblik
bestond (het is dus geen contractueel recht, maar een wettelijk recht waarvan de
omvang in beginsel wel bepaald wordt door een overeenkomst waarbij de schuldeiser
geen partij is)128.

Aangezien dit zekerheidsrecht rust op elke vergoeding die een
aansprakelijkheidsverzekeraar verschuldigd is:
- is er ook geen kennisgeving door het slachtoffer aan de verzekeraar vereist (zoals
wel vereist is bij een inpandgeving), en
- is de verzekeraar door betaling aan de verzekerde enkel dan bevrijd c.q. de
verzekerde inningsbevoegd indien de verzekerde schuldvordering van het slachtoffer
is tenietgegaan (m.b. wanneer deze reeds door de verzekerde is vergoed; is het
slachtoffer door een derde vergoed, en is die derde gesubrogeerd, dan blijft de
verzekerde schuldvordering namelijk bestaan en heeft de gesubrogeerde nog steeds de
rechtstreekse vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraar).

2° Verzekerde schuldvordering en beperking tot die schuldvordering.

(193) De verzekerde schuldvordering (Fr. c r é a n c e - c a u s e ) is dus de
aansprakelijkheidsvordering (hoofdsom en alle accessoria). De rechtstreekse
vordering geldt dus slechts binnen de perken van die schuldvordering, of anders
gezegd: de verzekeraar kan alle excepties uit de valutaverhouding opwerpen. Heeft
bv. de benadeelde wegens eigen schuld maar recht op vergoeding van de helft van de
schade, dan kan hij ook maar die helft vorderen van de verzekeraar van de
wederpartij129.

Een uitzondering geldt voor louter persoonlijke excepties.

                                                                                                                                                 
de verplichting oplegt de aansprakelijkheid van de verzekerde te dekken". Sommige rechtspraak stelt
dan ook terecht met zoveel woorden dat het een onvolmaakte rechtstreekse vordering is, bv. Hof
Antwerpen 23 september 2002, P&B 2002, 281.
128 Dit stemt overeen met de klassieke cassatiedoctrine, volgens dewelke de rechtstreekse vordering
geschapen wordt door de wet en niet voortvloeit uit de verzekeringsovereenkomst (bv. (Cass. 14
september 1972, Arr. 1973 I 59 = Pas. 1973 I 54 = RCJB 1975, 40 kritische noot G. VERNIMMEN-
VAN TICHELEN).
129 Cass. 26 april 1999, Arr. 1989-90, 1101; L. CORNELIS & R. GEELEN, "De rechtstreekse
vordering", in Vlaams Pleitgenootschap, Verzekeringen en gerechtelijke procedures, Biblo Kalmthout
1996, 109 v.
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3° Bezwaarde schuldvordering en beperking tot die schuldvordering

(194) De bezwaarde schuldvordering (Fr. créance-objet) is de fondsvordering (de
schuldvordering uit de provisie- of dekkingsverhouding, d.i. de schuldvordering van
de verzekerde op de verzekeraar uit de verzekeringspolis).

Deze wordt van rechtswege met het zekerheidsrecht van het slachtoffer bezwaard
vanaf het tijdstip van het schadegeval, dus vanaf zijn ontstaan - wat vanaf dat
ogenblik ook tegenwerpelijk is aan de verzekeraar.

Dit betekent ook dat de fondsvordering op dat ogenblik "gefixeerd" wordt. De
verzekeraar kan dan ook geen excepties uit de dekkingsverhouding inroepen die
dateren van na het schadegeval, maar enkel de excepties die ontstaan zijn voor het
schadegeval (vgl. dezelfde regel bij inpandgeving van een schuldvordering, wat
betreft de excepties ontstaan voor of na de tegenwerpelijkheid van de inpandgeving,
en dezelfde regel bij beslag op een schuldvordering; het verschil is dat het hier ook de
excepties zijn die ontstaan zijn tussen het schadegeval en de uitoefening van de
rechtstreekse aanspraak en niet enkel deze na de kennisgeving)130.

De regel gaat hier wel verder dan bij een inpandgeving, daar de schuldenaar van de in
pand gegeven schuldvordering bv. steeds de exceptio non adimpleti contractus kan
opwerpen bij niet-nakoming door de pandgever van zijn voordien reeds
overeengekomen verplichtingen jegens die schuldenaar.

(195) Maar de rechtstreekse vordering geldt wel slechts binnen de perken van de
verzekeringsaanspraak zoals die door het schadegeval ontstaat, zodat uitsluitingen van
dekking wel tegenwerpbaar zijn131.  Ook de nietigheid van de
verzekeringsovereenkomst kan aan de schuldeiser worden tegengeworpen132.

4° Eigen leven in beginsel volgens de regels van de dekkingsverhouding

(196) De bezwaarde schuldvordering wordt dus vanaf haar ontstaan (het schadegeval)
in zekere mate losgekoppeld van de dekkingsverhouding (de rechtsverhouding tussen
verzekeraar en verzekerde) en kent een eigen leven.

Behoudens wanneer de wet daarvan afwijkt, verloopt dat leven wel volgens de regels
bepaald door de dekkingsverhouding. Voor de verjaring zijn er wel  bijzondere regels
(art. 34-35 LVO).

                                                  
130 Voor de algemene regel, zie bv. P. VAN OMMESLAGHE, "Examen", RCJB 1975, 508 nr. 49; E.
DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, 1981, nr. 142 v.; P.A. FORIERS,
"Observations sur l'article 1994 du code civil et. l'action directe neé de la substitution", RCJB 1981,
487 nr. 14.
131 Voor rechtspraak en bespreking, zie C. VAN SCHOUBROECK, JOCQUE, DE GRAEVE, DE
GRAEVE & COUSY, “Overzicht van rechtspraak. Wet op de landverzekeringsovereenkomst 1992-
2003”, TPR 2003, p. (1781) 1998 nr. 71.3.
132 X. DIEUX "Nature et limites du droit du titulaire d'une action directe ", noot onder Cass. 19
oktober 2001, RCJB 2004, (5) 51 v. nr. 26.
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b. Rechtstreekse vordering van de onderaannemer

(197) Verder vinden  we in ons recht enkele bijzondere zekerheden die inherent zijn
aan de schuldvordering van een hoofdaannemer op de bouwheer (de aannemingssom).
Het gaat meer bepaald om:
- een bijzondere regeling voor schuldvorderingen uit overheidsopdrachten (van art. 23
van de Overheidsopdrachtenwet 24 december 1993, en
-  een algemene regeling in art. 1798 BW en art. 20, 12° HypW ten gunste van
werknemers en onderaannemers133.

We bespreken hier enkel de tweede.

(198) De werknemers van een aannemer (sinds 1804) én de onderaannemers van
bouwwerken (sinds de wijziging van het artikel bij Wet van 19 februari 1990) hebben
een zekerheidsrecht op de schuldvordering die die aannemer wegens die werken heeft
op zijn opdrachtgever. Volgens de wet hebben ze zowel een bijzonder voorrecht op
die schuldvordering als een rechtstreeks vorderingsrecht jegens de opdrachtgever.
Beiden strekken tot zekerheid van de schuldvordering van de onderaannemer op de
hoofdaannemer uit dezelfde werken. Beiden moeten dan ook beschouwd worden als
twee vormen van éénzelfde zekerheidsrecht, zodat de onderaannemer niet moet
kiezen tussen beide.

                                                  
133 Literatuur o.m. J. BRULS, "La loi du 19 février 1990 complétant l'article 20 de la loi hypothécaire
te modifiant l'article 1798 du Code civil en vue de protéger les sous-traitants, une réforme d'efficacité
limitée" Act.Dr. 1991, 751 v; E. DIRIX, "Het voorrecht en de directe vordering van de
onderaannemer", RW 1989-90, 1232; A. CUYPERS, “De rechtstreekse vordering en het voorrecht van
de onderaannemer”, in Overeenkomstenrecht 1999-2000 (XXVIste Delva Cyclus), Antwerpen 2000,
437-496; Id. “De rechtstreekse vordering en het voorrecht van de onderaannemer”, RW 1997-98, 793-
811; G. BAERT, Aanneming van werk , APR, 2001, 582, nr. 1763 e.v.; B. KOHL, “Sous-traitance:
questions spéciales”, in Contrat d’entreprise et droit de la construction, Luik 2003, 129-149; F. 't
KINT & W. DERIJCKE, "Overzicht van rechtspraak (1990-2004). Het voorrecht en de rechtstreekse
rechtsvordering van de onderaannemer tegen de bouwheer", TBH 2004, 851 v.

 hoofdaannemer onderaannemer

     bouwheer

dekkingsverhouding:
aannemingssom

 valutaverhouding:
onderaannemingssom

 R.V.
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Wanneer de schuldvordering van de hoofdaannemer uit een overheidsopdracht spruit,
gelden ook de bijzondere regels van art. 23 Overheidsopdrachtenwet 24 december
1993), maar blijft ook de rechtstreekse vordering van 1798 BW spelen.

Het zekerheidsrecht geldt ook ten gunste van een onder-onderaannemer en elke
verdere onderaannemer in een ketting van aannemingsovereenkomsten1.

1° Verzekerde schuldvordering (créance-cause; valutaverhouding)

(199) De schuldvordering van de hoofdaannemer op de opdrachtgever (het
onderpand) strekt net zoals het voorrecht enkel tot zekerheid van de schuldvordering
van de onderaannemer of werknemer op de hoofdaannemer die betrekking heeft op
werken voor diezelfde opdrachtgever, en niet ook tot zekerheid voor andere schulden
van de hoofdaannemer jegens die onderaannemer of werknemer (uit andere
bouwwerken)134.

Het voorrecht van de onderaannemer verzekert net zoals de rechtstreekse vordering
zowel de hoofdsom als de accessoria, d.i. rente en strafbedingen135.

Aldus is de door de rechtstreekse vordering verzekerde schuldvordering alvast voor
onderaannemers qua omvang dezelfde als diegene die door het voorrecht is verzekerd.

(200) Wel zou nog het volgende verschil gelden, dat het voorrecht enkel onroerende
aanneming betreft, of zelfs enkel maar de aanneming van bouwwerken, en andere
dienstverleners dan aannemers van onroerende werken niet ten goede komt. De
rechtstreekse vordering daarentegen betreft ook roerende aanneming, en kan ook
werknemers ten goede komen.

(201) Om de opdrachtgever rechtstreeks te kunnen aanspreken moet de
onderaannemer reeds over een opeisbare schuldvordering beschikken. Te verdedigen
is echter dat dit ook kan bij tekortkoming op voorhand van de hoofdaannemer. Uitstel
van betaling toegekend aan de hoofdaannemer verhindert de rechtstreekse vordering
niet.

2° Bepaling van het onderpand (créance-objet, dekkingsverhouding)

                                                  
134 Cass. 21 december 2001, Arr.Cass. 2001, nr. 720 = Pas. 2001, nr. 720 met conclusie advocaat-
generaal DE RIEMAECKER = TBH 2002, 443 noot W. DERIJCKE, ”Etendue de la créance-cause et
de la créance-objet de l’action directe visée à l’article 1798 du code civil“ = JT 2002, 196 =  DAOR
2002/63, 263 noot P. WERY ”L’assiette de l’action directe du sous-traitant” = Res.Jur.Imm. 2002, 50,
nr. 6537.
135 Cass. 22 maart 2002, RW 2003-2004, 812 = TBO 2003, 107 noot SAGAERT = DAOR 2002, 269 =
Arr.Cass. 2002, nr. 184 = Pas. 2002, nr. 194 met conclusie advocaat-generaal DE RIEMAECKER.
Vgl. eerder Hof Luik 28 maart 2000, JT 2001, 825, JLMB 2000, 875; Kh. Namen 22 januari 1998,
JLMB 1999, 610.



87

(202) Het ‘onderpand’ van de rechtstreekse vordering wordt gevormd door de
schuldvorderingen van de hoofdaannemer op de opdrachtgever. Volgens het hoger
aangehaalde cassatie-arrest van 21 december 2001 gaat het enkel om de
schuldvorderingen van de hoofdaannemer op de opdrachtgever die betrekking hebben
op het werk dat door de opdrachtgever is toevertrouwd aan de hoofdaannemer en door
deze aan de onderaannemer (dat is dus wel ruimer dan alleen maar de deelvordering
van de hoofdaannemer op de opdrachtgever wegens dat onderdeel van de werken dat
door de rechtstreeks vorderende onderaannemer is uitgevoerd136).

Andere schuldvorderingen van de hoofdaannemer op de opdrachtgever - bv.
schuldvorderingen die betrekking hebben op een andere bouwplaats ("werf") - zijn
dus niet met dit zekerheidsrecht bezwaard (zij kunnen desgevallend wel volgens de
gewone regels in pand worden gegeven aan de onderaannemer, maar zullen meestal al
eerder in pand zijn gegeven aan een andere kredietverlener).

Het onderpand omvat ook de interest die de bouwheer/opdrachtgever verschuldigd is
op de hoofdvordering137; de ingebrekestelling kan ook door de onderaannemer
gebeuren138.

Het zekerheidsrecht treft wel ook nog niet opeisbare schuldvorderingen van de
hoofdaannemer op de opdrachtgever, maar deze laatste zal de onderaannemer
natuurlijk maar moeten betalen wanneer de hoofdvordering opeisbaar wordt139.

3° Tijdstip van totstandkoming (en van fixatie van het fonds of onderpand) en van
tegenwerpelijkheid aan de opdrachtgever; interne gevolgen.

(203) Het onderpand van de rechtstreekse vordering zijn de schuldvorderingen van de
hoofdaannemer op de opdrachtgever in de omvang waarin ze volgens de interne
verhouding (bouwheer/hoofdaannemer) gelden. De opdrachtgever kan alle excepties
inroepen die dit onderpand beperken (niet-abstracte rechtstreekse vordering).

Vele betwistingen betreffende de rechtstreekse vordering zijn het gevolg van het feit
dat men het ontstaan van het zekerheidsrecht op de schuldvordering
(goederenrechtelijk statuut) niet onderscheidt van de tegenwerpelijkheid aan de
opdrachtgever ervan (gevolgen in de interne verhouding met de opdrachtgever).
Nochtans zijn de regels hiervoor vergelijkbaar met die inzake cessie of inpandgeving
van schuldvorderingen.

                                                  
136 Hof Antwerpen 22 september 1997, RW 1997-98, 1087: de bouwheer die wordt aangesproken door
de onderaannemer van dakwerken kan niet inroepen dat de rechtstreekse vordering beperkt is tot wat
hij nog voor de dakwerken verschuldigd is.
137 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 142; Hof Luik 27 februari 2001, RRD 2001, 137.
138 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 142; Kh. Brussel 27 juli 1998, TBH 1999, 209 met noot
DERIJCKE.
139 Cass. 29 oktober 2004, RW 2005-2006, 59 n. M. DEBUCQUOY; G. BAERT, Aanneming van
werk , APR, 2001, p. 601 en 614 v.; A. CUYPERS, in Overeenkomstenrecht (2000), 453 nr. 567; E.
DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 141; Hof Luik 23 mei 1996, T.Aann. 1997, 37, JLMB 1997, 589
noot GEORGES; Hof Gent 28 maart 2002, NJW 2002, 211; Hof Luik 23 oktober 1998, RRD 2000, 43
n. P. WERY.
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a) Tijdstip van tegenwerpelijkheid; tegenwerpelijkheid van excepties

(204) Wat de interne gevolgen betreft, gaat men er terecht van uit dat het
zekerheidsrecht maar kan worden tegengeworpen aan de opdrachtgever zodra hem
kennis is gegeven.

De kennisgeving kan in elke vorm geschieden, en vereist dus geen dagvaarding; een
ingebrekestelling is voldoende om de rechtstreekse vordering tegenwerpelijk te
maken aan de opdrachtgever (vergelijk art. 1690 lid 2 BW bij cessie). Dit geschilpunt
werd beslecht door één van de arresten van het Hof van cassatie van 25 maart 2005
betreffende deze rechtstreekse vordering140.

(205) Het tijdstip van tegenwerpelijkheid is van belang voor het inroepen van
excepties door de opdrachtgever:
- de opdrachtgever behoudt alle excepties uit de dekkingsverhouding die zijn ontstaan
voor de kennisgeving aan de opdrachtgever. Zo zal de opdrachtgever de voordien
reeds aan de hoofdaannemer gedane betalingen aan de onderaannemer kunnen
tegenwerpen, evenals voordien ingetreden schuldvergelijkingen. De hoofdaannemer
blijft inningsbevoegd zolang de onderaannemer geen kennis geeft aan de
opdrachtgever;
- de opdrachtgever kan geen excepties uit de dekkingsverhouding inroepen die
dateren van na de kennisgeving aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dus niet
meer bevrijdend betalen aan de hoofdaannemer nadat hem kennis is gegeven141 en
nadien ook niet meer verrekenen met een tegenvordering op de hoofdaannemer142

(wat betreft de verrekening van connexe schuldvorderingen, zie wel de discussie
hoger).
- de opdrachtgever behoudt ook na de kennisgeving de exceptio non adimpleti
contractus, ook voor wanprestaties van de hoofdaannemer die dateren van na de
kennisgeving143, aangezien deze exceptie inherent is aan de wederkerige
rechtsverhouding; alsook de mogelijkheid tot schuldvergelijking van verknochte
schuldvorderingen.
M.a.w. de kennisgeving fixeert de verbintenisrechtelijke inhoud van de
schuldvordering.

b) Tijdstip van ontstaan van het zakelijk recht op de schuldvordering

(206) Uit de regeling inzake tegenwerpelijkheid van excepties leidt men ten onrechte
wel eens af dat ook op zakenrechtelijk vlak, qua anterioriteit, het zekerheidsrecht van
de onderaannemer slechts ontstaat vanaf het tijdstip van de kennisgeving aan de
opdrachtgever144 (en volgens sommige intussen duidelijk achterhaalde rechtspraak

                                                  
140 Cass. 25 maart 2005 nr. C.040126.N, iz. Abi Imtech, TBH 2005, 407 n. C. EYBEN, "La forme de
l'action directe des sous-traitants: la fin d'une controverse?" = JLMB 2005, 1040 n. P. HENRY, "Action
directe du sous-traitant: deux nouvelles précisions". Nog ten onrechte anders Hof Antwerpen 20 juni
2003, RW 2005-2006, 1550.
141 Evidente oplossing; onder meer Hof Bergen 9 januari 2003, JLMB 2003, 1041
142 Rb. Gent 14 februari 2001, T.Aann. 2001, 110.
143 Cass. 25 maart 2005 nr. C.030318.N; voordien reeds Hof Luik 30 juni 2000, JT 2001, 597.
144 Deze verkeerde gevolgtrekking vindt men bv. in Hof Antwerpen 13 december 2001, TBH 2002,
466; Hof Antwerpen 13 december 2001, TBH  2002, 470 noot W. DERIJCKE; Hof Antwerpen 7
november 2002, NJW 2003, 930 = RW 2002-2003, 1392; kh. Hasselt 24 december 2002, NJW 2003,
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zelfs maar vanaf het instellen van een eis in rechte145). Men verwart hier echter de
tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar met de zakenrechtelijke anterioriteit van het
rechtstreeks vorderingsrecht (zekerheidsrecht). Dat de opdrachtgever de excepties die
tot aan de kennisgeving ontstaan kan inroepen tegen de onderaannemer bewijst echter
niet dat de rechtstreekse vordering niet eerder ontstaat, maar enkel dat tot aan die
kennisgeving de hoofdaannemer inningsbevoegd blijft.

Het voorrecht  van de onderaannemer neemt minstens rang in op de datum waarop de
schuldvordering op de hoofdaannemer ontstaat146. Maar er is meer: de rechtstreekse
vordering en het voorrecht houden ook hier in dat de hoofdaannemer de
schuldvordering op de opdrachtgever maar verkrijgt met - ab initio - de bezwaring
door het zekerheidsrecht van de werknemers en onderaannemer er reeds op. Dit volgt
uit de cassatie-arresten van 25 maart 2005.

4° Gevolgen van de samenloop

a) Op de voor de samenloop uitgeoefende rechtstreekse vordering

(207) Het is niet betwist dat een rechtstreekse vordering van een onderaannemer die
reeds werd uitgeoefend vooraleer er een samenloop ontstaat met andere schuldeisers
van de hoofdaannemer, blijft gelden, en de onderaannemer aldus een separatist is in
die samenloop147. Als separatist draagt hij niet bij tot de kosten van het faillissement.
Zoals hoger aangegeven, is voor die uitoefening geen dagvaarding nodig, en volstaat
elke vorm van kennisgeving. Als separatist behoudt hij de rechtstreekse vordering ook
indien nadien op de bezwaarde schuldvordering derdenbeslag werd gelegd door een
andere schuldeiser van de hoofdaannemer.

b) Op de mogelijkheid nog een rechtstreekse vordering uit te oefenen

(208) Onduidelijkheid bestaat er over de vraag of de rechtstreekse vordering nog voor
het eerst kan worden uitgeoefend na beslag, faillissement of andere samenloop van de
schuldeisers van de hoofdaannemer. Indien men ervan uitgaat dat de rechtstreekse
vordering eerst ontstaat door een kennisgeving of het instellen van een eis in rechte,

                                                                                                                                                 
(934) 935 randnr. 6, dat daaruit afleidt dat de rechtstreekse vordering “geen voorwerp” meer heeft na
de samenloop wanneer ze niet reeds eerder is ingesteld. Deze rechtspraak aanvaardt wel - terecht - dat
een eis in rechte niet vereist is.
145 In die zin, ten onrechte, Hof Gent 5 juni 2003, NJW 2003, 1079 = RW 2003-2004, 467 = RABG,
2003/20, 1193, verbroken door Cass. 25 maart 2005 (hoger besproken); Hof Antwerpen 1 maart 1995,
RW 1996-97 instemmende noot G. BAERT “Geen vorderingsrecht van de aannemer zonder een
rechtsvordering”; Kh. Brussel 27 juli 1998, TBH 1999, 209 noot W. DERIJCKE; Rb. Hasselt, 3
november 1999, Limb.Rechtsl. 2000, 424; Hof Bergen 29 september 2003, RRD  2003, 407; G.
BAERT,. Aanneming van werk, APR, 2001, p. 612, nr. 1855.
Terecht wordt géén eis in rechte geëist door Hof Gent 6 mei 1998, A.JT 1998-99, 910 met noot S.
VERBEKE; Kh. Dendermonde 13 maart 1998, T.Aann. 1998, 253; Hof Bergen 9 januari 2003, JLMB
2003, 1041; P. WERY, “L’étendue et la forme de l’action directe du sous-traitant: deux questions
controversées”, T.Aan. 2004, 10-14; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 139. Dit volgt ook uit het
hoger besproken cassatie-arrest van 25 maart 2005.
146 Zo bv. Hof Brussel 8 november 1995, DAOR 1995-37, p. 89; Hof Gent 21 februari 2001, TBH
2002, 449 noot K. TROCH.
147 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 145: Hof Bergen  9 januari 2003, JLMB 2003, 1041.
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dan verliest de onderaannemer vanaf het ontstaan van de samenloop de mogelijkheid
om nog een rechtstreekse vordering in te stellen, en heeft hij enkel nog een bijzonder
voorrecht (op hetzelfde onderpand) (art. 20, 12° HypW)148. Deze redenering vindt
steun in 3 recente doch verkeerd gemotiveerde cassatie-arresten149. Evenwel is het
uitgangspunt verkeerd; terecht oordeelt een groot deel van de rechtsleer en een deel
van de rechtspraak dat de rechtstreekse vordering niet eerst door het instellen van de
eis ontstaat, zodat de titularis van de rechtstreekse vordering een separatist is en deze
schuldvordering in beginsel ook na de samenloop nog kan worden uitgeoefend150. De
meerderheidsopvatting wordt soms wel met verkeerde argumenten ondersteund (bv.
door te stellen dat de rechtstreekse vordering geen betrekking heeft op een actief van
de hoofdaannemer en om die reden aan de samenloop zou ontsnappen151; dat is
natuurlijk onjuist: de rechtstreekse vordering heeft als onderpand de schuldvordering
van de hoofdaannemer op de opdrachtgever). De juiste reden is dat de titularis van
een rechtstreekse vordering (overigens zelfs alleen al op grond van zijn bijzonder
voorrecht) een separatist is, wiens afzonderingsrecht standhoudt bij samenloop, dit
onder voorbehoud van de beperking van separatistenposities bij bepaalde vormen van
samenloop, zoals m.b. faillissement. De juiste oplossing is dus dat de rechtstreekse
vordering na faillissement is opgeschort tot aan het proces-verbaal van verificatie van
schuldvorderingen (en behoudens verdere schorsing van de tenuitvoerlegging door de

                                                  
148 In die zin Bv. E. DIRIX, "Onderaanneming", T. Aann . 1991, 37; E. DIRIX, "Rechtstreekse
vordering en samenloop", noot onder kh. Antwerpen 24 april 1995, RW 1995-96, 265 v.; Rb. Turnhout
21 mei 1997, RW 1997-98, 411 noot E. DIRIX; DIRIX & DECORTE (2006) nr. 574; G. BAERT,
Aanneming van werk, APR, 2001, p. 607 nr. 1838 en p. 610 nr. 1850; Ph. GERARD & J. WINDEY,
“Action directe des sous-traitants, faillite et concordat judiciaire: à contre-courant”, Liber amicorum
Lucien Simont, Brussel 2002, 385.
149 Cass. 27 mei 2004, RW 2003-2004, 1724; Cass. 23 september 2004 (2 arresten), JLMB 2004, 32 en
33 = Jaarverslag cassatie 1994, 62 = NJW 2005, 170, besproken door K. VANHOVE & S. VAN
LOOCK, "Rechtstreekse vordering van onderaannemer en samenloop. Hof van cassatie schept
duidelijkheid", NJW 2005, 146 v. Zelfs indien de rechtstreekse vordering niet meer zou kunnen worden
ingesteld na faillissement, zijn de arresten nog verkeerd gemotiveerd. Ze stellen impliciet dat de
onderaannemer geen wettige reden van voorrang op die schuldvordering heeft, die in de boedel zou
vallen, en vergeten daarbij dat de onderaannemer in ieder geval een bijzonder voorrecht heeft op die
schuldvordering.
150 kh. Brussel 30 juni 1994, TBH 1994, 928; kh. Luik 26/28 oktober 1994, RRD 1994, 542 = TBH
1996, 555; Hof Luik 31 maart 1995, JLMB 1995, 1340; Rb. Turnhout 21 mei 1997, RW 1997-98, 411
afkeurende noot E. DIRIX; kh. Verviers 10 november 1997, TBH 1998, 462; kh. Dendermonde 13
maart 1998, T.Aann. 223; Hof Luik 25 juni 1998, JLMB 1998, 1475 = T.Aann. 1998, 247 noot Y.
DUMON & A. ZENNER = RPS 1999, 289 = TBH 1999, 186; Rb. Gent 4 oktober 2000, TGR 2001, 15
noot P. VAN CANEGHEM; Rb. Gent 14 februari 2001, T.Aann. 2001, 110; Hof Luik 27 februari 2001,
RRD 137; Hof Bergen 28 januari 2002, AR nr. 2000:26; kh. Brussel 31 juli 2002, T.Aann. 2002, 317;
Hof Gent 28 maart 2002, NJW 2002, 211; Hof Gent 10 december 2002, NJW 2003, 932 = RABG
2003/20, 1192; Hof Brussel 25 januari 2003, AR nr. 2000/2251; Hof Bergen 6 oktober 2003, AR nr.
2002/840; J. KOKELENBERG, “Artikel 1798”, in Overeenkomstenrecht 1999-2000, Postuniversitaire
cyclus Delva, Kluwer Antwerpen 2000, p. (471), 478; J.P. RENARD en M VAN DEN ABEELE, “Les
garanties offertes aux sous-traitants en cas de défaillance de l’entrepreneur général”, T. Aann. 1997,
134; Y. DUMON & A. ZENNER, "Franki - une première expérience concordataire", noot onder kh.
Luik 29 juni 1998, JLMB 1998, 1489; A. ZENNER, Dépistage, faillites et concordat, Larcier Brussel
1998, p. 955; J. CAEYMAEX, "Les créances des sous-traitants" in Le point sur le droit des suretés,
Formation permanente CUP deel 41, Luik 2000, p. 270 en 272; F. GEORGES, “Les prérogatives du
partenaire du commerçant en difficulté: état des lieux”, in La faillite et les concordat en droit positif
belge après la réforme de 1997, Fac. Droit Liège 1998, 426-427; J.-P. BRULS, “Le droit du sous-
traitant au payement du prix dans le droit privé”, Act. Dr. 1992, 239 nr. 21.
151 Hof Gent 10 december 2002, NJW 2003, 932
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rechtbank op verzoek van de curator gedurende de afkoelingsperiode van hoogstens 1
jaar) (zie art. 26 FaillW; art. 100, lid 2 FaillW). Maar zoals gezegd oordeelde het Hof
van cassatie wel anders.

Omgekeerd volgt uit de regel van de tegenwerpelijkheid van excepties ontstaan voor
de kennisgeving, dat de opdrachtgever na samenloop wel bevrijdend betaalt aan de
curator of andere bewindvoerder zolang hij niet door de onderaannemer is
aangesproken.

Deze rechtstreekse vordering kan in beginsel niet worden uitgeoefend tijdens de
procedure van gerechtelijk akkoord, gezien de opschorting van de executierechten van
separatisten152.

c. Zekerheidsrecht van de fiscus en de RSZ op schuldvorderingen van niet-erkende
aannemers

(209) Dit recht volgt uit art 400 v. WIB en 30bis RMZ-Wet (Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders). Deze wetgeving is tot stand gekomen om het zwart werken
en de praktijk van de koppelbazen in de bouwsector tegen te gaan. Volgens die
bepalingen kunnen de opdrachtgevers en vennoten van niet-erkende aannemers tot
beloop van 35 + 50 % van de prijs hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belasting- en
socialezekerheidsschulden van de niet-erkende aannemer aan wie ze werken
aanbesteden.

In samenhang daarmee hebben de fiscus en de RSZ ook van rechtswege een
zekerheidsrecht op de schuldvorderingen van niet-erkende aannemers op hun
opdrachtgevers of vennoten, doordat hun opdrachtgevers een inhoudingsplicht hebben
(art. 403 § 2 WIB en 30bis § 4 RMZ-Wet). Men kan deze inhoudingsplicht ook zien
als een vorm van rechtstreekse vordering153. De inhoudingsplicht houdt immers een
verplichting in om rechtstreeks aan de fiscus en RSZ te betalen.

In zoverre deze regeling ook gelden ten aanzien van aannemers uit andere EU-
lidstaten werden ze strijdig verklaard met het Europees gemeenschapsrecht bij arrest
C-433/04 d.d. 9 november 2006 van het HJEG.

(210) De schuldvorderingen waarop een inhoudingsplicht geldt en de fiscus en RSZ
dus een zekerheidsrecht hebben, zijn de schuldvorderingen van niet-erkende
aannemers op hun opdrachtgevers (en op hun vennoten in een tijdelijke of stille
maatschap), en dit tot beloop van:
                                                  
152 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 146; X. DIEUX en J. WINDEY, “Nouvelles observations
sur la théorie générale du concours entre les créanciers à la lumière de loi du 17 juillet 1997 sur le
concordat judiciaire et de ses premières applications” in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe,
Brussel, 2000, (377) 403, nr. 18; Th. BOSLY, “Quatre années d’application de la loi sur le concordat
judiciaire”, in Faillite et concordat judiciaire, Centre J. Reynauld, Brussel, 2002 (475), 492, nr. 41; Ph.
COLLE, “Enkele vragen i.v.m. de toepassing van de nieuwe wetten van het faillissement en het
gerechtelijk akkoord”, in Rechtspersonenrecht , Postuniversitaire cyclus Willy Delva, Gent, 1999,  p.
(217) 243, nr. 33.
153 Maar wel een onvolmaakte, en geen volmaakte, zoals E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 153,
stelt.
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- 15 % van de prijs (BTW excl.) voor de RSZ (35 % bij betalingen van een
hoofdaannemer aan een niet erkende onderaannemer), en
- nog eens 15 % voor de fiscus.

Deze inhoudingsplicht geldt niet voor zover de schuldvordering van de aannemer op
zijn opdrachtgever verminderd wordt omdat hij betalingen van derden ontvangt (bv.
als de onderaannemer betaald wordt door de bouwheer, heeft de hoofdaannemer op
dat bedrag geen inhoudingsplicht154 - maar kan de bouwheer die mogelijks hebben als
de onderannemer niet erkend is)

(211) Dit zekerheidsrecht van de fiscus c.q. RSZ strekt tot zekerheid van elke
belasting- c.q. socialezekerheidsschuld van de aannemer.

(212) Deze inhoudingsplicht c.q. dit inningsrecht van de fiscus en de RSZ blijft
bestaan in geval van samenloop van de fiscus of RSZ met andere schuldeisers, zelfs in
geval van faillissement van de aannemer. De gelden blijven voor de fiscus of RSZ
verworven, ook indien ze worden aangewend tot aanzuivering van schulden van voor
de samenloop (en dus schulden in de boedel)155.

De inhoudingsplicht blijft ook bestaan na cessie, inpandgeving e.d.m. van de
schuldvordering door de niet-erkende aannemer (bv. door factoring)156.
Problematisch is wel dat dit volgens de rechtspraak ook dan het geval is, wanneer de
aannemer ten tijde van de cessie e.d. wel nog erkend was en pas later geschrapt
werd157. Zodra de schrapping bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad, heeft de
fiscus en/of RSZ in de heersende interpretatie dus retro-actief voorrang op de
cessionaris e.d. Mij lijkt de grondwettigheid hiervan erg betwistbaar.

Intussen is deze regeling strijdig verklaard met het Europees recht bij arrest van het
HJEG van 9 november 2006 (C-433/04).

d. Voorrecht van de ontvanger van registratierechten

(213) Op vonnissen en arresten die een veroordeling, een vereffening (verdeling) of
een rangregeling inhouden, moet in beginsel een registratierecht worden betaald.
Naast de veroordeelde is ook de begunstigde van het vonnis die effectief reeds gelden
of waarden heeft ontvangen, daarvoor jegens de fiscus hoofdelijk aansprakelijk tot
beloop van hoogstens 50 % van het ontvangene. Tot beloop daarvan staat de
begunstigde dus mee in voor de schuld van de eigenlijke schuldenaar (veroordeelde).

Daarnaast heeft de ontvanger van de registratierechten ook een voorrecht op “op de
sommen en waarden die het voorwerp uitmaken van de veroordeling, vereffening of
rangregeling” (art. 150 Wetboek Registratierechten).

                                                  
154 kh. Hasselt 3 april 2000, RW 2001-2002, 318.
155 Cass. 21 juni 1999, Arr.Cass. 1999, nr. 377; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 153.
156 Cass. 28 januari 2005, nr. C.03.0541.N, International factors t. stad St-Truiden en gemeente Balen
en Min. Financiën, T.Fisc.R. 2005, 872 n. C. CHEVALIER, "De inhoudplicht van de bouwheer ten
voordele van de fiscus en RSZ blijft bestaan in geval de factuur werd geëndosseerd".
157 Eveneens Cass. 28 januari 2005, nr. C.03.0541.N, International factors t. stad St-Truiden en
gemeente Balen en Min. Financiën.
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Verder mogen de notarissen, gerechtsdeurwaarders en griffiers, alsook de ambtenaren
van de Deposito- en Consignatiekas de betaling, overschrijving (giro) of teruggave
van sommen of waarden die voortkomen van een veroordeling, van een vereffening of
van een rangregeling, slechts verrichten na de aflevering, door de ontvanger van de
registratie, van een getuigschrift houdende verklaring dat geen enkele som eisbaar
blijft als registratierecht of als boete uit hoofde van die veroordeling, vereffening of
rangregeling (art. 184bis Wetboek Registratierechten).

Voor curators en vereffenaars geldt hetzelfde indien de veroordeling, vereffening of
rangregeling hen ter kennis is gebracht.

(214) Dit voorrecht strekt tot zekerheid van de verschuldigde rechten en de eventuele
boeten. Het voorrecht geldt niet voor kosten en interesten.

(215) Deze bepalingen zijn erg duister wat betreft het onderpand van het voorrecht.
Ervan uitgaande dat de ratio legis er nog steeds in bestaat de fiscus te laten voorgaan
op de begunstigde, en niet op enige andere schuldeiser van de veroordeelde (dat
laatste blijkt uit art. 150 lid 2 Wetboek Registratierechten), houden deze regels m.i.
niet zozeer een voorrecht in op activa van de veroordeelde, maar wel op de
schuldvorderingen die de begunstigde heeft krachtens het vonnis houdende
veroordeling, vereffening of rangregeling. Dat betekent ook dat het voorrecht slechts
tot zekerheid strekt van de schuldvordering die de begunstigde heeft (en die dus
beperkt is tot 50 % van de netto-schuldvordering, na aftrek van de gerechtskosten
e.d.) 158.

De zekerheid van de fiscus zou wel voorgaan op alle andere rechten die op die
schuldvordering zouden kunnen zijn ontstaan.

e. Voorrang van alimentatievorderingen op inkomsten(vorderingen)

(216) Het statuut van schuldvorderingen op toekomstige inkomsten is op een heleboel
punten nogal sterk afwijkend van het gemeen recht.

Het betreft de toekomstige inkomsten opgesomd in artikel 1409, 1409bis en 1410 § 1
GerW: schuldvorderingen op inkomen uit arbeid (1409 § 1); schuldvorderingen op
inkomen uit andere activiteiten (1409 § 1bis); als gelijkgesteld geldende inkomsten
onder art. 1409 bis GerW bij een schuldenaar die niet beschikt  over inkomsten als
bedoeld in artikel 1409; alimentatievorderingen (1410 § 1, 1°); en schuldvorderingen
op vervangingsinkomsten andere dan leefloon (1410, § 1, 2-8)159.

(217) Op de eerste plaats zijn deze schuldvorderingen slechts vanaf bepaalde
inkomensgrenzen vatbaar voor beslag, cessie of inpandgeving (met een niet

                                                  
158 In dezelfde zin F. WERDEFROY, Registratierechten, Antwerpen (2) 1991, I, 431 nr. 497; Rb.
Turnhout 3 april 1997, RW 1997-98, 918; Rb. Antwerpen 23 juni 1997, RW 1997-98, 921; E. DIRIX,
“Het voorrecht van de ontvanger der registratierechten”, RW 1997-98, 919; L. BOEYNAEMS, Fiscale
rechtspraakoverzichten registratierechten 1975-2000, Larcier 2002, 36.
159 De schuldvorderingen op leefloon en op kostencompenserende vergoedingen zijn krachtens art.
1410 § 2 GerW helemaal niet cedeerbaar ten laste van de gerechtigde.
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beslagbare schijf, schijven die voor een bepaald deel beslagbaar zijn en een drempel
waarboven ze geheel beslagbaar zijn).

De overdraagbaarheid kan verder ook  gerechtelijk nog worden beperkt, dit ter
bescherming van de personen jegens wie de schuldeiser onderhoudsplichtig zou zijn,
door middel van de zgn. loondelegatie (of ruimer inkomensdelegatie) (in de gevallen
van art. 203ter, 221, 301bis BW of 1280, lid 5 GerW; zie ook art. 1412, 1, 2°
GerW)160.

(218) Dit hangt samen met het feit dat alimentatievorderingen op deze inkomsten
voorrang hebben, zelfs op een oudere cessie of inpandgeving ervan.

Op de eerste plaats zijn onderhoudsvorderingen (alimentatieschulden) wel verhaalbaar
op de niet beslagbare inkomsten, althans die opgesomd in de artikelen 1409, 1409bis
en 1410, § 1, en die in 1410 § 2, 1° tot 7° (art. 1412 GerW).

Bovendien hebben deze schuldvorderingen ook op het beslagbare gedeelte voorrang
(art. 1412 lid 2 GerW161).

Verder kunnen onderhoudsvorderingen krachtens een reeks wetsbepalingen uit het
familierecht162 versterkt worden door middel van gerechtelijke inkomensdelegatie,
waarbij de inkomensschuldenaar de opdracht krijgt vanwege de rechter of krachtens
de wet, om de schuld die hij jegens de “delegant” heeft, aan een schuldeiser van de
delegant te betalen. Het gaat het veeleer om een overdracht of inpandgeving aan de
delegataris van de schuldvordering die de “delegant” heeft op de gedelegeerde, maar
dan wel één die voorrang heeft op alle andere omdat de familiale bestemming van het
inkomen geacht wordt dit laatste ab initio te bezwaren.

De loon- of inkomstendelegatie heeft dus ook voorrang op een "oudere" overdracht
van de loonvordering163. Deze overdraagbaarheidsbeperking bij loonvorderingen
verschilt van andere beperkingen doordat de omvang ervan niet reeds bij het ontstaan
van de inkomensvordering vaststaat, en door de rechter kan worden bepaald met een
zekere terugwerkende kracht (doordat zij voorrang heeft op eerdere beschikkingen
over dezelfde loonvorderingen). De “familiale bestemming” van het loon is dus een

                                                  
160 In sommige andere rechtsstelsels is de overdracht ook boven de beslaggrens uitgesloten, behalve
tot zekerheid van bepaalde soorten verbintenissen zoals onderhoudsverbintenissen (zo bv. in het
Zwitserse recht, art. 325 OR).
161 “Wanneer  de bedragen die aan de (onderhoudsplichtige)verschuldigd zijn hem geheel of
gedeeltelijk niet mogen worden  uitgekeerd om een van de redenen in het lid 1 bedoeld, zijn die
bedragen slechts vatbaar voor overdracht  of beslag om een andere reden, tot beloop van het bedrag dat
is vastgesteld overeenkomstig de bepalingen  van dit hoofdstuk, verminderd met de bedragen die zijn
overgedragen, in beslag genomen of aan de echtgenoot  of de uitkeringsgerechtigde betaald, krachtens
de wetsbepalingen die in het lid 1 worden genoemd”.
162  Zie art. 203ter, 220 § 3, 221 en 301bis BW en artikel 1280, lid 6 GerW. De procedure wordt
verder geregeld door art. 1390 bis GerW
163 Cass. 14 september 1989, Arr. 1989-90 nr. 34 = Pas. 1990 I 53 = RW 1989-90, 772 noot R. BOES
= JLMB, 1438 noot G. BLOCK = JT 1990, 45. Zie de bespreking door F. TOP, "Concurrerende rechten
van schuldeisers bij beslag op roerend goed en onder derden", Knelpunten van het beslagrecht, CBR,
UIA 1990, nr. 8 c.; F. TOP, "Loonbeslag, loondelegatie en loonoverdracht: problemen bij de
evenredige verdeling", TPR  1983, 363 v.; E. DIRIX, "Over de samenloop van loonoverdracht en
loondelegatie", RW 1989-90, 860.
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inherent kenmerk van schuldvorderingen van deze aard, dat uitdrukking vindt in een
aantal wettelijke bepalingen.

Verkrijgers van rechten op dergelijke schuldvorderingen moeten daar dan ook maar
rekening mee houden. Dit maakt ook dat bescherming van latere verkrijgers te goeder
trouw uitgesloten wordt (iedereen wordt geacht die primaire bestemming te kennen).

(219) Deze bijzondere voorrang geldt alleen op de genoemde schuldvorderingen, en
verschaft de onderhoudsschuldeiser geen voorrecht op andere schuldvorderingen (bv.
verkoopprijs van een goed door de onderhoudsplichtige verkocht)164.

5. Zakelijke subrogatie in de schuldvordering

a. Beginsel

(220) Zoals hoger besproken wordt vandaag doorgaans aanvaard dat de zakelijke
subrogatie een rechtsfiguur is van algemene toepassing, minstens wanneer het goed
waarin de subrogatie zou plaatsvinden een schuldvordering is.

Wanneer een schuldvordering die op naam van een eerste partij (A, schuldenaar van
C) jegens een tweede partij (B) ontstaat (of als bestaande schuldvordering door A
verkregen wordt), geacht wordt in de plaats te zijn gekomen van een ander goed,
waarop een derde partij (C) zakelijke rechten of rechten met zakelijke werking had,
die verloren zijn gegaan (omdat het goed teniet is gegaan als goed, dan wel door een
derde verkregen is), verkrijgt C op de schuldvordering A-B een gelijkaardig recht als
het verloren recht op het goed. Zo het verloren gegane recht van C een
zekerheidsrecht was, dan is het recht dat hij op de schuldvordering A-B verkrijgt
eveneens een zekerheidsrecht op de schuldvordering A-B, dus een pandrecht (zo het
eigendom was, dan is C gesubrogeerd in het eigendomsrecht op de schuldvordering
A-B).

Deze figuur is wel subsidiair aan andere zakenrechtelijke figuren, en geldt dus maar
indien er geen volgrecht meer is van C op het goed zelf, en evenmin een verkrijging
door C van de prijsvordering of andere vervangende schuldvordering krachtens
middellijke vertegenwoordiging.

Aangezien de subrogatie van rechtswege intreedt (zij het subsidiair), wordt zij ook
niet gehinderd door een beding in de overeenkomst tussen de subrogerende
restitutieschuldenaar en de schuldenaar van de schuldvordering waarbij de cessie zou
worden verboden.

b. Toepassingen

(221) Een uitdrukkelijke wettelijke regeling vinden we voor bepaalde soorten
schuldvorderingen, zoals verzekeringsvergoedingen wegens verlies of beschadiging
van goederen, waarop zakelijke rechten van derden rusten (art. 58 LVO). De derde is

                                                  
164 Hof Antwerpen 13 februari 2001, RW 2001-2002, 995.



96

maar gesubrogeerd in de verzekeringsvergoeding in zoverre de verzekerde het goed
niet herstelt of vervangt165.

(222) Zekerheidsrechten op roerende zaken die als dusdanig verloren gaan, kunnen
vaak krachtens zakelijke subrogatie verlengd worden in een schuldvordering die in de
plaats komt van de zaak:
- dit zagen we bv. bij de verlenging van het eigendomsvoorbehoud door zakelijke
subrogatie in de prijsvordering bij doorverkoop van de onbetaalde goederen;
- hetzelfde geldt in beginsel ook bij goederen waarop een pandrecht rust, inbegrepen
het voorrecht van de commissionair (met als toepassing van die zakelijke subrogatie
de regel van art. 15 Handelspandwet, krachtens dewelke de (verkoop)commissionair
zich rechtstreeks kan verhalen op de opbrengst van de door hem verkochte goederen);
- het geldt voor het voorrecht voor kosten van de oogst en voor zaden (art. 20, 2°, 1e

zinsnede) en dat van de verkoper van landbouwgereedschap (art. 20, 2°, 2e zinsnede
HypW);
- ook de opbrengst van geëxecuteerde goederen komt in de plaats van het goed en is
onderworpen aan dezelfde rechten van schuldeisers als het goed zelf.

(223) Zakelijke subrogatie wordt in ons recht in beginsel niet toegepast wanneer het
goed waarop het zekerheidsrecht zou moeten gehandhaafd worden een giraal tegoed
of rekeningtegoed is. Wij kennen die vorm van tracing niet; in ons recht geldt dat
money has no earmark. Als een schuldenaar een schuldvordering heeft op een derde,
waarop een zekerheidsrecht rust, bv. een voorrecht voor kosten tot behoud van die
schuldvordering, en hij deze schuldvordering int door creditering van zijn
bankrekening, wordt het voorrecht voor kosten tot behoud van de zaak niet
gehandhaafd op dat rekeningtegoed166.

Dit is slechts anders wanneer met de rekeningvoerende instelling is overeengekomen
dat dit rekeningtegoed qualitate qua voor rekening van een derde wordt aangehouden
(zogenaamde kwaliteitsrekening, zie de bespreking verderop), doch in dat geval gaat
het niet meer om zakelijke subrogatie.

c. Zakenrechtelijke rechtsgevolgen

(224) Bij zakelijke subrogatie wordt een zakelijk recht zoals gezegd gehandhaafd,
hoewel het oorspronkelijk voorwerp van dat zakelijk recht voor de rechthebbende
verloren gaat; het recht wordt gehandhaafd doordat het wordt verdergezet op andere
goederen, die dus juridisch de plaats van de eerste gaan innemen (onder meer omdat
er ook een causaal verband is tussen de verkrijging van die goederen door de
subrogant en het verlies van het recht van de gesubrogeerde).

Anders dan de persoonlijke subrogatie is de zakelijke subrogatie géén afgeleide wijze
van eigendomsverkrijging. Bij zakelijke subrogatie wordt de titel waaronder het goed
- waarin men gesubrogeerd is - gehouden wordt (een algemene of een bijzondere) niet
gewijzigd, maar (geheel of ten dele) “voortgezet” door de gesubrogeerde in plaats van
door de subrogant.
                                                  
165 Zie nader V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 558, 606, 616; C. VAN SCHOUBROECK e.a.
“Overzicht”, TPR 2003 (1781) 1957-1958.
166 Kh. Ieper 12 oktober 1998, RW 1998-99, 1226
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Het recht van de gesubrogeerde is dus wel afgeleid van de subrogant, maar niet in de
technische betekenis van "afgeleide wijze van eigendomsverkrijging". Het is afgeleid
in die zin dat de gesubrogeerde niet meer rechten verkrijgt dan de subrogant zou
hebben verkregen, maar het is niet afgeleid in die zin dat het recht van de
gesubrogeerde niét afkomstig is uit het vermogen van de subrogant, maar gehouden
wordt onder de titel waaronder de subrogant het zou verkregen hebben.

(225) De zakelijke subrogatie ent zich als het ware op het rechtsfeit, waardoor het
oorspronkelijke zakelijk recht van de gesubrogeerde geheel of gedeeltelijk tenietgaat,
wat precies in zekere mate ongedaan wordt gemaakt doordat het recht door die
zakelijke subrogatie gehandhaafd blijft met voortzetting van andermans titel door de
zakelijk gesubrogeerde. Dit verklaart waarom de gesubrogeerde in beginsel voorgaat
op alle (andere) rechtsopvolgers van de subrogant.

Het recht van de gesubrogeerde is dus ouder dan rechten op dezelfde schuldvordering
die door de subrogant zouden zijn toegekend aan andere schuldeisers (bv. de koper
onder eigendomsvoorbehoud heeft zijn schuldvordering op de prijs bij doorverkoop
reeds op voorhand in pand gegeven aan zijn bank of gecedeerd aan een factor; de
gesubrogeerde gaat in beginsel voor op die bank of factor)167.

6. Conflicten tussen rechten op schuldvorderingen

(226) Ons recht kent ook regels van derdenbescherming voor de derde-verkrijger van
schuldvorderingen of rechten op schuldvorderingen (pand, rechtstreekse vordering,
enz.)

Om die regels te kunnen toepassen moet eerst bepaald worden welk recht het oudste
is, en of dit ouder recht beschikkingsonbevoegdheid schept van de persoon die nadien
nog over de schuldvordering beschikt. Het oudste recht gaat in beginsel voor, en het is
slechts in afwijking daarvan dat de regels van derdenbescherming spelen.

a. Anterioriteit bepalen

(227) De anterioriteit wordt bepaald door het tijdstip waarop het recht op de
schuldvordering ontstaat (vestiging inter partes)168, en dus niet eerst wanneer het
gepubliceerd wordt of anderszins tegenwerpelijk wordt aan de schuldenaar ervan of
aan andere derden. Bij meerdere bezwaringen op voorhand van een toekomstige
schuldvordering, wordt de rang bepaald volgens de datum van de respectievelijke
levering tussen partijen (vgl. art. 3:97 NBW).

Bij de bepaling van de anterioriteit mag men wel niet uit het oog verliezen dat
bepaalde rechten op schuldvorderingen in ons recht inherent geacht worden aan die
schuldvordering, en ze dus ab initio bezwaren. Hierboven werden de belangrijkste
gevallen besproken.

                                                  
167 Vgl. Cass.fr.  26 april 2000, Bull.civ. 2000, IV, 78, nr. 89 = ERPL 2002, 823 noot  V. SAGAERT.
Zie ook H. DE PAGE, Traité, VI, 1100, nr. 1082, B.
168 Onder voorbehoud van betwisting van de vaste datum.
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Vervolgens speelt ook bij schuldvorderingen de regel dat voorbehouden rechten bij
vervreemding van schuldvorderingen altijd ouder zijn dan rechten op die
schuldvordering toegekend door de verkrijger ervan.

We bespreken enkele toepassingen.

1° Schuldvorderingen ontstaan via middellijke vertegenwoordiging

(228) Wanneer een schuldvordering ontstaat in hoofde van een middellijk
vertegenwoordiger: de rechten van zijn principaal op die schuldvordering zijn ouder
dan rechten toegekend door de vertegenwoordiger.

Dat is niet het geval op schuldvorderingen die de middellijke vertegenwoordiger
aankoopt (vgl. hoger).

2° Rechts t reekse  vorder ing  van  he t  s lachtof fer  jegens  de
aansprakelijkheidsverzekeraar

(229) Hier volgt uit de wetsbepalingen duidelijk dat de verzekeringsvordering vanaf
het begin bezwaard is met het eigen recht van het slachtoffer.

3° Rechtstreekse vordering van onderaannemers

(230) Bij de rechtstreekse vordering van de onderaannemer en diens voorrecht draait
de discussie rond de vraag of het zekerheidsrecht van de onderaannemer eerst ontstaat
door de rechtstreekse vordering uit te oefenen, dan wel ab initio de schuldvordering
op de opdrachtgever bezwaart (zodat de hoofdaannemer nooit onbezwaard eigenaar is
geworden van die schuldvordering).

Uit de ratio legis, alsmede uit het feit dat de onderaannemer hoe dan ook een
bijzonder voorrecht heeft (zonder enige publiciteit), volgt de voorrang van de
werknemers of onderaannemers op de specifieke meerwaarde die door hen wordt
geschapen (een overweging die ook op andere plaatsen in het zekerhedenrecht
meespeelt), dus de tweede opvatting.

De stelling dat het zekerheidsrecht eerst door de kennisgeving aan de bouwheer zou
ontstaan (of zelfs later) zou maken dat de zekerheid van de onderaannemer in de
overgrote meerderheid der gevallen onbestaande zou zijn. Men moet er dus van
uitgaan dat het zekerheidsrecht van de onderaannemer logisch ouder is dan de rechten
die door de hoofdaannemer aan derden zouden worden toegekend, zelfs voordien
(zodat de pandhouder overeenkomstig de zo dadelijk te bespreken regels slechts
voorrang kan krijgen indien hij eerst kennis geeft en op dat ogenblik te goeder trouw
was, d.i. het recht van de onderaannemer niet kende noch behoorde te kennen169).

                                                  
169 Vgl. In die zin Kh. Luik 25 juni 1997, JLMB 1999, 1246; Kh. Verviers, 3 maart 1998, JLMB 1999,
1248; kh. Mechelen 3 december 2001, RW 2002-2003, 713, met noot, bevestigd door Hof Antwerpen
28 november 2002, RW  2003-2004, 145, voorziening in cassatie verworpen 25 maart 2005,
nr.C03.0387N, ING t. faill. nv Van Houten; Hof Bergen 6 oktober 2003, AR nr. 2002/840; Comm.
Voorrechten & Hypotheken “Artikel 20, 12° HypW”, nr. 6.; A. CUYPERS, “De rechtstreekse



99

In een cassatie-arrest van 25 maart 2005 werd deze oplossing bevestigd170 (althans
wat betreft de rang van het voorrecht van de onderaannemer; het valt echter niet in te
zien waarom hetzelfde niet zou gelden voor de rechtstreekse vordering van de
onderaannemer).

4° Inhoudingsplicht ten gunste van fiscus en RSZ

(231) Ook de inhoudingsplicht ten gunste van de fiscus en de RSZ verschaft deze ab
initio een zekerheidsrecht op de schuldvordering van de niet-erkende aannemer jegens
diens opdrachtgever. Dit blijkt uit de regeling van de zakenrechtelijke conflicten.

Tot beloop van de genoemde percentages hebben de fiscus en de RSZ van rechtswege
voorrang, wat betekent dat ze in beginsel voorgaan op schuldeisers aan wie die
schuldvordering door de aannemer is gecedeerd of in pand gegeven. Immers, deze
inhouding geldt onverminderd  elke samenloop van schuldeisers alsook bij cessie,
beslag onder derden, inpandgeving en inbetalinggeving’ (art. 408 WIB en art. 30ter §
11 RMZ-Wet). Hetzelfde moet gelden bij een delegatie-overeenkomst171 (waarbij de
opdrachtgever aan de aannemer opdracht zou hebben gegeven zich als gedelegeerde
te verbinden jegens een delegataris).

(232) Betwist is wel of de fiscus of RSZ dan wel de onderaannemer die zijn zgn.
rechtstreekse vordering uitoefent, voorgaat. In beginsel gaat de eerste voor, en moet
de opdrachtgever de genoemde percentages ook inhouden indien hij rechtstreeks door
de onderaannemer van de niet-erkende hoofdaannemer wordt aangesproken (door
middel van de zgn. rechtstreekse vordering172).
                                                                                                                                                 
vordering en het voorrecht van de onderaannemer” RW  1997-98, 809 met verwijzingen; J.
CAEYMAEX, “Les créances des sous-traitants”, in Le point sur le droit des sûretés, Formation
permanente CUP nr. 41, Luik 2000, (247) 261-262; C. JASSOGNE, “Action directe et privilège du
sous-traitant”, RRD 1991, 126; F. ’t KINT, Sûretés, (2004) nr. 518; P. COPPENS & F. ’t KINT,
“Examen”, RCJB 1997, (361) 422-424; A. DELVAUX & D. DESSARD, Répertoire notarial: Le
contrat d’entreprise de construction, Larcier 1997, p. 111 nr. 93.
Anders onder meer Rb. Turnhout 21 mei 1997, RW 1997-98, 411; Rb. Gent 1 december 1999, RW
2000-2001, 487; in beide gevallen wordt dit afgeleid uit de tegenwerpelijkheid van de excepties door
de bouwheer aan de onderaannemer; m.i. verwart men hier de interne verhouding
(verbintenisrechtelijk) met de schuldenaar met de zakenrechtelijke vraag. Het is perfect mogelijk dat de
bouwheer, die kennis heeft gekregen van de inpandgeving, bevrijdend kan betalen aan de pandhouder,
maar dat deze laatste het toch moet afleggen tegen de onderaannemer. Verder Hof Brussel 8 november
1995, DAOR 1995-37, p. 89; Hof Gent 21 februari 2001, TBH 2002, 449 noot TROCH (dit laatste
betrof wel het voorrecht en niet de rechtstreekse vordering). Vgl. ook M. GREGOIRE, “Samenloop
van de rechtstreekse vordering van de onderaannemer en van de vordering van de pandhoudende
schuldeiser op de handelszaak”, Snelberichten Handelsrecht 17 mei 1995, p. 67 nr. 5 (weliswaar
eveneens betreffende het voorrecht); H. GEINGER e.a., “Overzicht”, TPR 1996, 1097 nr. 213; W.
DERIJCKE, “Sûretés: entre crédit et discrédit”, Ann.dr.Lv. 1999, 153-154.
Tussenin: kh. Mechelen 5 maart 2001, RW 2001-2002, 1510 (neemt aan dat de rechtstreekse vordering
van de onderaannemer ontstaat op factuurdatum, en dus niet slechts bij het geldend maken van de
vordering door het instellen van een eis in rechte, maar neemt aan dat een inpandgeving die voor die
factuurdatum bedongen is, wel ouder is).
170 Cass. 25 maart 2005, nr. C.030387.N, ING t. faill. Van Houten e.a.
171 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 153.
172 Hof Antwerpen 13 december 2001, TBH 2002, 470; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 147.
Zie verder J. PATTYN, “De niet-geregistreerde aannemer” in Comm.Voorr.Hyp., nr. 57. Anders Hof



100

5°  Zakelijke subrogatie in de schuldvordering

(233) Als het gaat om schuldvorderingen die ab initio zijn ontstaan als
vervangingsgoed, dan betekent dat ook dat er ab initio rechten van derden (de
restitutieschuldeiser) gelden op de schuldvorderingen. De rechten van de zakelijk
gesubrogeerde schuldeiser op de schuldvordering zijn dan ook “logisch ouder” dan
rechten op de schuldvordering die de schuldeiser op wiens naam de schuldvordering
ontstaat aan derden zou hebben toegekend (net zoals door de vervreemder
voorbehouden zekerheden op een goed ouder zijn dan door de verkrijger gevestigde
zekerheden).

(234) Het belangrijkste voorbeeld betreft de zakelijke subrogatie van de
voorbehoudsverkoper (A), bij doorverkoop door de voorbehoudskoper (B), in de
prijsvordering (C). Indien C de zaak verkrijgt (ofwel omdat B bevoegd was, ofwel
omdat C als verkrijger te goeder trouw wordt beschermd), wordt  het
eigendomsvoorbehoud van A verlengd in de prijsvordering B-C (en indien die prijs op
een kwaliteitsrekening zou worden betaald, op dat rekeningtegoed). Indien B voor het
tijdstip van de doorverkoop reeds de prijsvordering uit die toekomstige verkoop heeft
gecedeerd of in pand gegeven aan een kredietverlener (D) is de inpandgeving aan D
chronologisch ouder dan de verkrijging van de schuldvordering door A. Toch gaat A
in beginsel voor op D, omdat B niet bevoegd is schuldvorderingen aan D in pand te
geven die ab initio van rechtswege aan iemand anders (A) toekomen. Het is slechts
anders indien D te goeder trouw als eerste zijn pandrecht ter kennis brengt van C
(analoge toepassing van art. 1690 BW) of wanneer B bevoegd wordt geacht te
beschikken over de prijsvordering. Een dergelijke beschikkingsbevoegdheid wordt
met name aanvaard of kan te goeder trouw worden aangenomen door D wanneer het
niet om een zekerheid gaat (inpandgeving) gaat, maar om factoring, waarbij B in ruil
voor de prijsvordering een schuldvordering op de factor D verkrijgt (tot beloop van de
gecedeerde schuldvordering min een commissie en eventueel een disconto)173. Op dat
ogenblik zal de voorbehoudsverkoper krachtens zakelijke subrogatie een pandrecht
verkrijgen op die nieuwe schuldvordering van B op D.

Zoals reeds uiteengezet bij de bespreking van het verlengd eigendomsvoorbehoud
geldt deze bijzondere voorrang van A op de prijsvordering B-C - voorrang boven
andere schuldeisers van B - enkel tot zekerheid van zijn onbetaalde prijsvordering op
B en niet tot zekerheid van eventuele andere schuldvorderingen op B. Voor zover de
schuldvordering B-C ook in pand gegeven is tot zekerheid van andere
schuldvorderingen van A op B gaat het niet om een voorbehouden, maar om een
gevestigde zekerheid, waarvan de rang dienovereenkomstig moet worden bepaald.

Deze voorrang van het verlengd eigendomsvoorbehoud kan ook gerechtvaardigd
worden vanuit overwegingen van mededingingsrecht: ze verhindert dat
kredietverlening gemonopoliseerd wordt door het relatief beperkt aantal banken (de
enigen die een handelszaak als dusdanig in pand kunnen nemen). De voorrang is des
                                                                                                                                                 
Luik 6 februari 1996, JLMB 1997, 379.
173 Vgl. Hof Antwerpen 2 december 1996, RW 1998-1999, 298, over de vraag of de cedent bevoegd
was tot cessie aan de factoringmaatschappij ondanks een ouder globaal pandrecht op
schuldvorderingen van een bank.
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te meer gerechtvaardigd omdat de kredietverlener de mogelijkheid heeft om zelf
persoonlijk te subrogeren in de rechten van de voorbehoudsverkoper en vervolgens
dus ook in de prijsvordering bij doorverkoop van de zaak.

b. Doorbreken van anterioriteit door beschikkingsbevoegdheid

(235) Het kan het zijn dat de persoon die het jongere recht toekent - bv. de pandgever
van de schuldvordering - de bevoegdheid heeft (gekregen) om op die wijze over de
schuldvordering te beschikken.

(236) Zo aanvaardt de rechtspraak meestal dat de handelaar wiens handelszaak in
pand is gegeven, bevoegd blijft om in het kader van een normale uitbating te
beschikken over de schuldvorderingen die in dat pand zijn begrepen174. Meestal
wordt in beginsel aanvaard dat de handelaar deze schuldvorderingen mag overdragen
(o.a. argument a contrario uit het feit dat een revindicatie door art. 11 II Wet
inpandgeving handelszaak enkel is voorzien voor “grondstoffen, materieel en
gereedschappen”175 en dus niet geldt voor onlichamelijke bestanddelen zoals
schuldvorderingen176). Dit zou anderzijds niet gelden voor een inpandgeving (of
daarmee gelijk te stellen zekerheidscessie), ten gevolge van de m.i. onjuiste, minstens
irrelevante redenering dat ze door een inpandgeving niet uit de handelszaak
verdwijnen (de redenering is onjuist omdat goederen door een inpandgeving
natuurlijk enkel nog met pandrecht bezwaard, dus in de vorm van een blote eigendom,
in het vermogen zitten).

(237) Ook volgt uit art. 103 lid 2 FaillW dat wanneer een commissionair de
schuldvorderingen die hij op een wederpartij verkrijgt - en die verkrijgt hij in zekere
zin voor rekening van zijn opdrachtgever - in rekening-courant verrekent, deze
verrekening tegenwerpelijk is aan zijn opdrachtgever177. Hoewel de commissionair in
beginsel niet bevoegd is om voor eigen rekening over die schuldvordering te
beschikken, wordt deze specifieke bevoegdheid dus wel aanvaard. Dit heeft m.i. te
maken met de zo dadelijk te bespreken externe werking van de interne verhouding: de
verrekening is een beschikking die plaatsvindt in de interne verhouding met de
schuldenaar van die schuldvordering. Het kan ook worden verklaard uit de regel van
art. 15 Handelspandwet: de commissionair is namelijk op die schuldvordering
bevoorrecht (vgl. hoger).

c. Doorbreken van anteriori tei t  door derdenbescherming tegen
beschikkingsonbevoegdheid

(238) De persoon die als derde krachtens een wettige titel een schuldvordering
verkrijgt of er rechten op verkrijgt, wordt beschermd tegen oudere zakelijke rechten
op die schuldvordering c.q.  beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder van die
schuldvordering:

                                                  
174 A. VERBEKE, in E. DIRIX, I. PEETERS, G. VAN HAEGENBORGH, en A. VERBEKE,
Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, reeks Voorrechten en hypotheken. Grondige
studies, Antwerpen, Kluwer, 1995, p. 65 nr. 73.
175 Bv. Hof Antwerpen 2-12-1996, RW 1998-99, 298.
176 Cass. 21 oktober 1999, RW 2000-2001, 341.
177 Zie hierover V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 787-788.
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- wanneer de latere verkrijger eerst in het "bezit" is gekomen (d.i. ter kennis is
gebracht van de debitor cessus);
- en op dat ogenblik te goeder trouw was;
- minstens bij dubbele beschikking over eenzelfde schuldvordering door eenzelfde
persoon.

Daarbij gelden precies dezelfde regels voor de verkrijger van een pandrecht als voor
een verkrijger van de schuldvordering in eigendom (cessionaris) (zie art. 2075 lid 3
BW, verwijzend naar art. 1690 lid 3 en 4 BW). De pandhouder zal dus beschermd
worden tegen een oudere verkrijging die van dezelfde vervreemder wordt afgeleid,
indien hij eerder de inpandgeving ter kennis bracht van de schuldenaar en bij die
kennisgeving te goeder trouw was ten aanzien van de beschikkingsbevoegdheid van
de pandgever.

(239) Er is geen goede trouw aanwezig indien de derde-verkrijger op het ogenblik
waarop hij kennis geeft uit de raadpleging van openbare registers diende af te leiden
dat de pandgever daartoe niet bevoegd was (bv. door een registratie in het
beslagregister).

(240) Betwist is wel of de loutere inschrijving van een pand op handelszaak een latere
verkrijger van een pand op schuldvorderingen te kwader trouw maakt, nu die
inschrijving niet vermeldt of ook de schuldvorderingen in het pand zijn begrepen,
maar dit wel een normaal gebruik is:
- volgens een deel van de rechtsleer moet uit art. 1690, lid 3 BW worden afgeleid dat
de rang van de pandhouder op de handelszaak niet wordt bepaald door de inschrijving
van zijn pandrecht, maar afhangt van het tijdstip van de kennisgeving aan de
schuldenaar178;
- anderen gaan ervan uit dat de inpandgeving van de schuldvorderingen in dat kader
dusdanig gebruikelijk is dat de derde dit behoorden te weten, en dat de vereiste van
kennisgeving niet kan gelden voor een inpandgeving waarvoor een andere wettelijk
voorziene formaliteit (nl. de inschrijving) heeft vervuld179.
Tegen het laatste argument kan worden aangevoerd dat de uitbreiding van het pand op
handelszaak naar schuldvorderingen weliswaar gebruikelijk is, maar dat het evenzeer
gebruikelijk is dat de pandgever desondanks die schuldvorderingen zelf mag blijven
innen of zelfs cederen (tegen tegenwaarde min commissie) aan een
factoringmaatschappij (zie hierboven).

(241) Of de oudere verkrijging een cessie of een inpandgeving is, maakt in beginsel
geen verschil. Is de oudere verkrijging een (zakelijke of persoonlijke) subrogatie, dan
moet men er zoals gezegd wel rekening mee houden dat bij subrogatie er géén regel is
die principieel kennisgeving daarvan aan de schuldenaar van de schuldvordering
waarin men subrogeert, voorschrijft. De afwezigheid van kennisgeving maakt dus de

                                                  
178 Zo A. VERBEKE, in Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, nr. 73, p. 66-67. Indien
men de auteur bovendien daarin volgt, dat een pand op handelszaak nog geen recht geeft om tot
kennisgeving van de inpandgeving van schuldvorderingen over te gaan voor de realisatie van de
handelszaak als geheel, moet men de pandhouder op handelszaak aanraden om ook afzonderlijk een
inpandgeving van schuldvorderingen overeen te komen.
179 E. DIRIX, “Verpanding van schuldvorderingen”, in Voorrechten en hypotheken. Artikelsgewijze
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 9.
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latere verkrijger nog niet te goeder trouw, wanneer het om een schuldvordering gaat
waarvan men behoort te weten dat zij onderhevig is aan overgang door subrogatie.

(242) Is de oudere verkrijging een zakelijke subrogatie van de voorbehoudsverkoper
in de prijsvordering bij doorverkoop (verlenging van het eigendomsvoorbehoud), dan
kan men geen goede trouw aanvaarden in hoofde van een kredietverlener aan wie
diezelfde schuldvordering op voorhand in pand zou zijn gegeven. De kredietverlener
behoort hiermee rekening te houden.

(243) Indien men het recht van een principaal, voor wie de schuldeiser van de
schuldvordering optreedt als middellijk vertegenwoordiger, op de door die
vertegenwoordiger verkregen schuldvordering (art. 103 FaillW) zou beschouwen als
een ouder zakelijk recht op die schuldvordering, dan zal de latere verkrijger te goeder
trouw zijn indien die vertegenwoordiger niet openlijk voor andermans rekening optrad
(in deze bijdrage wordt ten dele een andere analyse gevolgd, die daarin een externe
werking ziet van de interne kwalificatie van die schuldvordering, zie verder; in dat
geval gaat het technisch niet om een bescherming van een derde-verkrijger, maar om
een toepassing van de verbintenisrechtelijke vertrouwensleer).

(244) Omgekeerd dienen voor de bescherming van de gesubrogeerde, die in conflict
komt met een oudere gerechtigde op de schuldvordering waarin hij gesubrogeerd
wordt, dezelfde regels te worden gehanteerd als voor de cessionaris of pandhouder.

(245) Voor de mogelijkheden tot schuldvergelijking door de schuldenaar van de in
pand gegeven schuldvordering, is de kennisgeving eveneens doorslaggevend (art.
1295 BW). Vanaf de kennisgeving kan de schuldenaar niet meer tot verrekening
overgaan van een tegenvordering op zijn schuldeiser die eerst nadien is ontstaan of
eerst na dat tijdstip vaststaand en opeisbaar is geworden (in het laatste geval
behoudens op grond van een voordien gesloten netting-overeenkomst).

(246) Voor de bescherming van de begunstigde van een delegatio solvendi tenslotte
(de delegataris), die in strijd komt met een oudere cessie door de delegant (tevens
cessionaris) van zijn fondsvordering, zie de bespreking verder.

7. Zekerheidsmechanismen door de interne modulering van de verhouding tussen de
schuldenaar en diens schuldenaar

a. Beginsel

(247) Een reeks zekerheidsmechanismen berusten op het hoger vermeldde beginsel
dat de schuldvordering zich maar in het vermogen van de titularis bevindt zoals ze
geldt tussen de partijen (de titularis en zijn wederpartij-schuldenaar). Deze
mechanismen verkrijgen zakenrechtelijke werking, omdat zij een (geldige) interne
bepaling of wijziging betreffen in de verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar
van de schuldvordering die het onderpand vormt. De samenlopende schuldeisers
kunnen immers maar verhaal nemen op de schuldvordering zoals die in de interne
verhouding met de schuldenaar bestaat.
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Deze mechanismen veronderstellen dat de overeenkomst die eraan ten grondslag ligt
verbintenisrechtelijk geldig is en niet door de schuldeisers kan worden aangevochten.
Dergelijke overeenkomsten blijven dus in beginsel onderworpen aan de actio
pauliana en de aanvechtingsmogelijkheden betreffende de verdachte periode,
wanneer aan de vereisten daartoe is voldaan; wel gelden krachtens de WFZ de
bepalingen betreffende de verdachte periode juist ten dele niét voor overeenkomsten
die betrekking hebben op bilaterale of multilaterale schuldvergelijking of
schuldvernieuwing of op zekerheden op rekeningtegoeden.

b. Tweepartijenverhoudingen

(248) Een eerste reeks toepassingen betreft tweepartijenverhoudingen. Het gaat om
conventionele vormen van schuldvergelijking en varianten daarop.

Wanneer partijen bv. een overeenkomst van rekening-courant sluiten, verliezen de
wederzijdse schuldvorderingen hun zelfstandigheid en gaan ze op in één geheel,
waarbij enkel het saldo ten gunste van de ene dan wel de andere partij nog als
schuldvordering blijft bestaan, of althans enkel het saldo opeisbaar wordt. Door deze
overeenkomst tussen partijen wordt de inhoud zelf van de wederzijdse schulden
gewijzigd in de interne verhouding. Op elk gegeven ogenblik is er dus alleen nog
maar de saldovordering ten gunste van de ene dan wel de andere partij, of althans is
enkel de saldovordering opeisbaar.

(249) Tenzij deze overeenkomst zelf nietig zou zijn wegens bv. haar bedrieglijk
karakter, heeft deze schuldvergelijking/verrekening ook externe werking. Die externe
werking geldt:
-  zowel ten aanzien van samenlopende schuldeisers, als
- ten aanzien van een verkrijger van een van de opgeslorpte schuldvorderingen180 of
van een zakelijk recht daarop (weze het door cessie, inpandgeving, subrogatie, of
beslag)181, behoudens toepassing van de vertrouwensleer ten gunste van deze
cessionaris te goeder trouw.
De opslorping van de schuldvorderingen in de rekening-courant maakt de erin
opgenomen schuldvorderingen dus onoverdraagbaar en onbeslagbaar (dit is intussen
ook opgenomen in art. 14 WFZ).

(250) Een variante is het beding van "eenheid van rekeningen" (clause d'unité de
compte) of "fusiebeding" (fusie van rekeningen), verwarrend genoeg ook soms een
"beding van ondeelbaarheid" genoemd.

c. Driepartijenverhoudingen: delegatie-overeenkomsten

                                                  
180 Vgl. I. PEETERS, “Schuldvergelijking na cessie van schuldvordering: geen uitzondering voor
verknochte verbintenissen. het gerechtvaardigd vertrouwen van Belgische debiteuren beschaamd?“,
noot onder Cass. 26 juni 2003, TBH  2004, (476) 483-484 nr. 18: zeker tegenwerpelijk aan de
cessionaris, onzeker w.b. de samenloop.
181 Zie ter vergelijking de uitsluiting van de wettelijke schuldvergelijking na cessie, subrogatie e.d.m.
zoals hoger besproken.
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(251) Andere rechtsfiguren zijn eigenlijk varianten op de delegatio solvendi. Daarbij
geeft een delegant opdracht aan een gedelegeerde om zich jegens een delegataris te
verbinden.

(252) Door deze opdracht beschikt de delegant over de schuldvordering die hij jegens
de gedelegeerde heeft; deze schuldvordering (het fonds) wordt namelijk
onbeschikbaar voor de andere schuldeisers van de delegant182; de delegataris heeft tot
zekerheid van zijn schuldvordering op de gedelegeerde dan ook een soort voorrecht
op dat fonds (d.i. op de schuldvordering van de delegant op de gedelegeerde).

In een aantal gevallen heeft de wet dan ook uitdrukkelijk aan de delegataris een
voorrecht en/of een rechtstreekse vordering toegekend op dat fonds (bij de
wisselbrief, de cheque en de postcheque) – overigens ook in gevallen waar er geen
delegatie-overeenkomst tot stand is gekomen (bv. bij een niet-geaccepteerde
wisselbrief). Deze werden hoger besproken.

Doch ook waar de wet geen voorrecht toekent, volgt er uit de externe werking van de
overeenkomst tussen delegant en gedelegeerde dat de delegataris een soort voorrecht
verkrijgt op dat fonds. In die gevallen is, in tegenstelling tot de voorgaande, wel de
toestemming van de gedelegeerde vereist (de onbeschikbaarheid van de
schuldvordering op de gedelegeerde (fonds) is bij een delegatie solvendi causa de
“prijs” die de delegant betaalt voor de onafhankelijke verbintenis die de gedelegeerde
aangaat jegens de delegataris). De opdracht van de delegant aan de gedelegeerde om
zich jegens de delegataris te verbinden impliceert noodzakelijkerwijze een
beschikking over de fondsvordering ten gunste van de delegataris.

(253) De delegatie solvendi causa183 maakt daardoor de fondsvordering van de
delegant op de gedelegeerde onbeschikbaar, ook voor zijn andere schuldeisers, en
verschaft de delegataris dus impliciet altijd een soort voorrang op die
schuldvordering. Vanuit dat oogpunt moet dan ook worden nagegaan of een
dergelijke delegatie door de delegant (als "beschikking") tegenwerpelijk is aan zijn
andere schuldeisers of niet. Het is om die reden dat de delegatie – behoudens die in de
vorm van een wisselbrief of cheque - als een "abnormale wijze van betalen" (nl.
betaling anders dan in speciën of in handelseffecten) onder art. 17, 2° FaillW valt
indien de delegatie-overeenkomst gesloten is in de verdachte periode voor het
                                                  
182 Vgl. E. DIRIX en R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, 2006, p. 390, nr. 563; E. DIRIX,
“Overzicht”, TPR 2004, p. (1163) 1178 nr. 15; J. RONSE, APR, De delegatieovereenkomst, p. 59, nr.
92; G. VAN HAEGENBORGH, “Cessie of delegatie”, noot onder Kh. Tongeren 15 februari 1990, RW
1991-92, (929) 930, nr. 3.
183 Bij een delegatie donandi causa is er geen fonds. Bij een delegatie credendi causa evenmin; wel
kan het zijn dat er een kredietopening is, maar doorgaans wordt aanvaard dat het daaruit voor de
delegant voortspruitende recht strikt persoonlijk is en door zijn schuldeisers niet kan worden
uitgeoefend (H. BRAECKMANS, “Bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen”, in W. VAN
GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels- en economisch recht, I B, Story-Scientia Brussel,
1989, (545) 582, nr. 635; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, APR, 2001, p. 418, nr. 716; J.-M.
NELISSEN GRADE, De rekening courant, Kluwer Berchem 1976, p. 264 en noot 157; Ibid.,
“Derdenbeslag op bankrekening”, in Liber amicorum Frédéric Dumon, Kluwer Antwerpen 1983, II,
(677) 684-685, nr. 12; J. RONSE, Delegatie, APR, Larcier Brussel 1954, p. 87, nr. 168; J. VAN RYN
& J. HEENEN, Principes de droit commercial, IV, p. 405. Zie evenwel toch de nuances en argumenten
van F. GEORGES, La saisie de la monnaie scripturale, De Boeck & Larcier 2006, nr. 366 v., i.h.b. nr.
372.
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faillissement van de delegant184, tenzij het fonds waarover beschikt wordt enkel geld
of handelseffecten betreft.

(254) De vraag rijst wel wat er gebeurt indien de voorrang, die de delegataris op het
fonds verkrijgt, in conflict komt met rechten die andere schuldeisers van de delegant
op dat fonds verkrijgen, bv. door cessie ervan. Welnu, de schuldvordering van de
delegant op de gedelegeerde kan niet meer onbeschikbaar wordt gemaakt ten nadele
van een cessie of inpandgeving van die schuldvordering die reeds ter kennis is
gebracht van de gedelegeerde, maar die onbeschikbaarheid (van het “fonds”) gaat
voor op een oudere cessie of inpandgeving ervan die de gedelegeerde niet ter kennis
was gebracht. Anders dan art. 1690 lid 4 BW laat uitschijnen, is daartoe niet vereist
dat de gedelegeerde ook reeds voor de kennisgeving van de cessie of inpandgeving
van het fonds, betaald zou hebben aan de delegataris. Het is voldoende dat de
opdracht is gegeven aan de gedelegeerde. Art. 1690 lid 4 BW beschermt de
delegataris te goeder trouw ook tegen een regresvordering (een verrijkingsvordering)
van de oudere cessionaris tegen de delegetaris

d. Driepartijenverhoudingen: rekeningtegoeden met voorwaardelijke gerechtigden

(255) De delegatie kan ook resulteren in een rekeningtegoed voor de delegataris. Zo is
de aan een bank gegeven opdracht tot overschrijving van een geldsom (giro-opdracht)
een delegatie. Het crediteren van de rekening van de begunstigde is de kennisgeving
aan de delegataris van de aanvaarding van die opdracht185.

Een dergelijke overschrijving kan een zekerheidsfunctie hebben, nl. wanneer aldus bij
wijze van zekerheid een girale geldsom wordt verschaft. De begunstigde wordt dan
onvoorwaardelijk eigenaar van de schuldvordering gevormd door het rekeningtegoed,
met een mogelijke verplichting tot terugbetaling nadat de verzekerde schuld is
voldaan.

(256) Heel vaak echter wil de opdrachtgever de andere partij maar een voorwaardelijk
recht verschaffen, zo bv. een zekerheid voor de betaling van een schuld voor zover die
schuld komt vast te staan. Daartoe staan er in ons recht, naargelang de modaliteiten
die men wenst, meerdere technieken ter beschikking:
- men kan een schuldvordering die men zelf heeft op een bank in de vorm van een
rekeningtegoed, in pand geven;
- men kan echter ook gebruik maken van de externe werking van de interne
verhouding, namelijk door aan de verbintenis van de bank een andere inhoud te geven
dan een zuivere en eenvoudige geldschuld. Men komt met de bank overeen onder

                                                  
184 Opdat de delegatie-overeenkomst voor de verdachte periode gesloten zou zijn, moet zowel de
opdracht vanwege de delegant als de aanvaarding ervan door de gedelegeerde zich voor die periode
hebben voorgedaan. In een arrest Hof Antwerpen 7 februari 2000, onuitgeg. waartegen het
cassatieberoep werd verworpen door Cass. 3 juni 2004, werd geoordeeld dat de instemming van de 3
partijen vereist is, doch in casu was de niet tijdig gegeven instemming die van de gedelegeerde. M.i. is
het tijdstip van instemming van de delegataris niet van belang voor de onbeschikbaarheid van de
schuldvordering van delegant op gedelegeerde.
185 Bij overschrijving via 2 banken, beschikt de opdrachtgever over het fonds dat hij bij bank 1 heeft
om een verbintenis (creditering) van bank 2 jegens de begunstigde te doen ontstaan, wat evenwel
mogelijk is dankzij een bestaande overeenkomst tussen banken 1 en 2, krachtens dewelke bank 1 zich
verbindt jegens bank 2.



107

welke voorwaarden ze zich jegens de ene en/of de andere partij verbindt (bij 2
partijen; het kunnen er ook meer dan 2 zijn). De rekening wordt op naam van de twee
(of meer) partijen geopend. Vandaar spreekt men vaak van een gemeenschappelijke
rekening, wat evenwel in een heel aantal gevallen een onjuiste benaming is. In vele
gevallen gaat het namelijk niet om één gemeenschappelijke schuldvordering, maar om
twee aparte schuldvorderingen jegens de bank (onder één rekeningnummer), beiden
onder elkaar uitsluitende opschortende voorwaarden. De bank verbindt zich jegens
partij A onder voorwaarde A en jegens partij B onder voorwaarde niet-A. Die
voorwaarden zijn in een driepartijenovereenkomst vastgelegd.

(257) Onder voorbehoud van het geval van daadwerkelijke fraude (jegens de
schuldeisers), zijn die afspraken tussen partijen echter wel perfect tegenwerpelijk aan
derden, in het bijzonder aan de schuldeisers van beide partijen, precies omdat ze de
inhoud zelf van het rekeningtegoed bepalen, dus van de schuldvorderingen zoals ze
gelden in de interne verhouding tussen de - mogelijke – gerechtigden en de bank. Het
feit dat het om een zekerheidsmechanisme gaat, doet daaraan geen afbreuk (dat
betekent enkel dat de onderliggende overeenkomst tussen de voorwaardelijke
schuldeisers onderling, verbintenisrechtelijk als een zekerheidsovereenkomst moet
worden gekwalificeerd met het oog op de bepaling van de verbintenisrechtelijke
geldigheid en gevolgen). Wel kan de vraag rijzen of die overeenkomst, indien achteraf
blijkt dat ze tijdens de “verdachte periode” werd gesloten, nog kan worden
beschouwd als een vorm van ”betaling (van een vervallen schuld) in geld of
handelspapier”, op straffe van aanvechtbaarheid onder art. 17 FaillW186. Enkel op dat
laatste punt biedt het wettelijk georganiseerd kantonnement meer zekerheid dan deze
louter conventionele figuren.

Normaal zal de overeenkomst inhouden dat de schuldenaar van de geldvordering
(meestal een bank), in ruil voor het ontvangen een geldsom, zich ertoe verbindt een
overeenstemmende creditering te verrichten van de rekening van de ene partij
wanneer komt vast te staan dat deze daar recht op heeft, dan wel van de andere partij
wanneer vast komt te staan dat die daar recht op heeft. In tussentijd kunnen beide
partijen alleen gezamenlijk over het tegoed beschikken, ook al zijn ze geen mede-
eigenaars in de normale betekenis. Bij roerende zaken (inbegrepen chartaal geld)
bestaat de mogelijkheid niet om het eigendomsrecht aldus te laten “zweven”, omdat
zij een bestaan hebben op zichzelf, maar schuldvorderingen bestaan nu eenmaal
slechts in de mate waarin zij gelden tussen een schuldeiser en een schuldenaar187. Om
die reden is het dus helemaal niet nodig om aan de uiteindelijke creditering door de
bank ten gunste van één van de partijen een retro-actief gevolg toe te dichten188.

                                                  
186 Maar als dusdanig kan het mechanisme zeker niet als ongeldig worden beschouwd. Er is geen
enkele reden waarom de belangen van de andere schuldeisers van de solvens beter zouden gediend zijn
met het wettelijk kantonnement dan met een minnelijk kantonnement, zodat hun belangen in abstracto
niet als tegenargument kunnen worden aangevoerd (zo ook E DIRIX, “Het minnelijk kantonnement”,
RW 1991-92, 537).
187 Dit wordt nu precies niet gezien door de tegenstanders, die het altijd hebben over de vraag in wiens
vermogen de geldsom zich dan wel bevindt, bv. F. GEORGES, “Cantonnements et consignations”, JT
2004, (125) 133 nr. 31.
188 De kritiek van tegenstanders van het minnelijk kantonnement (bv. F. GEORGES, JT 2004, (125)
133) richt zich – niet onterecht – vooral tegen de retroactiviteit van de betaling waarop sommige
voorstanders zich beroepen. Het is echter helemaal niet nodig zich daarop te beroepen.
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(258) De zopas besproken figuur kan tenslotte gecombineerd worden met de figuur
van de kwaliteitsrekening, met name wanneer een rekeningtegoed wordt gecreëerd dat
op naam staat van de advocaten of notarissen van beide partijen en daarbij wordt
overeengekomen onder welke voorwaarden die som aan de ene dan wel de andere
partij zal worden uitbetaald.  Overigens kan een vergelijkbare (maar niét identieke)
zekerheid ook worden geschapen door gelden te storten op de kwaliteitsrekening van
één enkele, gemeenschappelijke tussenpersoon.

e. Op naam van een middellijk vertegenwoordiger ontstane schuldvorderingen;
kwaliteitsrekeningen als bijzondere toepassing.

(259) Een bijzondere figuur vinden we ook wanneer een schuldvordering ontstaat in
hoofde van een tussenpersoon die openlijk voor andermans rekening optreedt, als
middellijk vertegenwoordiger.

1° De door een middellijk vertegenwoordiger verkregen schuldvordering

(260) Uit art. 103 FaillW189 en de verdere uitwerking daaraan door rechtsleer en
rechtspraak gegeven190, blijkt namelijk dat er bij dergelijke schuldvorderingen een
trustachtige opsplitsing plaatsvindt van het eigendomsrecht op de schuldvorderingen.
In geval van insolventie van de tussenpersoon, en mogelijks ook in geval van
rechterlijke tussenkomst bij wanprestatie van die persoon, kan die schuldvordering
door zijn opdrachtgever zelf worden uitgeoefend, maar overigens heeft de
tussenpersoon er exclusief het beheer over. Dit heeft te maken met het onderscheid
tussen de verbintenisrechtelijke en zakenrechtelijke gevolgen van de openlijke
middellijke vertegenwoordiging: verbintenisrechtelijk is de tussenpersoon
wederpartij, zakenrechtelijk komt het tegoed in beginsel toe aan zijn opdrachtgever;
de rechten van de tussenpersoon hebben wel ook een zakelijk aspect (zo zal de
opdrachtgever een bewindsrecht hebben op die schuldvordering en meestal ook een
zekerheidsrecht).

De opvordering door de principaal in geval van faillissement van de tussenpersoon,
geldt slechts voor zover de tussenpersoon openlijk voor andermans rekening is
opgetreden.

                                                  
189 Vergelijkbare bepalingen zijn te vinden, zijn het met schakeringen, in meerdere andere
rechtsstelsels, bv. art. 401 Zwitserse OR (waar de opdrachtgever reeds eigenaar wordt van de door de
tussenpersoon voor zijn rekening verworven schuldvordering zodra hij al zijn verplichtingen m.b.t. die
opdracht is nagekomen; deze overgang wordt gezien als een vorm van wettelijke subrogatie). Voor
Staats-Nederland, zie art. 7:420 NBW.
Zie ook PECL Artikel 3:302. Insolventie of wezenlijke tekortkoming van de tussenpersoon jegens de
opdrachtgever: "Wordt een tussenpersoon insolvabel of begaat hij een wezenlijke tekortkoming jegens
de opdrachtgever, of staat het voor de dag waarop nakoming verschuldigd is vast dat de tussenpersoon
wezenlijk zal tekortschieten, dan:
(a) moet de tussenpersoon de opdrachtgever op diens verzoek de naam en het adres van de derde
mededelen; en
(b) kan de opdrachtgever jegens de derde de rechten uitoefenen die voor zijn rekening door de
tussenpersoon zijn verkregen, onverminderd de verweermiddelen die de derde kan tegenwerpen aan de
tussenpersoon.
190 O.m. E. DIRIX & V. SAGAERT, "De kwaliteitsrekening herbezocht", TPR 2004, (263) 269 nr. 6
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2° De (bijzondere) kwaliteitsrekening

(261) Een belangrijke toepassing van de zopas genoemde trustachtige opsplitsing van
schuldvorderingen op naam van tussenpersonen vinden we bij schuldvorderingen die
een tussenpersoon heeft op een financiële instelling wegens toevertrouwde gelden,
indien hij de rekening bij die bank aanhoudt “qualitate qua”. Men noemt deze dan
ook "kwaliteitsrekeningen"191. Voorbeelden:
- derdenrekeningen van advocaten en gerechtsdeurwaarders;
- rubriekrekeningen van notarissen;
- derdenrekeningen van vermogensbeheerders, vastgoedmakelaars, sekwesters, e.d.m.
- faillissementsrekeningen van curatoren (zij het met een dele verschillend regime);
- en meer in het algemeen allerlei escrow-rekeningen van escrow agents.

De kwaliteitsrekening vermijdt meer bepaald dat het "geld" deel uitmaakt van het
vermogen van de tussenpersoon, zoals het geval zou zijn zowel wanneer deze het
chartaal zou bijhouden (ingevolge de regel van de "confusio nummorum"), als
wanneer hij het giraal zou aanhouden op een gewone rekening op eigen naam. Dit is
ook de reden waarom personen die beroepshalve gelden van derden beheren vaak
verplicht zijn dit te doen via een kwaliteitsrekening.

NB. Het gaat hier niet om de de effectenrekeningen van banken en beursmakelaars
voor hun cliënten (zie het KB giraal effectenverkeer192); die betreffen immers
waardepapieren en geen schuldvorderingen op naam. De regeling daarvan is ten dele
gelijkaardig, maar er zijn ook enkele verschillen precies omdat het voorwerp van de
rekening geen schuldvordering (geldtegoed) is, maar een (aandeel in een)
effectendepot. Daarvoor gelden in beginsel de regels voor roerende zaken en niet die
voor schuldvorderingen.

(262) Een kwaliteitsrekening is per definitie een rekening (die een
verbintenisrechtelijke verhouding is) die door de rekeninghouder openlijk qualitate
qua wordt “gehouden” (beheerd), d.i. niet voor eigen rekening, maar voor rekening
van één of meer andere personen193 (of, voor zover het recht dit erkent, voor rekening
van een afgezonderd vermogen dat niet aan een persoon zou toebehoren)194. Openlijk
                                                  
191 Zie daarover naar Belgisch en/of Nederlands recht uitvoeriger E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen”,
TPR 1996, p. 71 v.; E. DIRIX & R.D. VRIESENDORP (red.), Inzake kwaliteit, met onder meer M.E.
STORME, "De kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken", p. 55-80, ook (bijgewerkt) in X.,
Kwaliteitsrekeningen (reeks Voorrechten en hypotheken. grondige studies nr. 5), Kluwer Antwerpen
1999, p. 37 v. en ingewerkt in mijn bijdrage "Van trust gespeend ? Trusts en fiduciaire figuren in het
belgisch privaatrecht", TPR  1998, 703 v., ook op http://www.storme.be/trust.html; E. DIRIX & V.
SAGAERT, TPR 2004, 263 v.; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging, Intersentia Antwerpen
2005, nr. 780 v.; R.M. AVEZAAT, De kwaliteitsrekening, studiepockets privaatrecht, Kluwer Deventer
2002.
192 KB nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële
instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten.
193 Waarbij de rekeninghouder wel één van die personen kan zijn, de middellijke vertegenwoordiger
die optreedt voor gemene rekening van hemzelf en zijn opdrachtgever(s); deze wijze van optreden kan
wel voor bepaalde beroepen verboden zijn.
194 Omzeggens alle afgescheiden vermogens die ons recht kent, zijn ofwel gevallen van mede-
eigendom (maatschap, feitelijke vereniging, huwelijksgemeenschap, enz.) ofwel rechtspersonen
(vennootschap met rechtspersoonlijkheid, vzw, stichting). M.i. kan men hoogstens in sommige
gevallen van rechtspersoon in oprichting spreken van een dergelijk, in zekere mate door het recht
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qualitate qua betekent: met vermelding van de kwaliteit van opdrachtnemer. De
rekeninghouder is met de schuldenaar van de schuldvordering (rekeningvoerende
instelling) overeengekomen dat hij de rekening houdt “voor rekening van derden” (of
"voor gemene rekening" van zichzelf en een of meer derden). Het is in beginsel
voldoende dat de bewindvoerder openlijk aangeeft qualitate qua of voor andermans
rekening te handelen, zonder dat hij daarbij de identiteit van de
opdrachtgever/begunstigde moet opgeven (openlijke middellijke vertegenwoordiging
volstaat). De rekening staat niet op naam van de rechthebbende-begunstigde.

Een rekening wordt nog geen kwaliteitsrekening omdat een partij die geld op die
rekening stort of overschrijft, een bepaalde bestemming voor die geldsom
vermeldt195. In dat geval maakt de som – of liever: de schuldvordering op de bank tot
beloop van die som – gewoon deel uit van het vermogen van de rekeninghouder196;
de bank kan dit tegoed ook verrekenen met schulden van die rekeninghouder; en bij
faillissement van de rekeninghouder valt het tegoed in de boedel. Het is dus maar
anders als de rekeningvoerende bank ermee instemt dat het om een bijzondere
rekening gaat.

(263) Is het rekeningtegoed volgens de interne verhouding tussen rekeninghouder en
bank een “eigen” tegoed van de rekeninghouder (nostro-tegoed), dan kunnen de
schuldeisers van de rekeninghouder zich daarop verhalen (en de bank bv. mee
verrekenen) tot op het ogenblik waarop het tegoed op tegenwerpelijke wijze aan een
ander toekomt (door kennisgeving van cessie, door naasting door de opdrachtgever,
enz.); is het een tegoed dat qualitate qua wordt aangehouden, dan is dat niet het geval.

(264) Is aan de vereisten voor een kwaliteitsrekening voldaan, dan maakt het tegoed
geen deel uit van het vermogen van de rekeninghouder197. Dit belet niet dat de bank
in geval van derdenbeslag tegen de titularis van de rekening in zijn verklaring van
derde-beslagene ook van deze rekening melding moet maken; de bank kan immers
niet nagaan aan wie de gelden wel toebehoren198.

                                                                                                                                                 
erkend, afgescheiden vermogen.
195 Hof Brussel 16 april 1987, JT 1987, 575; Hof Antwerpen 20 april 1993, R.Not.B. 455; Hof Brussel
23 december 1998, TBH 1999, 681 noot. De gewone "studierekening" van de notaris is zo'n rekening
waarop weliswaar binnen bepaalde grenzen ook derdengelden kunnen toekomen, maar die geen
kwaliteitsrekening is. Volgens de wet is de notaris maar verplicht gelden op een rubriekrekening te
plaatsen indien ze niet binnen één maand aan de bestemmeling worden overgemaakt (art. 34
Notarisambtwet) en het om een bedrag groter dan 2500 Euro gaat.
196 Zie bv. Cass. 9 mei 1957, Arr. 1947, 148 = Pas. I 192 (geldsom die men moest terugbetalen werd
door de schuldenaar zogenaamd geblokkeerd op een rekening). Voor de basisregel, vgl. Cass. fr. 20
april 1983, Bull.civ. 1983 I nr. 127: rekeningtegoeden op een gewone bankrekening vallen in het
vermogen van de titularis, ongeacht de oorsprong van de gelden en de bestemming die zij voordien
hadden (in casu tegoeden afkomstig van gelden die een verzekeringsmakelaar voor rekening van de
verzekeraar had geïnd, maar op een eigen rekening had geplaatst). Dit belet niet dat de personen die
eraan meegewerkt hebben de derdegelden van hun doel af te wenden daarvoor aansprakelijk kunnen
zijn jegens de bestemmeling (vgl. bv. Hof Antwerpen 15 december 2003, RW 2005-2006, 1470).
197 Zo ook in Nederland HR 12 januari 2001, RvdW  2001, 29. Dit geldt a fortiori wanneer de
gefailleerde niet eens rekeninghouder is, maar de rekening enkel zijn naam vermeld omdat zij een
gemeenschappelijke rekening is van meerdere van zijn schuldeisers, die het geld op één rekening lieten
storten om het achteraf onder elkaar te verdelen  - het geval dat aanleiding gaf tot het arrest Hof
Antwerpen 13 februari 1996, RW 1996-97, 610.
198 Vgl. Beslagr. Brussel 20 januari 2000, TBH 2001, 856 noot J.P. BUYLE & M. DELIERNEUX.



111

Zoals hoger besproken kan het zijn dat het tegoed onder een bepaalde voorwaarde
toekomt aan één gerechtigde en onder de tegengestelde voorwaarde aan een andere
gerechtigde.

(265) Het bewindsrecht van de tussenpersoon kan beëindigd worden volgens de regels
die gelden voor de interne verhoudingen. In vele gevallen zal het mandaat van de
bewindvoerder niet door de gerechtigde éénzijdig kunnen worden beëindigd, omdat
deze niet onvoorwaardelijk gerechtigd is, en er dus meerdere belanghebbenden zijn.
Indien alle (ook voorwaardelijk) gerechtigden akkoord zijn, kan de rekeninghouder
vervangen worden door een nieuwe. Indien er voor elke belanghebbende een
tussenpersoon optreedt (typisch voorbeeld is de rekening op naam van meerdere
advocaten), dan is de vervanging van één ervan een loutere partijkwestie. De advocaat
die opgevolgd wordt heeft de verplichting mee te werken aan de overdracht van de
rekening aan zijn opvolger199.

3° De generale kwaliteitsrekening of omnibus-rekening

(266) Het is ook mogelijk dat de rekeninghouder één enkele rekening voert voor
meerdere rechthebbenden uit verschillende verrichtingen of rechtsverhoudingen. Men
noemt dit ook een algemene of generale derdenrekening of een omnibus-rekening,
i.t.t. de speciale derdenrekening, die slechts tegoeden van één gerechtigde betreft:
- notarissen houden in beginsel afzonderlijke rubriekrekeningen voor elke
verrichting200, maar daarnaast vaak toch ook een algemene derdenrekening201;
- bij beleggingsvennootschappen zijn beiden mogelijk (art. 77 Wet
beleggingsondernemingen: 6 april 1995);
- advocaten daarentegen hebben behalve voor erg belangrijke bedragen meestal maar
één derdenrekening, waarop de verschillende derdengelden vermengd zijn202.

In zo’n geval ontstaat er een mede-eigendom tussen de verschillende rechthebbenden,
elk in verhouding tot de crediteringen die de rekeninghouder voor rekening van elk
van hen heeft verkregen (min de debiteringen die voor rekening van elk van hen
geschiedden) (en bij voorwaardelijke rechthebbenden nadat eerst is uitgemaakt aan
wie onder hen het tegoed toekomt, zie de hierboven beschreven
driepartijenovereenkomsten).

                                                  
199 Dit leidt men af uit art. 1 lid 2 van het Reglement van de Orde van Vlaamse balies inzake
opvolging.
200 zie art. 34 Notarisambtwet en art. 2 en v. Koninklijk Besluit van 10 januari 2002  betreffende het
beheer van de door een notaris ontvangen sommen,  effecten en geldswaardige papieren aan toonder en
betreffende het toezicht  op de boekhouding van de notarissen, voorheen KB 14 december 1935
betreffende  de organisatie en de controle van de boekhouding van notarissen.
201 in Nederland de regel, zie art. 25 lid 1 Notarisambtwet 1999.
202 zie Art. 1 Reglement van de Nationale Orde van advocaten van 19 januari 1989 en Reglement
derdengelden van de Orde van Vlaamse balies van 11 december 2002, en art. 3.8.1. Europese Code van
deontologie. In Frankrijk art. 27 Décret nr. 72-671 van 13 juli 1972. Voor de erkenning van het
rechtsgevolg, zie Cass. fr. 19 februari 1985, Bull.civ. 1985 II nr. 68 = D. 1985, I.R., 319. Tegen de
kwalificatie als kwaliteitsrekening: J.P. BUYLE, “Les jardins secrets du compte bancaire professionnel
de l’avocat”, in Liber amicorum Lucien Simont, Bruylant Brussel 2002, 953 v.
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(267) Is er een tekort op de rekening, dan wordt dit door alle rechthebbenden
evenredig gedragen; deze regel vinden we wettelijk voor effectenrekeningen, maar is
ook de enige zinvolle regel voor geldtegoeden op kwaliteitsrekeningen (vgl. in
Nederland de art. 25 lid 3 en 4 Notarisambtwet 1999)203.

Is de rekeninghouder zelf ook mede-eigenaar (vermenging van nostro-tegoeden met
derden-tegoeden), dan is dit onvoldoende reden om te beslissen dat de tegoeden dan
geheel in het vermogen vallen van de rekeninghouder204; in tegendeel wordt aanvaard
dat de rekeninghouder - en dus ook zijn schuldeisers - achtergesteld wordt op de
derden voor wiens rekening hij tegoeden aanhoudt205. De rekeninghouder wordt
geacht bij afhaling of overboeking van tegoeden eerst zijn eigen tegoed te hebben
afgehaald. Hij is immers krachtens de rechtsverhouding met de gerechtigden
“gebonden” om het tegoed eerst voor de anderen te houden. In zo’n geval wordt een
tekort eerst aan hem aangerekend en pas nadien evenredig verdeeld over de
gerechtigden206.

f. Derdenbescherming ?

(268) Bij deze laatste categorie van mechanismen bestaat er géén derdenbescherming
in de technische zin van het woord. Wanneer derden te goeder trouw meenden een
recht te hebben verkregen ten aanzien van een schuldvordering, en het probleem niet
daarin ligt dat ze hun recht zouden verkregen hebben van een
beschikkingsonbevoegde, maar wel dat die schuldvordering niet in die vorm bestaat,
dan is dit geen probleem van bescherming van een derde-verkrijger, maar mogelijks
wel een casus voor toepassing van het verbintenisrechtelijk vertrouwensbeginsel
(bescherming van het rechtmatig vertrouwen van derden t.a.v. de inhoud van de
rechtsverhouding).

8. Conclusie betreffende schuldvorderingen

(269) Er is een groot aantal zekerheidsmechanismen die een zekerheid kunnen
verschaffen op een of meer schuldvorderingen (inbegrepen rekeningtegoeden). De
conflicten tussen deze mechanismen zijn nauwelijks wettelijk geregeld en ook in de
rechtsleer en rechtspraak nog meermaals omstreden. Een systematische behandeling
van al deze mechanismen is nauwelijks te bespeuren; deze bijdrage moge daartoe een
aanzet zijn. Maar het zou nog wenselijker zijn om ook een heldere regeling in de wet
te hebben, waarin de terminologie zoveel als nuttig is wordt ééngemaakt, en ook

                                                  
203 Zo ook E. DIRIX & V. SAGAERT, TPR 2004, (263) 268 nr. 5.
204 Dat werd nochtans ten onrechte beslist in Hof Brussel 26 maart 2002, NJW 2003, 346 = TBBR
2003, 312 en op p. 317 v. afkeurende noot V. SAGAERT "De derdenrekening van een advocaat: een
algemene kwaliteitsrekening".
205 Zo ook V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 457; E. DIRIX & V. SAGAERT, TPR 2004, (263)
268 nr. 5.
206 De regel vinden we in art. 25 lid 4 Nederlandse Notarisambtwet 1999. Vgl. ook art. 25 Wb.Venn,
art. 8, lid 3 van de W. 22 juli 1991 Deposito- en thesauriebewijzen, art. 471 lid 4 Wb.Venn en art. 10 lid
4 KB Giraal effectenverkeer.
De redenering vinden we meer algemeen in het common law terug wat gelden van een trust betreft.
Daar wordt dergelijk vermoeden echter via de figuur van een constructive trust van rechtswege gemaakt
en kan het aan derden worden tegengeworpen. Zie F.P. van KOPPEN, “Bestaan er echte
trustverhoudingen in Nederland, Duitsland en Luxemburg”, WPNR  nr. 5906-5907, p. 130.
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duidelijk aangegeven wordt welke zekerheden op schuldvorderingen inherent zijn aan
de schuldvordering en welke de normale regels van vestiging (met name
inpandgeving) volgen. Met name de bepalingen over de zekerheidsrechten ten gunste
van de fiscus en de sociale zekerheid zijn uitermate duister.

De meeste zekerheidsmechanismen waardoor de schuldeiser overspringt voor zelfs
eerder toegestane rechten op dezelfde schuldvordering beantwoorden alvast aan een
legitieme bekommernis en vermijden onbillijke situaties zoals die zich anders zouden
voordoen. Op de achtergrond speelt natuurlijk de ruime mogelijkheid om tot
verpanding van toekomstige schuldvorderingen over te gaan; zonder overspringende
zekerheden op schuldvorderingen zouden de banken in omzeggens alle gevallen om
die reden voorrang hebben op alle schuldvorderingen. Denken we bv. aan de
verzekerde die de verzekeringsvergoeding zou opstrijken zonder dat de schadelijder
betaald wordt, of de kredietverlener van de voorbehoudskoper die de prijs van
doorverkoop zou opstrijken met voorrang boven de onbetaalde voorbehoudsverkoper
van de zaak. De voorrang van de onderaannemer beantwoordt al evenzeer aan de
gedachte om de auteur van een identificeerbare verrijking niet in de kou te laten staan;
indien deze voorrang eerst zou ontstaan wanneer de onderaannemer kennis geeft aan
de bouwheer, zou  hij in de praktijk bijna steeds achtergesteld zijn bij een verpanding
bij voorbaat van de aannemingsvordering. De voorrang van de opdrachtgever van een
middellijk vertegenwoordiger op de schuldvordering die deze laatste verkrijgt
wanneer hij voor rekening van de eerste handelt, beantwoordt aan een vergelijkbare
rechtvaardiging. De supervoorrang voor alimentatieschuldeisers op de inkomsten van
de alimentatieplichtige en daarmee de familiale bestemming van dat inkomen is een al
even begrijpelijke rechtspolitieke keuze.

Dit alles betekent natuurlijk niet dat de individuele overspringende zekerheden niet in
vraag kunnen worden gesteld, en nog minder dat de concrete regeling van de diverse
mechanismen niet voor verbetering vatbaar is.

Algemeen besluit

In deze bijdrage werd geprobeerd enige systematiek aan te brengen in de grote
verscheidenheid aan zekerheidsmechanismen die in het Belgische recht worden
gehanteerd of kunnen worden gehanteerd. Deze systematisering is des te moeilijker en
tegelijk noodzakelijker omdat de wetgever daarin manifest tekortschiet. Ook wanneer
men van oordeel zou zijn dat een reeks regels of oplossingen niet of niet meer
gerechtvaardigd zijn, is het eerst en vooral nodig om het functioneren ervan in het
geheel van regels op dit domein te begrijpen. De lezer moge oordelen of mijn poging
tot systematisering geslaagd is.

Samenvatting

Deze bijdage, die tezamen met die van D. Demarez het Belgische preadvies betreft
voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het recht in België en
Nederland 2006, wordt ingegaan op algemene vragen inzake verhaal van schuldeisers,
gelijkheid en voorrang, en vervolgens in het bijzonder op de zekerheidsrechten op
roerende zaken en op schuldvorderingen.
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In het eerste deel (algemene vragen) gaat de auteur op de eerste plaats in op de
betekenis van de paritas creditorum in het Belgische positieve recht. De paritas wordt
geschetst als een rechtstechnische regel met een relatief beperkte betekenis, nl. dat
schuldeisers die gelijktijdig hun aanspraken realiseren of geacht worden dat
gelijktijdig te doen in gelijke rang komen behoudens wettige redenen van voorrang;
deze redenen zijn echter zeer talrijk. Wel heeft de rechtspolitieke idee van de
gelijkheid der schuldeisers geleid tot een aantal regels die maken dat schuldeisers in
vele situaties geacht worden gelijktijdig aan te treden (met name bij uitvoerend
beslag, zij het met belangrijke beperkingen). In nr. 4 v. wordt ingegaan op de
collectivisering van het beslag en daarbij kritische commentaar gegeven. In nr. 13 v.
worden de anomalieën overlopen die volgen uit de erg disparate behandeling van de
verschillende situaties van samenloop in het Belgische recht en wordt vervolgens de
betekenis van het fixatiebeginsel nader geschetst.

In nr. 26 v. wordt ingegaan op de rechtspositie van preferente schuldeisers, met name
de principiële draagwijdte van het recht auf abgesonderte Befriedigung en het
afscheidingsrecht en de anomalieën in de uitwerking van die beginselen. Er wordt met
name kritisch ingegaan op de wetgeving en rechtspraak inzake collectieve
schuldenregeling natuurlijke personen. De vraag wordt verder gesteld of het zinnig en
mogelijk is de positie van niet-bevoorrechte schuldeisers te verbeteren (nr. 43 v.).

Tenslotte wordt ingegaan op de vermogensafscheiding (vorming van een
afgescheiden vermogen) als zekerheidstechniek (nr. 48 v.).

Het tweede deel handelt over zekerheden op roerende zaken. Er wordt vastgesteld dat
veruit de meeste zekerheidsrechten op roerende zaken goederenrechtelijk van aard
zijn en de beginselen van het goederenrecht (anterioriteitsbeginsel behoudens
derdenbescherming, e.d.) volgen, met uitzondering van enkele voorrechten die stoelen
op de verrijkingsgedachte. Voor het overige is het systeem van roerende zekerheden
onuitgesproken gebaseerd op het onderscheid tussen voorbehouden zekerheden en
gevestigde zekerheden, onderscheid dat grotendeels gelijkloopt met het onderscheid
tussen enerzijds waren- of leverancierskrediet en anderzijds geld- en dienstenkrediet
(nr. 59 v.). Het onderscheid is zowel van belang voor de publiciteitsvereisten als voor
de regel van rangconflicten (anterioriteitsbepaling).

In nr. 66 v. worden de voorbehouden zekerheden van de leverancier besproken,
ingedeeld in 2 categorieën naargelang het zekerheden betreft die op het bezit van de
leverancier gegrond zijn of niet. Het verschil in gevolgen betreft onder meer de
mogelijkheid van horizontale verruiming van het zekerheidsrecht, die in beginsel niet
meer mogelijk is na de feitelijke levering, behalve als gevolg van het reclamerecht of
een ontbinding die voor enige samenloop is ingetreden.

In nr. 81 v. wordt ingegaan op het samenspel van voorrecht van de verkoper en
eigendomsvoorbehoud; het van rechtswege bestaan van een zekerheidsrecht van de
verkoper wordt begroet; de discrepanties tussen de verschillende zekerheidsrechten
van de verkoper worden kritisch ontleed. Ook wordt nader ingegaan op het lot van
voorrecht en eigendomsvoorbehoud in de diverse situaties van natrekking,
zaaksvorming, vermenging en doorverkoop. Met name wordt nagegaan in hoeverre
het Belgische recht het verlengd eigendomsvoorbehoud aanvaardt, al dan niet onder
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een andere naam of grondslag - zoals bv. loonfabricagebeding of zakelijke subrogatie
in de prijsvordering.

In nr. 94 v. worden de vuistpandrechten besproken, waaronder ook het retentierecht.
De auteur pleit ervoor het retentierecht eenvoudigweg als een wettelijk pandrecht te
beschouwen en bespeurt in de rechtspraak een duidelijke tendens om dit in concreto
ook te doen. De coherentie van het recht zou door een openlijke erkenning hiervan
verbeterd worden.

In nr. 122 v. gaat het over de registerpandrechten en in nr. 129 v. over de stille
pandrechten (met name dat van de verhuurder en verpachter). Gepleit wordt ook hier
voor een meer coherente regeling. In nr. 137 v. wordt ingegaan op de overdracht tot
zekerheid, waaronder de sale & leaseback, en kritiek geuit op de rechtspraak inzake
de verbintenisrechtelijke gevolgen hiervan.

Het derde deel (nr. 145 v.) probeert de systematiek bloot te leggen van de talloze
zekerheidsmechanismen op schuldvorderingen (althans bij schuldvorderingen op
naam). Het recht inzake deze activa is noodzakelijkerwijze ingewikkelder, omdat er
niet alleen rekening moet worden gehouden met de zakenrechtelijke technieken - het
voorbehouden, vestigen of anderszins doen ontstaan van zakelijke rechten op een
bestaande schuldvordering - maar ook met de verbintenisrechtelijke technieken die de
inhoud zelf van de schuldvordering bepalen en wijzigen (en daardoor aan de numerus
clausus ontsnappen).

In de uitwerking wordt eerst ingegaan op de meer traditionele categorie¨pene, die
beantwoorden aan de systematiek van zekerheden bij lichamelijke goederen:
voorbehouden zekerheden en gevestigde zekerheden; deze tweede categorie omvat
met name de fiduciaire cessie (nr. 159 v.), de conventionele of uitdrukkelijke
wettelijke pandrechten op schuldvorderingen (nr. 161 v.),  en sommige rechtstreekse
vorderingen (geanalyseerd als een variante van een wettelijk op een schuldvordering)
die aan dezelfde beginselen beantwoorden (met name die van de hoofdverhuurder
jegens de onderhuurder, nr. 166) en die van de delegataris van een getrokken
waardepapier (wisselbrief of cheque) (nr. 167 v.). Ook de gewone schuldvergelijking
(uitvoerig besproken vanaf nr. 173 vanuit een zakenrechtelijk perspectief) past min of
meer in het rijtje, evenals de schuldvergelijking van connexe vorderingen na
samenloop (die beantwoordt aan een soort retentierecht) (nr. 185 v.). Bij deze
zekerheidsrechten gelden min of meer de gewone regels inzake anterioriteit en
derdenbescherming.

Een reeks andere zekerheidsmechanismen blijken evenwel het anterioriteitsbeginsel te
doorkruisen en door hun "inherent" karakter in de bezwaarde schuldvordering over
eerder gevestigde zekerheden te springen. Het betreft bv. de rechtstreekse vorderingen
en voorrechten jegens de aansprakelijkheidsverzekeraar (onbetwist) en van de
onderaannemer jegens de opdrachtgever (betwist, onder meer ingevolge een weinig
coherente cassatierechtspraak), die beide uitvoeriger worden besproken (nr. 191 v. en
197 v.). In hetzelfde rijtje horen de zekerheidsrechten van de fiscus en sociale
zekerheid t.a.v. niet-erkende aannemers (nr. 209 v.), en van de ontvanger van de
registratierechten (nr. 213 v.), twee mechanismen waarvan de wettelijke regeling
legistiek duidelijk te wensen overlaat. Verder wordt de bijzondere positie van
alimentatieschuldeisers ten aanzien van inkomstenvorderingen van de
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alimentatieschuldenaar besproken (nr. 216 v.) en het "subversieve" mechanisme van
de zakelijke subrogatie in schuldvorderingen (nr. 220 v.).. De zakelijke subrogatie
geeft de gesubrogeerde immers een overspringend recht op de schuldvordering waarin
hij subrogeert.  Na deze ronde wordt tenslotte iets nader ingegaan op de regels die de
conflicten tussen deze verschillende soorten zekerheidsrechten beheersen (nr. 226 v.),
aan de hand van de bepaling van enerzijds anterioriteit en anderzijds
derdenbescherming.

In het laatste stuk komen de zekerheidsmechanismen aan bod die gebaseerd zijn op
een moduleren van de interne verhouding zelf van de schuldvordering. Besproken
worden de belangrijkste voorbeelden in tweepartijenverhoudingen (rekening-courant,
fusiebeding en meer in het algemeen nettingovereenkomsten, nr. 248 v.) en in
driepartijenverhoudingen. In meerpartijenverhoudingen gaat het meestal om varianten
op de delegatie-overeenkomst. De zekerheid kan bv. daarin bestaan dat aan de te
verzekeren schuldeiser een voorwaardelijke schuldvordering wordt toegekend op de
schuldenaar van de schuldenaar (nr. 255 v.); het minnelijk kantonnement kan als
toepassing daarvan worden gezien. Tenslotte wordt ingegaan op de bijkomende
mogelijkheden die ons recht biedt door de regeling inzake middellijke
vertegenwoordiging, met als belangrijkste toepassing de diverse vormen van
kwaliteitsrekeningen (nr. 259 v.).


