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DEEL I.   De algemene begrippen en beginselen van het 
zakenrecht 
 
In dit deel bespreken we de belangrijkste algemene beginselen en begrippen van het 
geoderenrecht in het algemeen. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan het perspectief 
“zakenrecht” (wat zijn zakelijke rechten, hun vereisten en kenmerken) als aan het perspectief 
van het geheel der goederen (het vermogen) als verhaalsobject.   
 
Dit algemeen deel  begint met een uiteenzetting over het vermogensbegrip (hoofdstuk I). 
Vervolgens bespreken we kort de juridische categorie goederen (hoofdstuk II), de kenmerken 
van zakelijke rechten vergeleken met schuldvorderingen (hoofdstuk III), de vereisten voor 
zakelijke rechten (hoofdstuk IV), de overdraagbaarheid en beslagbaarheid van zaken en 
andere goederen (hoofdstuk V), de uitbreiding van zakenrecht naar goederenrecht door de 
toepassing van zakenrechtelijke beginselen op onlichamelijke goederen (hoofdstuk VI), in het 
bijzonder op schuldvorderingen (hoofdstuk VII), met een nadere uitwerking van het 
verhaalsrecht dat een van de interne aspecten van de schuldvordering uitmaakt en tegelijk ook 
de verhaalsonderworpenheid van alle goederen bespreekt (hoofdstuk VIII). Hoofdstuk IX 
tenslotte handelt over afgescheiden vermogens. 
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HOOFDSTUK I.   Domein van het zakenrecht en vermogensrecht 
 
AFDELING A.   Domein van het zakenrecht 
 
* Het zakenrecht in enge zin (droit des biens (maar eigenlijk juister droit des biens matériels), 
Sachenrecht) betreft de rechtstreekse toebedeling van zaken, d.i. materiële goederen aan 
personen (al dan niet collectief). In deze toebedeling erkent het "zakelijke rechten" als  "iura 
in re" Door die toebedeling behoren zaken toe aan een persoon (natuurlijke of rechtspersoon) 
en/of een vermogen (of in gemeenschap aan meerdere personen en/of vermogens).  
  
Het zakenrecht omvat traditioneel niet enkel het recht van de zakelijke rechten, maar ook het 
recht van het bezit. Hoewel bezit strikt genomen geen zakelijk recht is, gaat het bezitsrecht 
ook over de toebedeling van zaken of andere goederen en is het nauw verweven met het 
zakenrecht in engere zin. 
 
De concepten van het zakenrecht worden ook bij analogie toegepast om andere 
vermogensrechten (activa) te erkennen en toe te bedelen, de zgn. onlichamelijke goederen. 
Door deze uitbreiding spreekt men soms van "goederenrecht" in plaats van zakenrecht. Deze 
overdrachtelijke toepassing wordt verder uitvoeriger besproken. 
 
Het zakenrecht c.q. goederenrecht handelt tenslotte ook over het begrip "vermogen" en de 
rechten op vermogens in het algemeen. 
 
* Het verbintenissenrecht handelt over rechten op een prestatie van een of meer personen, d.i. 
iura "in personam". 
 
Het verbintenissenrecht bepaalt dus nooit rechtstreeks maar enkel onrechtstreeks de 
toebedeling van goederen (waarbij men soms spreekt van "iura ad rem").  
 
Het verbintenissenrecht strekt ook tot bescherming van vagere of collectieve belangen, zoals 
bv. het recht op milieubescherming. Ook het zakenrecht kan tot de bescherming van zulke 
belangen strekken1.  
 
* Intellectuele eigendomsrechten werden geschapen naar het model van zakelijke rechten, 
maar betreffen noch zaken noch schuldvorderingen of vergelijkbare vermogensrechten, maar 
hebben als voorwerp ideeën, vormen, e.d.  
 
* Het erfrecht is in onze continentale traditie in hoofdzaak een bijzonder deel van het 
zakenrecht. Het handelt over de toebedeling van goederen die behoren tot het vermogen van 
een overleden persoon. Naar Frans en Belgisch recht gaat het daarbij om een overgang van 
rechtswege op de verkrijgers. Het erfrecht is ten dele ook verbintenissenrecht : het handelt 
o.m. over het lot van de schulden van de overledene, en doet ook verbintenissen ontstaan. Het 

                                                 
1 Zie W. WILHELM, Sachenrecht, De Gruyter Berlin 1993, No. 199 v; A. CARETTE, pr. 
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kent ook erfrechtelijke rechten toe van een bijzondere aard zoals het recht op inkorting door 
de reservataire erfgenamen. 
 
* Het rechtspersonenrecht (recht van vennootschappen, verenigingen en stichtingen) is 
eveneens op de eerste plaats zaken- en verbintenissenrecht. Maar het omvat ook een nog niet 
genoemde categorie van rechten, nl. lidmaatschapsrechten en wordt traditioneel als een 
afzonderlijke rechtstak beschouwd. Vennootschappen en verenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid evenwel zijn belangrijke themata van het zakenrecht en het 
verbintenissenrecht. 
 
In dit werk wordt in beginsel enkel het interne Belgische recht beschreven. In 
rechtsverhoudingen met internationale aspecten moet daartoe natuurlijk eerst worden 
nagegaan of het Belgische recht van toepassing is. Terloops worden ter vergelijking begrippen 
of regels uit naburige rechtsstelsels vermeld. 
 
 
AFDELING B.  Het begrip vermogen zoals het ontstaan is uit de 
rechtsontwikkeling 
 
Het begrip vermogen (patrimoine, Vermögen) zoals het in ons recht en de meeste andere 
rechtsstelsels wordt gehanteerd is de uitkomst van een aantal belangrijke basisgegevens of 
verworvenheden van het recht en de rechtsontwikkeling, waarvan we de voornaamste willen 
aangeven. Hiermee willen we niet specifiek de positiefrechtelijke regels van het Belgische 
recht schetsen, maar vooraf een algemeen kader waarbinnen eerst het huidige Belgische recht 
als een meer concrete vorm ervan tot ontwikkeling is gekomen. 
 
1° Op de eerste plaats veronderstelt dit een begrip van “zakenrecht” (droit des biens (maar 
eigenlijk juister droit des biens matériels), Sachenrecht) in enge zin als het geheel van regels 
die de toebedeling van materiële goederen – dit is zaken – aan personen (al dan niet collectief) 
organiseren. Die toebedeling kan ook inhouden dat een zaak volledig aan één of meer 
personen toekomt, of dat ze in een bepaald opzicht aan een persoon en in een ander opzicht 
aan een ander toekomt (diversificatie van zakelijke rechten (droits réels, dingliche Rechte, 
property rights), of dat ze niet vatbaar zijn voor particuliere eigendom maar een ander statuut 
krijgen. 
 
2° Op de tweede plaats veronderstelt dit een begrip van schuldvorderingen (Fr. créances, Dui. 
Forderungsrechten, En. claims) c.q. verbintenissen (Fr. en En. obligations, Dui. 
Verbindlichkeiten) als een rechtsband die bij niet-nakoming van de verschuldigde prestatie 
verhaal op de goederen van de schuldenaar mogelijk maakt (NB: het onderscheid tussen 
zakelijke rechten en schuldvorderingen wordt verder uitvoeriger besproken). Dergelijke 
verhaal is niet alleen een alternatief voor de lijfsdwang (dwang op de persoon van schuldenaar 
of borg) maar heeft dit in het hedendaagse recht ook omzeggens geheel vervangen.  
 
Door die verhaalsmogelijkheid gaan de goederen van een schuldenaar waarop dit verhaal 
mogelijk is een rol vervullen als “gemeenschappelijk onderpand” voor de schuldeisers die er 
verhaal op kunnen nemen, en kan men eerst spreken van activa en passiva. Op die wijze 
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ontstaat het begrip vermogen als een geheel van activa die tegelijk onderworpen zijn aan 
verhaal voor schulden, en in die zin gezamenlijk “bezwaard” zijn met passiva. Dit begrip sluit 
op zichzelf nog niet uit dat een persoon meerdere vermogens kan hebben. 
 
3° Op de derde plaats ontstaan er wijzen waarop een dergelijk vermogen vereffend wordt, wat 
wil zeggen dat met de activa de passiva worden aangezuiverd (geheel of in de mate van het 
mogelijke). Liquidatie van het vermogen van een overledene, een gefailleerde, enzovoort 
kunnen in het bijzonder worden georganiseerd. 
 
4° Ten vierde gaat dit geheel van goederen die bezwaard zijn met passiva ook als dusdanig 
het voorwerp vormen van juridische regels en gebeurtenissen. Het vermogen wordt een 
juridische algemeenheid (universitas iuris). Zo wordt het bv. mogelijk dat het vermogen van 
een overledene als geheel overgaat op erfgenamen (erfrecht), in plaats van eerst vereffend te 
worden, of als geheel ingebracht wordt in een gemeenschap – bv. de algehele 
huwgemeenschap, of bij het overlijden van een testamentaire stichter zonder reservataire 
erfgenamen als geheel voortleeft als een stichting. 
 
5° Intussen heeft ook een andere belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden, namelijk de 
toepassing van regels die ontstaan zijn in het zakenrecht op andere waarden dan zaken. 
Denken we op de eerste plaats van de overdraagbaarheid, en als gevolg daarvan de 
beslagbaarheid (verhaalsonderworpenheid). Op die wijze ontstaat de categorie van de 
onlichamelijke goederen als vermogensrechten. Zo is bv. een schuldvordering van een 
persoonlijke band tussen schuldeiser en schuldenaar ook een overdraagbaar en beslagbaar 
vermogensbestanddeel van de schuldeiser geworden (Op deze toepassing van de beginselen 
van zakenrecht op onlichamelijke goederen wordt verderop nog uitvoeriger ingegaan). 
 
Onder activa van een vermogen verstaat men sindsdien dan niet alleen meer zaken en 
zakelijke rechten op zaken, maar ook schuldvorderingen en later nog een hele reeks andere 
onlichamelijke goederen (bv. intellectuele rechten). Geen vermogensrechten zijn in beginsel 
goederen die noch zaken zijn noch geldelijk verzilverd kunnen worden. 
 
 
AFDELING C.   Het begrip vermogen in het Belgische positieve recht - 
beginsel: de enkelvoudigheid en eenheid van het vermogen 
 
Het Belgische vermogensrecht wordt nog steeds gedomineerd door de klassieke theorie van 
het vermogen, die de volgende uitgangspunten hanteert. 
 
Op de eerste plaats heeft elke persoon (zowel natuurlijke als rechtspersoon) een vermogen, 
ook al lijkt hij niets te bezitten. Het bestaan van een vermogen is immers onafhankelijk van de 
concrete inhoud ervan.  
 
Op de tweede plaats heeft elk rechtssubject in beginsel slechts één vermogen. Al zijn 
goederen en rechten samen vormen dat ene vermogen. Het belangrijkste gevolg hiervan is, 
zoals verder uitgewerkt, dat alle goederen in beginsel tot gemeenschappelijk onderpand 
dienen van de schuldeisers (uitwerking in Hoofdstuk VIII C. En Deel III). 
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Hieruit volgt verder dat een apart vermogen in beginsel vereist dat er een aparte persoon is. 
Een vermogensafscheiding moet dus in principe gebeuren door de oprichting van een 
rechtspersoon (vennootschap met rechtspersoonlijkheid, stichting, vereniging met 
rechtspersoonlijkheid, ESV).  Gevolg hiervan is dan dat die rechtspersoon eigenaar wordt van 
het vermogen, en de aandeelhouders of leden, zo die er zijn, ten aanzien van de goederen van 
de rechtspersoon geen rechten in re meer hebben, maar enkel obligatoire rechten (en 
lidmaatschapsrechten). 
 
Ook dit vermogen is een geheel van activa en passiva, dat een juridische algemeenheid vormt 
en als één geheel wordt bestuurd en/of vereffend. 
 
Een vierde beginsel is dat er in beginsel ook geen vermogens bestaan andere dan die van 
personen. 
 
De genoemde beginselen zijn niet absoluut in ons recht, en we zullen verderop dan ook zien 
dat er in afwijking van die beginselen ook in ons recht welbepaalde soorten afgescheiden 
vermogens bestaan (bv. de huwelijksgemeenschap, de maatschap, het effectendepot e.d.m.). 
 

*   * 
* 
 

Vooraleer het vermogen te bekijken vanuit het perspectief van het verhaal van de schuldeisers 
(zie Hoofdstuk VIII en Deel III, met de variatie van regels die gelden naargelang de aard van 
de schuldvordering, e.d.m.) willen we eerst de regels bespreken die veeleer vanuit het 
perspectief van de activa zelf en hun deel uitmaken van het vermogen kunnen worden 
geschetst. Aangezien de regels ten dele verschillen naargelang het soort goederen bespreken 
we eerst de indeling van de goederen (Hoofdstuk II). Vervolgens bespreken we de kenmerken 
en gevolgen van zakelijke rechten (Hoofdstuk III.), de vereisten voor dergelijke zakelijke 
rechten (Hoofdstuk IV.), de overdraagbaarheid en beslagbaarheid van goederen (Hoofdstuk 
V.) en in Deel II de regels inzake verkrijging en verlies van goederen, en daamree ook de 
regels inzake de overgang van goederen naar een ander vermogen. 
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HOOFDSTUK II.    De bestanddelen van het vermogen: soorten 
goederen en hun statuut 
 
De bestanddelen van het vermogen worden goederen genoemd. Goederen zijn zaken en 
andere vermogensrechten (onlichamelijke goederen). Rechten die niet in termen van geld 
kunnen worden uitgedrukt, horen hier niet bij (geen vermogensrechten, dus geen goederen). 
 
Goederen worden traditioneel ingedeeld in verschillende categorieën, waarvoor gedeeltelijk 
andere regels gelden. 
 
 
AFDELING A.  Indeling van de goederen volgens hun aard 
 
Een eerste indeling is gebaseerd op de aard van de goederen. Voor de uitwerking hiervan 
wordt verwezen naar de klassieke handboeken zakenrecht. De combinatie van de 
verschillende indelingscriteria, voor zover van belang voor de uiteenlopende zakenrechtelijke 
regimes, leidt tot volgende categorieën van goederen: 
 
1° Onroerend goed uit zijn aard (Fr. immeubles, Dui. Liegenschaftsrechte, En. ± real 
property), zowel onroerende zaken als (onlichamelijke) beperkte rechten op onroerende 
zaken. Dit omvat ook alle zaken die door natrekking of incorporatie onroerend zijn uit hun 
aard2. 
 
2° Roerende zaken en beperkte (onlichamelijke) rechten op roerende zaken (choses meubles, 
bewegliche Sachen, movables (ook chattels corporeal)).  
 
3° Roerende zaken die "registergoederen" zijn, in ons recht enkel geregistreerde schepen (in 
sommige andere rechtsstelsels ook vliegtuigen en zelfs spoorrijtuigen). 
 
4° "Onroerende goederen door bestemming" (Fr. immeubles par destination), dit zijn roerende 
zaken die grotendeels behandeld worden als bijzaak bij een onroerend goed, op voorwaarde 
dat zij ook eigendom zijn van de eigenaar van het erf (art. 522 en 524 v. BW), of correcter: 
dat ze tot hetzelfde vermogen behoren3. 
 
5° Andere onlichamelijke goederen (biens incorporels, Immaterialgüter, incorporeal assets), 
d.i. vermogensrechten (andere dan eigendom en beperkte rechten op zaken). Zij zijn zoals 
gezegd het gevolg van het feit dat wij de begrippen van het zakenrecht ook zijn gaan 
toepassen op andere dingen dan materiële zaken.  
 

                                                 
2 Voor de stand der discussie overhet precieze criterium voor onroerende goederen door hun aard, zie J. 
KOKELENBERG, "Onroerend uit zijn aard: de bepekringen van de notie beperkt", TBBR 2009, 337 v. 
3 Zie J. HANSENNE, Les biens, I nr. 69; F. VANNESTE, Zakenrecht, Boek I nr. 50. Zo bv. zijn goederen die 
eigendom zijn van één van de mede-eigenaars van het onroerend goed niet onroerend door bestemming: Hof 
Bergen 31 januari 2006,  JLMB 2007, p. 1454 n. A. SALVÉ. 
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De belangrijkste onlichamelijke goederen worden verder nader besproken, met name : 
- op de eerste plaats schuldvorderingen en andere obligatore rechten. Deze kunnen ook in een 
waardepapier belichaamd worden en worden dan als roerende zaak behandeld.  
- intellectuele rechten.  
 
De meeste andere onlichamelijke activa genieten niet van dezelfde bescherming als zaken en schuldvorderingen 
en zijn vaak geen subjectieve vermogensrechten in enge zin (sommige ervan zijn toch uitgegroeid tot subjectieve 
rechten, bv. de handelsnaam.). Hun bescherming vindt uitsluitend onrechtstreeks plaats, door de regels inzake 
onrechtmatige daad, de handelspraktijken e.d. 
 
6° Als roerende zaken gelden ook waardepapieren, met name verbintenisrechtelijke 
waardepapieren, waarin schuldvorderingen zijn belichaamd en zakenrechtelijke 
waardepapieren, waarin (rechten op) zaken zijn belichaamd. Waardepapieren zijn documenten 
die geacht worden bepaalde rechten (schuldvorderingen dan wel zakelijke rechten) dusdanig 
te incorporeren – dit is een juridische fictie - dat de overdracht van die rechten en de vestiging 
van een zakelijk recht op die rechten kan gebeuren door overdracht/inpandgeving van dat 
papier (al dan niet gepaard met endossement), en meer algemeen de zakenrechtelijke positie 
van die rechten bepaald wordt door de zakenrechtelijke positie van het papier. "Das Recht aus 
dem Papier folgt das Recht am Papier".   
 
7° Als "onlichamelijk goed" wordt ook beschouwd het recht dat betrekking heeft op een 
afgezonderd vermogen (zonder rechtspersoonlijkheid), meestal in de vorm van een "aandeel" 
in dat vermogen (bv. aandeel in een maatschap, een beleggingsfonds e.d.). Zie verder 
Hoofdstuk IX. 
 
AFDELING B.  Indeling volgens de vatbaarheid voor private eigendom. 
 
Onder dit opzicht onderscheiden we de volgende categorieën. 

1. Goederen vatbaar voor private eigendom, d.i. in de handel (“in commercium”) 
 
Zij behoren toe aan private natuurlijke of rechtspersonen (“bijzondere personen”, particuliers, 
zegt het BW) of aan publieke rechtspersonen of zij vormen een onbeheerd goed dat kan 
toegeëigend worden (“res nullius”). 
 
Vatbaarheid voor private eigendom sluit natuurlijk niet uit dat het gebruik en de overdracht 
van deze goederen nader kan geregeld of beperkt zijn. 

2. Zaken buiten de handel (“extra commercium”) 
 
Zaken zijn buiten de handel indien of zolang zij niet vatbaar zijn voor private eigendom 
(daarnaast zijn er nog een reeks goederen waarvan de overdraagbaarheid beperkt is, maar die 
niet buiten de handel zijn in enge zin).  
 
Onze traditie onderscheidt: 
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1° res communes, gemene zaken die uit hun aard niet vatbaar zijn voor private eigendom, d.i. 
met uitsluiting van anderen. Het gaat om zaken die naar verkeersopvattingen zolang ze 
bestaan evenmin niet kunnen worden "gedesaffecteerd", d.i. ontdaan van hun openbare 
bestemming. 
Zie m.b. art. 538 BW : stranden, bevaarbare waterlopen, havens, bepaalde wegen. Verder de 
zee, de lucht, het licht, de wind, enz. 
 
2° “res in uso publico”, goederen die bij beslissing van de overheid bestemd worden tot 
gebruik voor publiek gebruik ("openbare dienst"). Zij kunnen wel gedesaffecteerd worden, en 
zijn vanaf dat ogenblik wel vatbaar voor private eigendom. Tot dan is het gebruik ervan en de 
beschikking erover bepaald door publiekrechtelijke regels. 
Vb. niet bevaarbare waterlopen, versterkingen met militaire functie, de meeste wegen, 
spoorwegen, begraafplaatsen in gebruik, gebouwen waarin openbare diensten gehuisvest zijn, 
musea, e.d.m. 
 
Wanneer goederen van één van deze twee categorieën "eigendom" zijn van een bepaalde 
overheid, behoren zij tot het "openbaar domein" van die overheid (de staat, het gewest, de 
gemeente, enz.). Goederen van een overheid die niet de genoemde bestemming hebben, 
behoren tot diens “privaat domein” en zijn in beginsel onderworpen aan de regels van het 
gemeen zakenrecht. Het BW hanteert dat onderscheid niet, en art. 538 en 539 BW bevatten 
ook goederen die nu geacht worden tot het privaat domein te behoren. 
 
3° Bijzondere regels gelden voor gebouwen bestemd voor de godsdienst en goederen in 
gebruik voor de eredienst (res sacrae). Deze verschillen naargelang het statuut van de 
kerkgemeenschap. In de ene gevallen gaat het om zuiver privaatrechtelijke genootschappen, 
waarvan de gebouwen ook een privaatrechtelijk statuut hebben. Daarnaast bestaan er evenwel 
ook de kerkfabrieken als publiekrechtelijke rechtspersonen tot beheer van goederen voor de 
rooms-katholieke godsdienst (meestal goederen die door de Franse bezetter werden 
genationaliseerd en voordien gewoon kerkelijke eigendom waren). 
 
4° Het menselijk lichaam en zijn organen zijn in beginsel buiten de handel (ook na het 
overlijden). De verhouding van een persoon tot zijn lichaam kan niet gezien worden in termen 
van "eigendom", maar uitsluitend in termen van "persoonlijkheidsrechten". Organen e.d. zijn 
zolang zij nog een lichamelijke functie kunnen hebben evenmin het voorwerp van private 
eigendom, en het gebruik ervan is door afzonderlijke regels van personenrecht 
gereglementeerd. 
 
5° Bepaalde andere zaken, zoals bv. verboden verdovende middelen worden ook "buiten de 
handel" genoemd. Onder strikte voorwaarden is eigendom of gebruik ervan evenwel mogelijk 
(bv. medisch gebruik). 
 
6° Naast de genoemde zaken zijn er ook een heleboel andere "rechten" of waarden buiten de 
handel in die zin dat de rechten niet in vermogensrechtelijke termen mogen worden gezien en 
onttrokken zijn aan de normale regels van het vermogensrecht. Men denke bv. aan : 
- openbare ambten. Weliswaar kan iemand daar een "recht" op hebben op grond van 
publiekrechtelijke regels, doch dit is geen vermogensrecht. 
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- de staat en bekwaamheid van personen in het algemeen, de huwelijkstoestemming, de 
persoonlijkheidsrechten e.d.; 
- in ons recht ook het recht van de erfgenaam in spe op een nog niet opengevallen 
nalatenschap (art. 1600 BW), alsmede rechten die accessoor zijn aan een erfaanspraak, zoals 
het recht om inkorting te vorderen (dit komt verderop nog ter sprake), inbreng te vorderen (in 
beginsel in natura), e.d.m. 
 
 
AFDELING C.  Andere onderscheidingen. 
 
Andere onderscheidingen van de goederen spelen een beperktere rol, aangezien zij slechts 
relevant zijn voor een of meer bijzondere regels. Deze onderscheidingen komen dan ook maar 
ter sprake bij de bespreking van die regels. Voorbeelden: 
-  soortgoederen tegenover speciesgoederen; 
-  goederen die deel uitmaken van een feitelijke algemeenheid; 
- goederen die deel uitmaken van een juridische algemeenheid, d.i. een afzonderlijk vermogen 
(zie verder). 
 
Daarnaast bestaan er nog enkele categorieën die in het bijzonder voor het zekerheden- en 
insolventierecht van belang zijn, zoals bv. de categorie "financiële activa". Ook deze categorie 
komt verderop ter sprake; de belangrijkste afwijkende regels daarvoor zijn te vinden in de 
WFZ (Wet van 15 december 2004 op de Financiële Zekerheden, strekkende tot omzetting van 
RL 2002/47/EG betreffende financiële-zekerheidsovereenkomsten, En. collateral Directive4). 

                                                 
4 Tekst van de Richtlijn op http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0047:NL:HTML 
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HOOFDSTUK III.   Kenmerken van zakelijke rechten als 
onderscheiden van schuldvorderingen 
 
Het betreft hier kenmerken die gelden voor alle zakelijke rechten, inbegrepen die zakelijke 
rechten die zekerheidsrechten zijn. Ze gelden in beginsel ook gelden voor zakelijke 
zekerheden; bijzondere regels voor zakelijke zekerheden komen verder ter sprake (Deel IV en 
volgende). Deze kenmerken zijn de volgende: 
- een zakelijk recht houdt een rechtstreekse toebedeling van een goed aan een persoon en/of 
vermogen in (A.); 
- kan daarom rechtstreeks jegens eenieder worden uitgeoefend (B.); 
- geeft een volgrecht en voorrang op jongere rechten, maar moet voorrang verlenen aan 
oudere rechten (C.); 
- maakt andere personen dan de titularis beschikkingsonbevoegd (D.); 
- en kan worden gehandhaafd door zakelijke subrogatie (E.). 
 
Andere kenmerken van zakelijke rechten, zoals de overdraagbaarheid en beslagbaarheid, 
volgen niet uit het concept zelf van zakelijk recht, maar zijn beginselen van ons 
vermogensrecht, met belangrijke beperkingen, die verder ter sprake komen (Hoofdstuk V). 
 
De van deze kenmerken afwijkende kenmerken van schuldvorderingen (persoonlijke rechten), 
zoals de afwezigheid van prioriteitsbeginsel, de afwezigheid van volgrecht, het niet scheppen 
van beschikkingsonbevoegdheid, en het gebrek aan handhaving door zakelijke subrogatie, 
komen in Hoofdstuk VII en v. ter sprake. 
 
 
AFDELING A.  Rechtstreekse toebedeling van goederen aan één of meer 
personen (c.q. een vermogen) 
 

1. Zakelijke rechten 
 
In tegenstelling tot schuldvorderingen geven zakelijke rechten een rechtstreekse macht op een 
zaak of een onlichamelijk goed. Dit recht kan toekomen aan één of meerdere personen, kan 
exclusief of verdeeld zijn.  
 
Een zakelijk recht is dus het gevolg van een rechtstreekse toebedeling van een zaak (of bij 
uitbreiding een onlichamelijk goed) aan één of meer personen (of vermogens) - in beginsel 
onafhankelijk van de activiteit van een andere persoon. Het kan een toebedeling zijn in volle 
gerechtigdheid, dan wel opgesplitst in enerzijds de eigendom en anderzijds beperkte zakelijke 
rechten. Aldus heeft de gerechtigde zeggenschap over de zaak zelf. Natuurlijk zal in feite de 
toebedeling mede bepaald worden door de vraag wie feitelijke macht heeft over de zaak (cfr. 
de rol van het bezit). 
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Schuldvorderingen (ook persoonlijke rechten genaamd) daarentegen geven recht op een 
prestatie (geven, doen of nalaten) van één of meerdere personen, en hoogstens onrechtstreeks 
op een zaak of goed (zie verder de bespreking van het verhaalsrecht van schuldeisers in 
Hoofdstuk VIII). 
 
In het Anglo-Amerikaanse recht zijn er naast zakelijke en persoonlijke rechten ook nog een 
tussenklasse nl. de equitable interests (bv. in de trust). Zij vormen een soort zakelijk recht dat 
betrekking heeft op een afgescheiden vermogen in zijn geheel, waarover iemand anders het 
beheer heeft, en waarbij de begunstigde geen rechten heeft op de afzonderlijke goederen, 
maar enkel op het vermogen (fonds) als geheel. 

2. Bezit 
 
Het recht van het bezit betreft eveneens de rechtstreekse toebedeling van goederen, althans 
van voor bezit vatbare goederen. Deze toebedeling geschiedt naast de toebedeling in 
eigendom en vormt dat laatste ten dele de basis. 
 
Meer dan eigendom wordt bezit toegekend op basis van een rechtstreekse of onrechtstreekse 
feitelijke macht over de zaak.  
 
Het begrip bezit is in de loop der geschiedenis ontwikkeld tot een complex begrip door de 
anavaarding van de gedachte dat men voor iemand ander kan bezitten en omgekeerd dat men 
door iemand anders kan bezitten. Dit komt verderop ter sprake.  
 
In de hedendaagse romanistische opvatting is "bezit" een toestand die aan elk van de zakelijke 
rechten beantwoordt als een soort "schaduw" van dat recht (vgl. de Latijnse uitdrukking 
“imago dominii”)5. Hoewel bezit vanuit de rechtsdogmatiek dus kan worden gezien als een 
afgeleid begrip van eigendom of zakelijk recht, is het historisch het primaire begrip, en 
eigendom het secundaire. Eigendom wordt vermoed toe te komen aan de bezitter. Binnen 
bepaalde grenzen moet bezit echter wel wijken voor oudere eigendom (of zakelijke rechten). 
 
Bij wijze van analogie wordt het begrip bezit ook gebruikt voor beperkte zakelijke rechten 
(bezit van vruchtgebruik, van pand, van opstalrecht, van erfdienstbaarheid). 
 
Aangezien het bezit een toestand is die rechtens wordt beschermd is bezit ook een subjektief 
recht. Het is geen zakelijk recht in enge zin, wel in ruime zin (als "schaduwrecht" van een 
zakelijk recht).  
 
Indien het loutere bezit geen bevoegdheid geeft om over de zaak te beschikken, verschaft het 
in vele gevallen minstens de macht om over de zaak te beschikken, voornamelijk bij roerende 
zaken. 
 

                                                 
5 Vgl. CARBONNIER, Droit civil, III, les biens (1980), p. 70. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

15 

AFDELING B.  Erga-omnes karakter van zakelijke rechten; afzonderingsrecht 
en afscheidingsrecht van de titularis 
 

1. Beginsel  
 
Aangezien zakelijke rechten een rechtstreekse toebedeling van een zaak inhouden, kunnen ze 
dus ook rechtstreeks ten aanzien van de zaak worden uitgeoefend, en niet slechts ten aanzien 
van een of meer bepaalde personen die gehouden zouden zijn tegenover de rechthebbende. 
Het recht kan dus in beginsel "erga omnes" worden uitgeoefend, niet enkel jegens degene die 
gehouden zouden zijn tegenover de rechthebbende.  
 
Schuldvorderingen kunnen in beginsel slechts jegens de schuldenaar of schuldenaars worden 
uitgeoefend (al dan niet via zijn vermogen; zie verder) en worden onder meer om die reden 
“relatieve” rechten genoemd. Een bijzonder geval zijn wel de kwalitatieve verbintenissen, die 
in verband staan met een goed en mee overgaan op de rechtsopvolger wanneer dat goed 
overgaat. Zij verschaffen de schuldeiser een rechtspositie die een zekere gelijkenis vertoont 
met die van een zakelijk recht; zij komen verder nog ter sprake. 

2. Het afzonderings- en afscheidingsrecht 
 
De rechthebbende van een zakelijk recht heeft dan ook normaal een "afscheidingsrecht” (droit 
de séparation, “Aussonderungsrech”t; ook separatistenpositie genoemd) in geval van 
faillissement of een andere vorm van samenloop (zie de bespreking van het begrip samenloop 
in Deel III): hij kan de zaken - in zoverre ze hem toekomen - afscheiden van de boedel van de 
gefailleerde en vergelijkbare boedels (zie verder). Zo hij geen afscheidingsrecht heeft, heeft 
hij minstens een afzonderingsrecht (“Absonderungsrecht”), d.i. een recht op afgezonderde 
tegeldemaking bij samenloop, en dus voorrang op de opbrengst)  
 
Voor de verdere uitwerking van deze begrippen, zie verder, en vnl. Deel III. 
 
De afzondering houdt in dat bij verhaal op het vermogen van de schuldenaar (bv. 
faillissement) de verdeling van de opbrengst van goederen waarop zakelijke rechten rusten 
van derden, afzonderlijk dient te gebeuren, los van de rangregeling van de algemene boedel. 
Aldus moet die zakelijk gerechtigde niét bijdragen in de kosten van de algemene boedel (de 
zgn. boedelschulden), maar enkel in de specifieke kosten voor de tegeldemaking van dat 
goed. 
 
De meeste zakelijke rechten verschaffen bovendien ook nog een afscheidingsrecht (ook 
“separatistenpositie” genoemd).  Het afscheidingsrecht geeft de zakelijk gerechtigde (die dan 
“separatist” heet) het recht om het voorwerp van zijn recht te revindiceren dan wel zijn 
onderpand individueel te executeren volgens de regels en procedures die voor de verzilvering 
van dat soort rechten op dat soort goederen gelden. In beginsel blijft dat revindicatierecht en 
individuele executierecht behouden in geval van algemene samenloop, voor het laatste 
betekent dit dat de gerechtigde niet verplicht is de verzilvering te laten geschieden door de 
algemene vereffeningsbewindvoerder (zoals de curator bij een faillissement, enzovoort). 
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Zonder dit afscheidingsrecht wordt het onderpand uitsluitend geëxecuteerd door de algemene 
bewindvoerder (collectieve executie). Indien de gerechtigde dat recht uitoefent, blijven de 
goederen “buiten de boedel”. De schuldeiser hoeft zich dan aan het bewind over de boedel (de 
curatele, enz.) in beginsel niets gelegen laten. Dat betekent overigens niet dat de 
bewindvoerder, zo bv. de curator, over die goederen helemaal geen beheer heeft; zolang de 
goederen niet daadwerkelijk aan de boedel onttrokken zijn, voert hij het beheer over die 
goederen. Dit afscheidingsrecht is voor de meeste zakelijke rechten die slechst 
zekerheidsrechten zijn echter wel teruggeschroefd of afgeschaft in bepaalde types van 
samenloop, zoals bv. het faillissement.  

3. Positie van derden 
 
Een gevolg van het erga-omnes-karakter is de gebondenheid van derden. Derden: 
- moeten de afzdnering en/of afscheiding dulden, en in het bijzonder ook  de revindicatie 
dulden door de eigenaar/rechthebbende (ongeacht de vraag hoe deze eigenaar is geworden; 
dat kan bv. ook het gevolg zijn van een zakelijke subrogatie, of van een naasting van het goed 
in uitoefening van een naastingsrecht, e.d.); 
- moeten actiones negatoriae dulden van de eigenaar/rechthebbende: d.i. vorderingen tot 
ontkenning van het bestaan van een recht van derden zowel als vorderingen tot staking of 
stopzetting van feitelijke gedragingen door derden die een inbreuk vormen op het zakelijk 
recht; 
- en zijn onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk voor elke schade die bestaat uit of 
veroorzaakt is door een inbreuk op het recht, behoudens een rechtvaardigingsgrond of - in de 
meeste gevallen - gebrek aan schuld. Dit wordt behandeld in het aansprakelijkheidsrecht.  
 
Niet-eigenaars die bezitter zijn van een zaak moeten dit evenwel niet  in alle gevallen dulden, 
en genieten in sommige gevallen zelfs van een bescherming tegen de eigenaar.  

4. Positie van de bezitter 
 
De bezitter heeft in beginsel dezelfde rechtspositie als de eigenaar, behalve precies in 
verhouding tot de eigenaar. 

5. Erga omnes karakter en relativiteit van de overdracht. 
 
Het "erga omnes" karakter van zakelijke rechten sluit niet uit dat zakelijke rechten "relatief" 
kunnen worden gezien, in die zin dat het eigenaar zijn kan verschillen naargelang de 
rechtsverhouding ter discussie. Traditioneel wordt in het Franse en Belgische recht aanvaard 
dat de eigendom op verschillende tijdstippen overgaat naargelang men de verhouding tussen 
partijen dan wel ten aanzien van een of meer derden bekijkt. Functioneel is deze opvatting 
gelijkaardig aan sommige vormen van opsplitsing van eigendom in andere rechtsstelsels. 
 
Ook in het bezitsrecht kan er een zekere relativiteit aanwezig zijn, waarbij men bezitter is in 
een verhouding maar niet in een andere. De loutere "possessio civilis" (zonder feitelijk bezit) 
is niet altijd tegenwerpbaar aan derden. 
 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

17 

 
AFDELING C.  Prioriteitsbeginsel, nemo plus, volgrecht en daartegenover 
derdenbescherming 
 

1. Bij zakelijke rechten 
 
Het zopas genoemde kenmerk van zakelijke rechten impliceert een aantal regels en 
beginselen, met name: 
- het "prioriteitsbeginsel” of “anterioriteitsbeginsel": het oudere recht gaat voor. Of anders 
uitgedrukt: nemo plus iura transferre potest quem ipse habet - men kan niet meer rechten kan 
overdragen dan men heeft (een andere versie van het adagium luidt nemo dat quod non 
habet); 
- een zeker volgrecht ("droit de suite", ius persequendi), het recht de zaak te "volgen" 
ongeacht in wiens handen ze zich bevindt en zonodig onder die persoon te revindiceren. 
 
Er is in beginsel geen volgrecht in zoverre de goederen vervreemd zijn door iemand die 
daartoe de bevoegdheid had ("beschikkingsbevoegdheid", zie hieronder D, met de daar 
gegeven nuance voor bevoegdheid en volgrecht ten aanzien van oudere zakelijke 
zekerheidsrechten). 
 
Dit volgrecht wordt verder beperkt door onder meer: 
- het tenietgaan van zakelijke rechten doordat de zaak zelf niet meer voldoet aan de vereisten 
om voorwerp te zijn van zakelijk recht (bij vermenging, zaaksvorming, natrekking); 
- de regels van derdenbescherming (bescherming van de verkrijgers te goeder trouw). Deze 
derdenbescherming is in ons recht zeer ruim bij roerende zaken (toepassing van art. 2279 BW 
zie verder) en eerder beperkt bij onroerend goed en onlichamelijke goederen. De intensiteit 
van het prioriteitsbeginsel en het volgrecht verschillen dus naargelang de aard van de 
goederen. 
 
In sommige gevallen van conflict kent ons rechtssysteem geen volgrecht s.s. maar een andere 
sanctie, nl. niet-tegenwerpelijkheid van de strijdige beschikking aan de oudere gerechtigde6. 
Dat is met name het geval: 

- wanneer in strijd met een ouder zakelijk recht een beperkt zakelijk recht op hetzelfde 
goed wordt gevestigd (bv. na hypotheekvestiging een opstalrecht toekennen); 

- wanneer in strijd met een beslag (inb. samenloop) een goed wordt overgedragen7. 
Wanneer de eigenaar van een met een zakelijk recht bezwaard goed dit in eigendom 
overdrgaat, dan is de beschikking ten dele tegenwerpelijk en speelt het volgrecht s.s. van de 
oudere zakelijke gerechtigde tegenover de nieuwe eigenaar. 
Dit onderscheid is m.i. te bekritiseren en het ware m.i. beter een uniform stelsel van volgrecht 
te hebben. 
 
Een bijzonder soort volgrecht vinden we in de vorm van zakelijke subrogatie, zie hieronder E. 

                                                 
6 Zie uitvoeriger R. JANSEN, Beschikkings(on)bevoegdheid, nr. 553-558. 
7 Cass. 7 november 2005. 
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2. Bij obligatore rechten (schuldvorderingen) 
 
Indien men de bescherming van obligatore rechten nader bekijkt, kan men ook daar een zeker 
volgrecht herkennen. Dit komt in het bijzonder om het hoekje kijken in bepaalde vormen van 
de actio Pauliana en vergelijkbare vormen van rechtstreekse rechtsbescherming van 
schuldvorderingen (vaak vermomd als een vorm van "herstel in natura" bij onrechtmatige 
daad). Dit volgrecht heeft wel niet dezelfde intensiteit als bij zakelijke rechten. Het wordt 
ander besproken in Hoofdstuk VIII. 
 

3. Kwalitatieve verbintenissen 
 
Wel vinden we een bijzonder soort volgrecht bij zgn. kwalitatieve verbintenissen8. 
 

a. Begrip en rechtsgevolgen. 
 
Verbintenissen zijn "kwalitatief" wanneer ze gekoppeld worden aan een hoedanigheid 
(qualité) met betrekking tot een goed (in beginsel eigendom)9, zodat de schuld ook overgaat 
op rechtsopvolgers onder bijzondere titel van een schuldenaar (en niet alleen op 
rechtsopvolgers onder algemene titel, zoals gewone schulden)10. 
 
Kwalitatieve verbintenissen gelden vaak in hoofde van eigenaars waarvan de 
beschikkingsbevoegdheid (zie daarvoor infra D.) beperkt is door zakelijk werkende rechten 
van derden: zij komen er echter bovenop, in de vorm van verbintenissen jegens die derde - bv. 
verbintenissen van de blote eigenaar jegens de vruchtgebruiker en omgekeerd. Sommigen 
spreken van “zakelijke verbintenissen”, maar het is beter de preciezere term “kwalitatieve 
verbintenissen” te gebruiken, altans voor zover de verbintenissen inderdaad in de 
hoedanigheid van eigenaar gelden. Kwalitatieve verbintenissen mogen ook niet verward 
worden met verbintenissen die slechts op één enkel goed verhaalbaar zijn, zoals bv. bij de 
zakelijke borg. 
 
Men kan onderscheiden tussen volmaakt kwalitatieve, waarbij de oude schuldenaar bevrijd is, 
en onvolmaakt kwalitatieve, waar de oude schuldenaar nog gehouden blijft tezamen met de 
verkrijger van het goed. Kwalitatieve verbintenissen betreffende voortdurende of 

                                                 
8 Zie hierover o.m. V. SAGAERT, "Kwalitatieve verbintenissen in het belgische en Nederlandse recht", in in J. 
SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, p. 341 v. 
9 Wanneer het goed bezwaard is met zakelijke rechten, zal het kwalitatief recht gekoppeld zijn aan de kwaliteit 
van eigenaar dan wel van beperkt gerechtigde (vruchtgebruiker, pandhouder, ...) naargelang de 
bevoegdheidsverdeling tussen eigenaar en beperkt gerechtigde. 
10 Zie de bespreking van de hoofdregel infra . Ook kwalitatieve aansprakelijkheden zijn verbonden aan de 
hoedanigheid van titularis van een goed (bv. art. 1386 BW, alsmede vergoedingsplicht wegens nabuurhinder). 
Doch de verplichting tot schadevergoeding die ontstaat uit zo’n aansprakelijkheid is zelf geen kwalitatieve 
verplichting; eenmaal deze verplichting is ontstaan, gaat ze niet meer over bij overdracht van het goed. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

19 

opeenvolgende prestaties zijn normaal enkel voor de toekomst kwalitatief (d.i. voor zover ze 
de periode na de eigendomsovergang betreffen); in ieder geval moet worden bepaald of er ook 
"lasten uit het verleden" overgaan en zo ja welke. 
 
In de mate waarin een rechtsopvolger gehouden is tot een kwalitatieve verbintenis, is hij in 
beginsel gehouden met heel zijn vermogen (en niet enkel met dat ene goed). Daardoor 
verschilt een kwalitatieve verbintenis wegens de eigendom van een zaak van een 
gehoudenheid met enkel die zaak. De schuldenaar van een kwalitatieve verbintenis is dus 
door het opgeven van de zaak niet bevrijd van zijn verbintenissen die de periode betreffen 
waarin hij eigenaar was van die zaak.  

b. Basisregel 
 
In ons recht kunnen verbintenissen in beginsel niet bij overeenkomst kwalitatief worden 
gemaakt (wel kan bij de overdracht bedongen worden dat de verkrijger zich verbindt tot 
nakoming ervan), maar enkel op grond van de wet11. Men kan hier du spreken van een soort 
numerus clausus zoals bij zakelijke rechten (besproken in Hoofdstuk IV). In sommige andere 
rechtsstelsels kunnen verbintenissen bij overeenkomst kwalitatief worden gemaakt onder 
bepaalde voorwaarden, minstens bij onroerend goed12.  
 
Een wettelijk aanknopingspunt is enkel vereist voor het beginsel zelf van de kwalitatieve 
werking. De inhoud van de verbintenissen kan namelijk meestal wél bij overeenkomst worden 
bepaald. 
 
Vaak, maar bijlange niet altijd, zijn er voor (het de rechtsopvolger verbinden van) dergelijke 
verbintenissen publiciteitsvereisten. Ook worden de gemeenrechtelijke vereisten inzake vaste 
datum in een aantal gevallen verstrengd. 

c. Toepassingen 
 
Deze verbintenissen worden in dit werk niet nader uitgewerkt; zij horen ook niet thuis in het 
algemeen deel van het zakenrecht, maar wel in het bijzonder deel, bij de bespreking van de 
verschillende zakelijke rechten en rechtsverhoudingen. We geven wel enkele voorbeelden ter 
verduidelijking. 
 
* Een duidelijk voorbeeld zijn de verbintenissen van de verhuurder bij huur. Deze zijn in 
bepaalde gevallen kwalitatief 13 (art. 1743 BW bij vaste datum en daarbuiten art. 9 Woning-
                                                 
11 Voor één van de eerste overzichten van door het BW geschapen kwalitatieve verbintenissen, zie MICHON, 
Des obligations “propter rem” dans le code civil, pr. Nancy 1891. 
12  Bv. art. 6:252 NBW. Pleidooien voor de aanvaarding van door overeenkomst kwalitatieve verbintenissen 
vinden we in Frankrijk bij M. de JUGLART, Obligation réelle et servitudes en droit français, pr. Bordeaux 
1937, en ABERKANE, Essai d’une théorie générale de l’obligation “propter rem” en droit positif, pr. Parijs 
1955, LGDJ Parijs 1957. 
13 Vgl. V. SAGAERT, "Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen", TPR 2005,  randrn. 27. Voor 
meer traditionele verklaringen, zie bv. E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen, nr. 58 v.; A. van OEVELEN, "De 
tegenwerpbaarheid van de huurovereenkomst bij overdracht van het verhuurde goed" Notarius 1991. Art. 9 
Woninghuurwet spreekt van indeplaatsstelling (subrogatie), wat eigenlijk alleen maar correct is voor de rechten, 
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huurwet; en bijkomende vereiste bij langdurige huur is de overschrijving van de akte in de 
hypotheekregisters, zie art. 1 II HypW (maar niet bij pacht) 14). De inhoud van die 
verbintenissen is bepaald bij overeenkomst. Is de huur tegenwerpelijk, dan geldt dat voor alle 
daarmee verbonden bedingen, dus bv. ook een voorkooprecht van de huurder15. 
 
* Hoewel dit niet uitdrukkelijk door de wet is geregeld, kan impliciet uit meerdere regels wor-
den afgeleid dat verbintenissen in het kader van een zakenrechtelijke verhouding (met name 
tussen eigenaar en vruchtgebruiker of opstalhouder of erfpachter) eveneens kwalitatief zijn16. 
De rechtspraak aanvaardt meer bepaald het kwalitatief karakter van verbintenissen die uit hun 
aard inherent worden geacht aan het zakelijk recht. Ook hier wordt de inhoud door partijen 
nader bepaald. 
 
Dit is zeker het geval voor zakenrechtelijke verhoudingen tussen de eigenaar en de beperkt 
gerechtigde.  
- Een duidelijk voorbeeld is de verplichting van de erfpachter of opstalhouder om een 
vergoeding (canon  e.d.) te betalen; deze verplichting wordt bij de vestiging van het recht 
bepaald en is vanaf dan kwalitatief, d.w.z. gaat over op de rechtverkrijgers van de beperkt 
erfpachter of opstalhouder althans voor de periode vanaf de overgang van dat recht.  
- Andere voorbeelden vinden we in de verhouding tussen de gerechtigde van een intellectueel 
eigendomsrecht en de beperkt gerechtigde (bv. de licentiehouder).  
- Ook de verplichtingen van de eigenaar van het lijdend erf (bij erfdienstbaarheden) op grond 
van art. 640 en 696-699 BW zijn kwalitatieve verbintenissen. De wet beperkt wel de 
mogelijke inhoud van kwalitatieve verbintenissen die partijen bijkomend zouden bedingen: de 
erfdienstbaarheid zelf kan slechts uit een dulden of niet doen bestaan, kwalitatief zijn verder 
enkel de verbintenissen die de wet uitdrukkelijk toestaat dan wel strikt bijkomstig zijn aan de 
erfdienstbaarheid17. 
 
* Hetzelfde kan ook gelden voor de verhoudingen tussen mede-eigenaars. Duidelijk is dit in 
ieder geval voor de verplichtingen van mede-eigenaars van appartementen jegens elkaar18 - 
zij het dat deze aan overschrijving in de hypotheekregisters onderworpen zijn.  
 
* In bepaalde gevallen vloeit uit de wetgeving voort dat verbintenissen m.b.t. leveringen van 
nutsbedrijven (water, electriciteit e.d.m.) ook kwalitatief zijn en dus overgaan met de 
eigendom; zo bv. bepaalt art. 3 van de Brusselse ordonnantie tot regeling van de 
drinkwatervoorziening dat wanneer de aanvrager van een wateraansluiting niet de zakelijk 
gerechtigde is, deze zijn akkoord moet geven en daardoor hoofdelijk en ondeelbaar verbonden 
                                                                                                                                                         
maar niet de juiste term voor de verplichtingen. 
14  Cass. 12 oktober 1979, RW 1979-80, 2577 = RCJB 1982 n. Y. MERCHIERS; 28 november 2008, RW 2009-
2010, 446. 
15 A. DE BOUNGNE, “Voorkeurrechten en verkoopbeloften (aankoopoptie), NFM 1991, (143) 153. 
16 Zie V. SAGAERT, "Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen", TPR 2005, randnr. 25 
(vruchtgebruik) en 26 (erfpacht). 
17 Zie o.m. DE PAGE VI nr. 499; J. HANSENNE, “La limitation du nombre des droits réels et le champ 
d’application du concept de service foncier“, RCJB 1968, 177; J. KOKELENBERG, “Privaatrechtelijke 
erfdienstbaarheden”, TPR 1983, 90 nr. 2. 
18 Deze verbintenissen kunnen bovendien ook van derden, niet-mede-eigenaars, worden afgedwongen, en dit is 
de reden waarom er bv. overschrijving is vereist van het reglement van mede-eigendom. 
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is. Deze verbondenheid is kwalitatief en gaat over bij vervreemding van het goed; zij vervalt 
wel wanneer de titel van de eigenaar die zijn akkoord heeft gegeven retroactief wordt 
ontbonden (een kwalitatieve verbintenis gaat niet over op de vorige eigenaar, aangezien deze 
bij een retroactieve ontbinding, neitigverklaring e.d.m. niet de rechtsopvolger is19). 
 
Bij de (vrijwillige) onverdeeldheid van een afzonderlijk goed zijn de verbintenissen in 
beginsel niet kwalitatief; nochtans lijkt de wet sommige ervan bij onroerend goed toch 
kwalitatief te maken, met name een geldig beding om in onverdeeldheid te blijven; ten 
aanzien van derde-verkrijgers is overschrijving in de hypotheekregisters vereist (zie art. 815 
BW); ten aanzien van beslagleggers niet (art. 1561 I GerW). 
 
Betreft de mede-eigendom een geheel van goederen (boedel, afgescheiden vermogen), dan 
volgt het kwalitatief karakter van de verbintenissen in beginsel daaruit, dat het aandeel steeds 
een aandeel in het geheel van de activa én passiva omvat, zodat de verkrijger aan de 
verbintenissen die uit de mede-eigendom ontstaan gebonden is.  
 
Kwalitatieve verbintenissen vinden we verder ook in gevallen zoals de gemene muur (zie art. 
655 v. BW, verplichting tot herstel en wederopbouw). 
 
Ook in sommige andere gevallen worden verbintenissen geacht dusdanig verbonden te zijn 
met een zaak dat ze mee overgaan met de eigendom van die zaak. 
 

d. Rechtsgevolgen 
 
De rechtsgevolgen zullen verderop worden uitgewerkt bij vergelijking met de gevolgen van 
beschikkingsonbevoegdheid. 
 
Bijzondere vragen, die hier niet nader worden uitgewerkt, zijn: 
- welke "lasten uit het verleden" mee overgaan en welke niet; 
- of ook verbintenissen aangegaan door een beschikkingsonbevoegde doch schijnbare 
eigenaar de echte eigenaar binden; 
- in welke mate rechtsverkrijgers te goeder trouw tegen dergelijke verbintenissen beschermd 
worden; 
- of de vorige schuldenaar mee gehouden blijft dan wel bevrijd is. 
 
 

                                                 
19 Cass. 6 december 2007, RW 2008-2009 n. J. DE CONINCK "Retroactieve toebedeling van het 
eigendomsrecht en gehoudenheid tot verbintenissen in verband met de eigendom". De andere stelling zou 
overigens wellicht strijdig zijn met de Grodnwet, zie a contrario het arrest van het Arbitragehof over de 
genoemde wetsbepaling, nr. 9/96 van 8 februari 1996, http://grondwettelijkhof.be/public/n/1996/1996-009n.pdf. 
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AFDELING D.  Beschikkings(on)bevoegdheid 

1. Begrip. 
 
De keerzijde van het prioriteitsbeginsel en het volgrecht luidt dat alle anderen (erga omnes) in 
beginsel "gebonden" zijn door iemands recht van eigendom of zakelijke rechten. Sommige 
gevolgen daarvan werden hoger reeds aangegeven (dulden van revindicatie en actio 
negatoria, aansprakelijkheid bij rechtsinbreuk). 
 
Een specifieke uitdrukking van deze gebondenheid is in het zakenrecht de 
"beschikkingsonbevoegdheid" van alle andere personen (In het Frans “pouvoir de 
disposition”, in het Duits Verfügungsbefugnis20)21. 

a. Het begrip beschikken. 
 
"Beschikken" (Fr. disposer, Dui. Verfügen, En. dispose) wordt hier gebruikt in de technische 
“Romeinsrechtelijke” 22 betekenis van de zakenrechtelijke toestand van een goed wijzigen.  
 
Dat omvat dus in het bijzonder de volgende soorten rechtshandelingen (die voor onroerend 
goed opgesomd worden in art. 1, lid 1 en 2 Hyp.W.): 
- de “overdracht” van goederen (inb. Zakelijke rechten) (Fr. transfert, Dui. Übertragung, En. 
transfer) - een translatieve handeling en betreft reeds bestaande zakelijke rechten,  
- de “vestiging” (Fr. constitution) van zakelijke rechten - het is een zgn. “constitutieve” 
handeling en betreft de schepping van beperkte zakelijke rechten (i.e. zakelijke rechten andere 
dan eigendom)).; 
- ook de "afstand" van een zakelijk recht (abdicatieve handeling) is een beschikking23; 
- ook een verdeling of soortgelijke declaratieve toebedeling, 
- en tenslotte is ook de splitsing van een goed of zakelijk recht (bv. in appartementskavels) 
een beschikking. 
 
Naast de overdrachtshandeling, de vestigingshandeling, de splitsing, de gewone afstand van 
zakelijke rechten en de verdeling (m.i.v. aanverwante figuren) kent ons recht nog andere 
zakenrechtelijke handelingen, waarvan de meeste in Deel II ter sprake komen: 
- als beschikkingen onder bijzondere titel bv. de onteigening en aanverwante handelingen, de 
toe-eigening, de inbezitneming, het beslag, de conventionele subrogatie; 

                                                 
20. De Franse terminologie is evenwel onduidelijker omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen “macht” 
en “bevoegdheid” zoals in het Nederlands en het Duits wel het geval is. “Bevoegdheid” geeft aan wat men mag 
doen, “macht” wat men rechtelijk kan doen, ook la mag men het niet. Ook werden in het Frans in het verleden 
allerlei andere uitdrukkingen gebruikt, zoals “défaut de qualité” of “défaut de droit” of “défaut de titularité”. 
21 Voor een uitvoerige studie van dit begrip, zie R. JANSEN, Beschikkings(on)bevoegdheid. 
22 Niet in de zin waarin het in het BW voor sommige bestuursregelingen  wordt gebruikt (die trouwens ook 
onderling verschillend zijn - vgl. bv. de bepalingen inzake bestuur over het vermogen van minderjarigen met de 
bestuursbepalingen in het huwelijksgoederenrecht, e.d.m.). 
23 Waaronder ook de afstand die men doet in het kader van een verdeling (afstand van rechten op de goederen 
die aan de andere deelgenoten worden toebedeeld). 
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- als beschikkingen onder algemene titel bv. de boedelvorming, fusie en splitsing van 
rechtspersonen. 
 
Jammer genoeg wordt het begrip “daad van beschikking” in het BW24 (en de doctrine van 
burgerlijk recht) ook een andere betekenis heeft gekregen, waarbij men niet de beschikking 
zelf aanduidt, maar de handeling waarmee de verbintenis tot geven wordt aangegaan. 
Bijzondere vereisten voor “daden van beschikking” gelden dus bv. reeds voor de verkoop van 
belangrijk geachte goederen, en niet eerst voor de levering in uitvoering van die verkoop - die 
levering is in ons recht immers een verplichte handeling éénmaal de verkoop is gesloten25 en 
dus niet aan die vereisten onderworpen, althans niet aan de zijde van de vervreemder. Ook 
worden in het BW bepaalde andere handelingen voor de toepassing van die 
beschermingsregels in vele rechtsverhoudingen (bv. beperkingen aan het bestuur over het 
vermogen van onbekwamen) met een beschikking gelijkgesteld. "Daden van beschikking" in 
die contekst zijn dan bv. ook verhuring voor meer dan 9 jaar, enz. (zie bv. art. 481 en 484 
BW) Omgekeerd kunnen daden waarmee beschikt wordt over roerende goederen, door de 
wetgever  voor de toepassing van dergelijke bepalingen worden gelijkgesteld met daden van 
louter beheer. 
 
Wij gebruiken de term beschikken evenwel in de “romeinsrechtelijke” of zakenrechtelijke 
betekenis. 

b. Beschikkingsbevoegdheid als vereiste 
 
Beschikkingsbevoegdheid is dan ook in beginsel vereist voor alle handelingen die een 
afgeleide verkrijging van goederen beogen.   
 
Aangezien het prioriteitsbeginsel in sommige gevallen moet wijken voor de bescherming van 
derde-verkrijgers (te goeder trouw), wordt het vereiste dat de vervreemder 
beschikkingsbevoegd moet zijn opdat zakelijke rechten kunnen worden overgedragen of 
gevestigd in die gevallen vervangen door andere vereisten (vereisten voor 
derdenbescherming).  
 
Dit alles wordt nader uitgewerkt in Deel II en de Bijzondere Delen (IV en v.).  

c. Beschikkingsonbevoegdheid 
 
"Beschikkingsonbevoegdheid" is het specifieke gevolg van oudere zakelijke rechten (of 
rechten met zakelijke werking, zoals bij beslag e.d.). Ze kan worden omschreven als het niet 
of niet volledig mogen beschikken over een goed (m.b. door het over te dragen of er zakelijke 
rechten op te vestigen) ten gevolge van een zakelijk of een zakelijk werkend recht van een 
derde. Het is het gevolg van de gedachte die onvolmaakt uitdrukking vond in het adagium 

                                                 
24  bv. art. 577-7, 1415 en 1466 e.a. In de bepalingen over de goederen van minderjarigen wordt de term niet 
meer gebruikt 
25 Deze paradoks en verschuiving in de term beschikking wordt goed gezien door N. CATALA, La nature 
juridique du paiement, nr. 54. 
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"nemo plus iura transferre potest quam ipse habet". Beschikkingsonbevoegd is men dus altijd 
ten gunste van een of meer bepaalde personen, die daardoor een zeker volgrecht kunnen 
hebben, hoe beperkt dat soms ook moge zijn (bij roerende goederen bv. geldt het volgrecht 
meestal slechts tegen derden niet te goeder trouw dan wel gedurende drie jaar - bij gestolen en 
verloren goederen). Wie beschikkingsonbevoegd is kan in beginsel geen zakelijke rechten 
overdragen, of anders gezegd: men kan in beginsel geen zakelijke rechten verkrijgen door 
middel van een overdracht of vestiging door een beschikkingsonbevoegde. 
 
Aangezien het begrip beschikkingsonbevoegdheid de keerzijde is van de erkenning van 
zakelijke rechten van anderen, zal dit begrip verder bepaald worden door de uitwerking van 
het begrip zakelijk recht, of liever door de uitwerking van de lijst van wat in ons recht als 
zakelijke rechten of rechten met zakelijke werking wordt erkend (zie de bespreking van de 
numerus clausus in Hoofdstuk IV).  
 
Zo wordt verder bv. besproken of beschikkingsbevoegdheid ook kan worden gegeven aan een derde zonder hem 
de eigendom zelf te verschaffen. Deze vraag is rechtsvergelijkend interessant tegen de achtergrond van het feit 
dat in het Anglo-Amerikaanse recht zich in equity rechtsfiguren zoals de trust hebben ontwikkeld, waarbij 
beschikkingsbevoegdheid en "eigendom" aan een zijde liggen (bij de trustee), terwijl de "waarde" van de 
goederen aan een ander (de begunstigde, beneficiary) toekomen. Maar er bestaan ook rechtsstelsels of figuren 
waarbij de "eigendom" gezien wordt aan de zijde van de begunstigde, ook al ligt de beschikkingsbevoegdheid 
juist bij een ander.  
 
De beschikkingsonbevoegdheid treft in beginsel iedereen buiten de gerechtigde. Maar er zijn 
ook gevallen in ons recht waar de gerechtigde zelf ook beschikkingsonbevoegd is (bv. een 
gefailleerde) en/of een ander dan de gerechtigde bevoegd is om te beschikken (bv. een 
bewindvoerder). 
 
Zoals hoger reeds uiteengezet bestaat er een afwijkend regime voor sommige vormen van 
beschikkingsonbevoegd handelen in strijd met een ouder zakelijk recht of recht met zakelijke 
werking: 

- wanneer de eigenaar van een met een zakelijk recht (bv. hypotheek) bezwaard goed 
het goed overdraagt, heeft de beperkt gerechtigde een volgrecht sensu stricto: het 
beperkt recht blijft het eigendomsrecht van de verkrijger bezwaren; 

- wanneer de eigenaar een beperkt recht vestigt in strijd met een ouder zakelijk rehct of 
beschikt in strijd met een ouder beslag, dan is die beschikking niet-tegewerpelijk aan 
de oudere beperkt gerechtigde c.q. de boedel.  In verhouding daarmee blijft het goed 
gewoon deel uitmaken van het vermogen van de vervreemder, en er ontstaat evenmin 
een zakenrechtelijke verhouding tussen de oduere gerechtigde en de derde (bv. tussen 
de hypotheekhouder en de verkrijger van een in stridj daarmee gevestigd opstalrecht). 

2. Verschil met andere mechanismen. 
 
Bij andere soorten rechten dan zakelijke rechten treden er gevolgen in die soms enige 
gelijkenis vertonen, maar zij scheppen geen beschikkingsonbevoegdheid.  
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De bescherming van oudere zakelijke rechten die zijn uitdrukking vindt in de 
beschikkingsonbevoegdheid van alle anderen (en die erop neerkomt dat een beschikking door 
iemand anders, wegens onbevoegdheid, niet geldt), en de specifieke afwijking daarop die we 
vinden in de regels van de bescherming van derde-verkrijgers, mag dus niet verward worden 
met andere beschermingsmechanismen die soms enige uiterlijke gelijkenis vertonen. De 
belangrijkste andere technieken zijn de volgende. 

a. Gronden voor het aanvechten van een verbintenis of andere rechtsgrond van een verrijking. 
 
Wanneer het niet om een zakelijk recht gaat, maar een recht van een andere aard, dan 
geschiedt de bescherming daarvan door andersoortige sancties dan de 
beschikkingsonbevoegdheid van anderen. Het gaat hier om de verschillende gronden die 
verderop uitgewerkt worden als "titelgebreken", d.i. gebreken in de titel voor een overdracht 
of andere verrijking. Zo worden: 
 
1° worden sommige rechten en vrijheden (bv. de contractsvrijheid) of de positie van 
onbekwamen beschermd door relatieve nietigheden (waaronder handelingsonbekwaamheid), 
andere door ontbindingsrechten of herroepingsrechten; 
2° wordt de openbare orde beschermd door absolute nietigheden; 
3° worden gezinsbelangen soms beschermd door een bijzonder soort nietigheid tegen 
beschikkingen van een der echtgenoten die het gezin in gevaar brengen, in het bijzonder de 
bescherming van de gezinswoning26; 
4° wordt de erfrechtelijke reserve beschermd door aan de "reservataire erfgenamen" 
(legitimarissen) de mogelijkheid te geven tot inkorting (met vergelijkbare effecten als 
ontbinding) en de verplichting tot inbreng (in natura) van schenkingen en legaten;  
5° worden sommige andere publieke of private belangen door een voorkooprecht en/of een 
naastingsrecht op goederen; 
6° worden in sommige gevallen mede-eigenaars in het bijzonder van een nalatenschap, 
maatschap en vereniging, e.d.) beschermd tegen inmenging in de gemeenschap door een 
derde, door de organisatie van een wettelijk naastings- of uitkooprecht; 
7° wordt het verhaalsrecht van schuldeisers ten aanzien van het vermogen van hun 
schuldenaar beschermd door bepaalde aanvechtingsmogelijkheden die niet-
tegenwerpelijkheid tot gevolg hebben (de actio pauliana en de aanvechtingsmogelijkheden 
betreffende de verdachte periode voor faillissement). 
Hoewel deze gronden in een "causaal" stelsel van overdracht zoals het onze, onrechtstreeks 
ook een zakelijke werking (zie verder), gaat het toch om andere mechanismen dan 
beschikkingsonbevoegdheid. 
 
Hoewel deze gronden in een "causaal" stelsel van overdracht zoals het onze, onrechtstreeks 
ook een zakelijke werking (zie verder), gaat het toch om andere mechanismen dan 
beschikkingsonbevoegdheid. 
 

                                                 
26 Zie rechtsvergelijkend D. HEINRICH & D. SCHWAB (eds.), Der Schutz der Familienwohnung in 
europäischen Rechtsordnungen, Gieseking Bielefeld 1995. 
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Ad 7°: Bij bepaalde obligatore rechten gelden er vergelijkbare regels in nader bepaalde 
omstandigheden, nl. bij bevoegdheidsoverschrijding. Maar de bescherming van schuldeisers 
is meestal toch van een verschillende aard en komt voornamelijk tot uiting in de leerstukken 
derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, fraus creditorum en vergelijkbare rechtsfiguren uit 
het aansprakelijkheidsrecht, die een beperktere bescherming verlenen aan de schuldeiser dan 
het volgrecht dat voortvloeit uit zakelijke rechten. 

b. De bescherming van het rechtmatig vertrouwen door de erkenning dat daaruit een 
verbintenis ontstaat c.q. daardoor tenietgaat 
 
Voorbeelden: 
 
1° Verwachtingen geschapen door een schuldenaar of schijnbare schuldenaar (bv. schijn van 
een belofte of toezegging) kunnen beschermd worden door het doen ontstaan van een 
verbintenis, hoewel aan de normale vereisten daarvoor - met name de intentie van de 
schuldenaar een verbintenis te doen ontstaan - niet is voldaan. Een minder verregaande en 
frekwente figuur is de abstractie van verbintenissen in meerpartijenverhoudingen: het 
abstraheren ervan uit de onderliggende verhouding, zodat bepaalde verweermiddelen niet 
kunnen worden aangevoerd door de schuldenaar tegen de (nieuwe of bijkomende) 
schuldeiser.  
 
2° Verwachtingen geschapen door een schuldeiser (bv. schijn van afstand) kunnen beschermd 
worden door het tenietdoen van een verbintenis, hoewel aan de normale vereisten daarvoor - 
met name de intentie van de schuldeiser om afstand van recht te doen - niet is voldaan.  
 
Bijzondere regels vinden we bv. ter bescherming van verwachtingen geschapen door een 
schuldeiser of schijnschuldeiser, in het bijzonder bescherming van de gecedeerde schuldenaar 
bij overdracht van schuldvordering, bescherming bij betaling aan de schijnschuldeiser, enz. 

c. De bescherming van een wederpartij niet door die een zakelijk recht toe te kennen, maar 
door de verbintenis kwalitatief te maken. 
 
In bepaalde gevallen vormt het een bijkomende bescherming voor de schuldeiser van een 
schuldvordering wanneer de verbintenis "kwalitatief" wordt gemaakt. Daardoor zal de 
overgang van het goed waarmee die verbintenis verband houdt, geen nadeel berokkenen aan 
de wederpartij: de verbintenis gaat over op de rechtsopvolgers, ook die onder bijzondere titel, 
van de schuldenaar (zie verder). 
 
Maar het kwalitatief karakter van de verbintenis verschaft de schuldeiser ervan nog geen 
zakelijk recht en maakt de schuldenaar ervan dus wel niet beschikkingsnonevoegd. Het 
verschil in rehctsgevolgen wordt nog verduidelijk bij de bespreking van de gevolgen van 
beschikkingsonbevoegheid bij overdracht (in Deel II).  
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d. Overdraagbaarheidsbeperkingen. 
 
Ons recht kent verschillende soorten beperkingen aan de vervreemding van goederen, van 
uiteenlopende juridische aard. Hun rechtsgevolgen verschillen vrij sterk: sommige zijn 
zakenrechtelijk van aard, andere louter obligatoir. Maar het gaat telkens om andere 
beperkingen dan beschikkingsonbevoegdheid. De belangrijkste worden nader besproken in 
Hoofdstuk V. 
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AFDELING E.  Handhaafbaarheid door middel van zakelijke subrogatie; 
beperking door het specialiteitsbeginsel 
 
Een typisch kenmerk van zakelijke rechten is dat ze, wanneer het recht op het oorspronkelijk 
voorwerp ervan voor de eigenaar verloren gaat, mits vervulling van andere vereisten worden 
gehandhaafd door middel van zakelijke subrogatie (Fr. subrogation réelle; Dui. dingliche 
Surrogation, tot op zekere hoogte gelijkaardig aan het En. tracing into the product). Door 
middel van de zakelijke subrogatie wordt het recht verder gezet op andere goederen (de 
“surrogaatgoederen”), die de plaats van de eerste innemen. In ons recht is zakelijke subrogatie 
subsidiair aan het volgrecht en aan gebeurlijke andere zakenrechtelijke figuren (d.w.z. treedt 
maar in indien niet reeds op andere gronden een zakelijk recht kan worden uitgeoefend)27.  
 
Dit kenmerk hangt ook samen met de nog te bespreken vereisten voor zakelijke rechten, en 
meer bepaald met het specialiteitsbeginsel. Een schuldvordering gaat niet teniet wanneer de 
oorspronkelijke prestatie onmogelijk is; in plaats daarvan komt een schuldvordering op de 
waarde van die prestatie. Een zakelijk recht daarentegen kan slechts gevestigd worden t.a.v. 
een zaak en niet t.a.v. een waarde; men noemt dit ook het specialiteitsbeginsel (zie de 
uitwerking hieronder).  
 
Er zijn een hele reeks wettelijk voorziene gevallen van zakelijke subrogatie. De negentiende-
eeuwse rechtsleer oordeelde dat daarbuiten geen zakelijke subrogatie plaatsvond. In de loop 
van de 20e eeuw werd langzamerhand een ruimere leer ontwikkeld. De meest moderne 
opvatting stelt dat de handhaafbaarheid door zakelijke subrogatie een algemeen rechtsbeginsel 
is, een rechtsfiguur die algemeen van toepassing is, mits aan bepaalde vereisten is voldaan: 
- enkel zakelijke rechten zijn handhaafbaar door middel van zakelijke subrogatie28; 
- 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 (op het “surrogaat”); 
- de zakelijke subrogatie treedt maar in in zoverre het oorspronkelijke recht is tenietgegaan 
(wat dus veronderstelt dat ook het volgrecht verloren is gegaan). 
 
De zakelijke subrogatie komt verderop nader ter sprake in Deel II. 
 
Obligatore rechten die betrekking hebben op goederen daarentegen, kunnen niet gehandhaafd 
worden door middel van zakelijke subrogatie. Wel bestaan er soms andere remedies voor de 
schuldeiser, zoals het naastingsrecht (typisch voorbeeld: bij miskenning van een 
voorkooprecht), de zijdelingse vordering en de actio Pauliana. 
 
 

                                                 
27 Zie uitvoerig V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie. 
28 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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AFDELING F.  Abstract of causaal stelsel van overdracht 
 
Stelsels van zakenrecht kunnen gekarakteriseerd worden als "causaal " of "abstract" 
naargelang de geldigheid van een overdracht afhankelijk is van die van een onderliggende 
verbintenis of niet. Aangezien dit geen kenmerk is van zakelijke rechten als dusdanig, maar 
een zaak is van overdracht, wordt dit verder besproken. We vermelden het hier, omdat een 
causaal stelsel meebrengt dat zakelijke rechten tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van de 
titel krachtens dewelke ze zijn verkregen. 
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HOOFDSTUK IV.  (Traditionele) Vereisten voor zakelijke rechten 
 
Een recht ten aanzien van een of meer goederen wordt slechts erkend als een zakelijk recht 
indien het aan bepaalde vereisten voldoet. Dit is een basiskenmerk van het klassieke 
continentale zakenrecht, zoals het zich in de 18e en 19e eeuw ontwikkelde. We bespreken de 
belangrijkste beginselen dienaangaande, onderverdeeld in: 
- eisen gesteld aan het voorwerp van het zakelijk recht (specialiteit, eenheid, bepaaldheid en 
bestaan van het goed) (A.); 
- eisen gesteld aan het zakelijk recht zelf (numerus clausus, ten dele publiciteit) (B.); 
- eisen gesteld aan de titularis van het zakelijke recht (bestaan van de titularis)  (C.). 
 
AFDELING A.  Eisen gesteld aan het voorwerp van het zakelijk recht. 

1. Specialiteitsbeginsel, eenheidsbeginsel, bepaaldheidsbeginsel 
 
Deze drie beginselen beschermen het (rechts)verkeer door als voorwerp van zakelijke rechten 
enkel dingen te zien die in het verkeer als dusdanig worden beschouwd of – bij uitbreiding – 
als immateriële goederen. De belangrijkste toepassing van deze beginselen zijn de regels 
inzake natrekking, zaaksvorming en vermenging (als wijzen van eigendomsverkrijging). 
 
Deze beginselen vinden we niet - of niet in dezelfde mate - terug in het verbintenissenrecht 
(zo kan een verbintenis tot geven betrekking hebben op een enkel naar de soort bepaald goed). 

a. De beginselen in theorie. 
 
Deze beginselen spelen vooral bij roerende zaken een rol. Bij andere goederen is enige 
nuancering op zijn plaats (zie onder 2°). 
 
Op deze beginselen zijn er enkele uitzonderingen die hieronder worden besproken. Maar er 
kan ook al dadelijk op worden gewezen dat er in ons recht ook rechten bestaan op 
(afgescheiden) "vermogens" (juridische algemeenheden) - waaronder ook rechten op een 
aandeel in zo'n vermogen. Het gaat om een dusdanig aparte situatie, dat ze verder afzonderlijk 
wordt besproken (Hoofdstuk IX). 
 
1° Specialiteitsbeginsel 
 
Het zakenrechtelijk specialiteitsbeginsel houdt in dat zakelijke rechten in beginsel slechts op 
specifieke, afgezonderde dingen - ut singuli - betrekking kunnen hebben, en dus geen 
betrekking hebben op een waarde ongeacht de goederen waarin die waarde zou zijn 
belichaamd.  
 
In het Anglo-Amerikaanse recht geldt dit beginsel evenzeer voor de eigenlijke zakelijke rechten, maar precies 
niet voor de "equitable interests", die dan ook veeleer moeten gezien worden als rechten op vermogens zoals die 
voor ons recht verder ter sprake komen. 
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Bij een groep dingen hebben zakelijke rechten aldus op elk afzonderlijk ding betrekking, 
tenzij deze een feitelijke algemeenheid vormen (voor juridische algemeenheden d.i. 
afgescheiden vermogens, zie verder). Immers, wat een afzonderlijke zaak is, is niet in een 
eenvoudig beginsel te vatten. Het hangt ook niet uitsluitend van natuurlijke factoren af, maar 
wordt mee bepaald door de verkeersopvattingen. Bepaalde verzamelingen van zaken kunnen 
dan ook juridisch één enkele zaak vormen in geval zij een eenheid vormen in het 
rechtsverkeer - de zgn. feitelijke algemeenheden (universitates facti), zoals – onder bepaalde 
omstandigheden – voorraden van een bedrijf, een effectenportefeuille, e.d.m. Zij vormen één 
enkele zaak zolang die algemeenheid niet in het verkeer is opgesplitst in meerdere zaken.  
 
Het specialiteitsbeginsel wordt dus met enige soepelheid toegepast. De belangrijkste betekenis 
ervan bestaat er niet in dat enkel fysisch afgezonderde dingen voorwerp kunnen zijn van 
eigendom, maar wel dat de afgrenzing van een zaak geen zaak is van partij-autonomie, maar 
afhangt van objectieve factoren (natuurlijke afgrenzing, verkeersopvattingen die samenhangen 
met het – economisch – gebruik). Vgl. voor verdere schakeringen bij onroerende resp. 
roerende zaken  infra.  
 
Het specialiteitsbeginsel sluit niet uit dat bij het verloren gaan van een zakelijk recht op een 
specifiek goed de waarde daarvan wordt gehandhaafd door de toepassing van de zakelijke 
subrogatie. Ook de zakelijke subrogatie beantwoordt in ons recht aan het specialiteitsbeginsel: 
ook zij verleent een partij immers in beginsel enkel rechten op afzonderlijke goederen. 
 
2° Eenheidsbeginsel 
 
Het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel houdt in dat de onderdelen van een zaak 
zakenrechtelijk het statuut volgen van het geheel, anders gezegd dat zakelijke rechten slechts 
dingen betreffen die een eenheid vormen, en geen onzelfstandige delen (behoudens bepaalde 
gevallen waarin zakelijke rechten betrekking hebben op een heel vermogen). Wanneer een 
zaak of recht als een bijzaak wordt beschouwd, leidt zij zakenrechtelijk geen eigen leven, 
maar volgt zij noodzakelijkerwijze de hoofdzaak (eenheidsbeginsel).  
 
Toepassingen van dit beginsel zijn de natrekking (accessio) en de bepaalde vormen van 
zaaksvorming (confusio en specificatio).  
 
Het eenheidsbeginsel bepaalt in eerste instantie enkel de omvang van voorwerp van het 
eigendomsrecht, en niet zozeer wie eigenaar is. Het sluit dus ook niet uit dat er mede-
eigendom ontstaat. Er zijn dus meer concrete regels inzake “natrekking” die bepalen aan wie 
het eigendomsrecht toekomt; deze regels zijn mede te verklaren door het publiciteitsbeginsel. 
Zie art. 556-563 BW voor de natuurlijke onroerende natrekking, 553-555 BW. voor de 
kunstmatige onroerende natrekking en zaaksvorming (en de bijzondere regels voor mede-
eigendom ten titel van bijzaak in art. 577-2 BW), en verder de regels voor roerende 
natrekking, zaaksvorming of vereniging (vermenging in de zin van confusio) in art. 567-576 
BW. 
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3° Bepaaldheidsbeginsel 
 
Het zakenrechtelijk bepaaldheidsbeginsel houdt in dat zakelijke rechten geen betrekking 
hebben op niet-gespecifieerde zaken in een grotere hoeveelheid soortgoederen. Dit geldt 
ondanks het feit dat het om zaken gaat waarop in het algemeen een afzonderlijke 
eigendomsrecht mogelijk is, maar dan wel mits ze afgezonderd zijn (een zakelijk recht kan, 
anders dan een verbintenis, niet “alternatief” zijn)29. Onder soortzaken dient men daarbij bv. 
ook niet-geïndividualiseerde waardepapieren aan toonder te begrijpen (zie de bespreking in 
Deel VII. over waardepapieren). 
 
De regels inzake "vermenging" (in de zin van commixtio) van goederen zijn een toepassing 
van dit beginsel. Worden soortzaken vermengd, niet op dusdanige wijze dat zij niet meer 
gescheiden kunnen worden (zodat er geen afzonderlijk eigendomsrecht meer mogelijk is), 
maar wel in die zin dat niet meer kan worden bepaald van wie elk van de afzonderlijke zaken 
oorspronkelijk was, dan gaan de afzonderlijke eigendomsrechten eveneens teniet (commixtio), 
niet op grond van het eenheidsbeginsel, maar omwille van het bepaaldheidsbeginsel. 
 
Men ontsnapt evenwel aan de toepassing van het bepaaldheidsbeginsel wanneer een zakelijk 
recht betrekking heeft op een hoeveelheid goederen die tezamen een feitelijk afgezonderd 
geheel vormen, een "hoop". Een dergelijke "hoop" van soortgoederen vormt zakenrechtelijk 
één enkel goed, zolang niet bepaalde van die goederen ervan afgezonderd worden. Een 
afgezonderd geheel van soortgoederen kan dus voorwerp zijn van eigendom en dus van 
overdracht - het BW spreekt van een verkoop "bij de hoop” (zie art. 1586 BW). De levering 
hiervan kan gebeuren zoals van elke andere zaak. 
 
De genoemde beginselen gelden in beginsel ook voor geldsommen (chartaal geld en 
muntstukken), zij het dat in de meeste gevallen er geen afgezonderde "hoop" geld zal zijn. 
Muntstukken en biljetten worden in beginsel geacht vermengd te zijn met alle andere stukken 
en biljetten van dezelfde persoon (de confusio nummorum)30 (zie de bespreking in Deel VII). 
 
Genoemde beginselen verhinderen ook niet dat er een onverdeeld aandeel in een afgezonderd 
geheel van soortgoederen kan worden overgedragen. De verkrijger wordt dan dadelijk voor 
dat aandeel mede-eigenaar van het geheel. Op die manier kan een zakelijk recht op 
soortgoederen worden verschaft zonder de daarmee overeenstemmende hoeveelheid af te 
zonderen (te specificeren). Zoals verder wordt uiteengezet kan de levering van zo’n 
onverdeeld aandeel solo consensu geschieden onder dezelfde voorwaarden als voor zaken, 
dan wel door de uitgifte van zakenrechtelijke waardepapieren. 
 
Als vuistregel kan men daarbij hanteren dat er sprake is van een mede-eigendomsrecht zolang 
de eigendomsaanspraken van de verschillende partijen in procenten kunnen worden bepaald 
(in relatieve cijfers), en niet of niet alleen in absolute getallen (hoeveelheden); dat de rechten 

                                                 
29 Bij toepassing van het eenheidsbeginsel daarentegen is op onzelfstandige bestanddelen in beginsel geen 
afzonderlijk eigendomsrecht mogelijk. 
30 Deze regel heeft als dusdanig enkel betrekking op chartaal en niet op giraal geld, vermits giraal geld een 
schuldvordering op de rekeningvoerende instelling betreft (zie verder Deel VII). 
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van partijen post factum (bv. bij faillissement) in procenten zouden kunnen worden uitgedrukt 
op grond van de feitelijke aanwezige hoeveelheid, is niet voldoende voor het behoud van 
eigendomsrechten.  
 
Voorbeelden (nader besproken in het deel over waardepapieren): 
- wanneer zakenrechtelijke waardepapieren worden uitgegeven (m.b. bij uitgifte van celen 
door een opslagbedrijf) of verhandeld (m.b. verhandeling van cognossementen die slechts op 
een deel van een lading betrekking hebben); 
- bij de organisatie van effectendepots (CSD’s, Central Securities Depositories) voor de 
collectieve bewaring van effecten. Aangezien het hier om een afgezonderd vermogen gaat, 
wordt dit later besproken.  
 
Afgescheiden vermogens, zoals bv. de huwelijksgemeenschap, de maatschap en de feitelijke 
vereniging, vormen meer in het algemeen een uitzondering op deze beginselen en worden 
zoals gezegd verder uitvoeriger besproken (Hoofdstuk IX). 
 

b. Uitwerking en nuancering 
 
Wel hebben deze beginselen een vrij verschillende praktische betekenis naargelang de aard 
van de goederen, wat we hier even kort uitwerken. 
 
1° Onroerende goederen 
 
Bij onroerend goed hebben deze beginselen een heel aparte betekenis. De specificatie van 
onroerend goed is in omzeggens alle gevallen mensenwerk – uitgezonderd bijzondere 
gevallen zoals bv. kleine eilanden. Oorspronkelijk geschiedde de - horizontale - 
individualisering van onroerend goed natuurlijk materieel - door afpaling, grachten en hagen, 
e.d. - en deze materiële specificatie heeft nog enig belang i.v.m. bezit en verjaring, maar zij is 
geen vereiste meer voor de overdraagbaarheid: daartoe kan de specificatie louter "kadastraal" 
- op plan - gebeuren. Het specialiteitsbeginsel valt hier te omzeggens te herleiden tot het 
publiciteitsbeginsel: het goed moet in de publiciteit, d.i. de registers, als een welbepaald 
perceel gespecificeerd zijn. Dat de “eenheid” en “specialiteit” van een onroerend goed aldus 
conventioneel zijn, of liever registermatig zijn, kan goed gezien worden in het 
appartementsrecht. 
 
De verticale individualisering van onroerend goed kan omzeggens uitsluitend op papier 
geschieden: zij vereist een splitsingsakte (splitsing in appartementen; splitsing in eigendom 
van de grond en opstalrecht). Beperkingen zijn hier te vinden in de numerus clausus van 
zakelijke rechten en de wettelijke omschrijving daarvan. 
 
Wel zijn bepaalde zakelijke rechten onzelfstandig en volgen zij dus noodzakelijkerwijze de 
hoofdzaak: hypotheek en erfdienstbaarheden. 
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Voor de horizontale opsplitsing van onroerend goed, d.i. de “verkaveling” zijn er strenge bepalingen in het 
D.O.R.O. (Vlaams Decreet organisatie ruimtelijke ordening 1999), onder meer art. 101 en 139. 
 
2° Roerende zaken 
 
a) Beginsel 
 
Roerende zaken zijn het echte werkterrein van het eenheids- en specialiteitsbeginsel. Hier 
spelen deze beginselen omzeggens onverkort en leiden zij dwingend tot éénheid van 
eigendomsrecht in geval van natuurlijke natrekking, zaaksvorming of vermenging (vgl. 
verder). Zolang de goederen niet afgezonderd of verzelfstandigd (of omgekeerd tot een 
eenheid samengebracht) zijn kan een afzonderlijk eigendomsrecht of ander zakelijk recht erop 
niet totstandkomen en vindt de overdracht of vestiging daarvan dus geen uitwerking, tenzij ze 
tezamen met de hoofdzaak gebeurt of voor een geheel van soortzaken ineens.  
 
Ook hier is echter een band met het publiciteitsbeginsel: voor zakelijke rechten vatbaar zijn - 
en dus “zaak” -  zijn die eenheden die voor bezit vatbaar zijn. Waar er andere 
publiciteitsmogelijkheden bestaan, zijn er dan ook uitzonderingen op deze beginselen. 
 
Ook buiten de natuurlijke natrekking om zijn er wettelijke gevallen van dwingende natrek-
king, waardoor bepaalde goederen niet voor afzonderlijke overdracht vatbaar zijn. 
 
Gezien deze schakeringen kent ons recht enkele uitzonderingen op de genoemde regel, 
voornamelijk de volgende. 
 
b) Uitzonderingen 
 
i) Handelszaak of inboedel als voorwerp van pandrechten 
 
De inpandgeving van een handelszaak (Fr. fonds de commerce) kan “globaal“ geschieden, 
hoewel de handelszaak overigens niet als een rechtelijke algemeenheid geldt (zie art. 2 tot 4 
Wet inpandgeving handelszaak); wat betreft de voorraden en schuldvorderingen is het 
voorwerp "vlottend". Men past de “harmonicaregel” toe, door de handelszaak in sommige 
opzichten als één enkele zaak te behandelen waarvan de omvang toe- en afneemt. 
 
Ook het onderpand van het pandrecht (voorrecht genoemd) van de verhuurder op de inboedel, 
en van het landbouwvoorrecht is “vlottend”. Het betreft hier feitelijke algemeenheden, geen 
afgescheiden vermogens (die laatste "hebben" naast activa ook passiva). 
 
Deze zekerheidsrechten worden verder nader besproken. 
 
ii) Wisselpand 
 
Bij inpandgeving van vervangbare goederen aanvaardt de rechtspraak dat het pand niet op 
individueel bepaalde goederen is gevestigd, maar op de aanwezige goederen van die soort tot 
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beloop van een bepaalde hoeveelheid (en gegeven dat ze niet van hogere waarde zijn): het 
zogenaamde wisselpand31, voor het eerst erkend door het Hof van Cassatie in 191432. 
Wanneer de goederen vervangen worden, wordt er dan ook geen nieuw pandrecht gevestigd, 
maar loopt het bestaande pandrecht door op de vervangende goederen (pandwisseling, Fr. 
substitution de gage). Vereist is daartoe: 
- dat de goederen van dezelfde aard zijn, dan wel door partijen als vervanging worden 
beschouwd33, doch dan wel slechts binnen de grenzen van dezelfde waarde; 
- een continuïteit nodig van het bezit, zodat het oorspronkelijk pandrecht slechts doorloopt op 
de kleinste intermediaire hoeveelheid ("lowest intermediate balance rule"). 
 
NB. Wanneer de goederen niet strikt van dezelfde aard zijn, is het wel nog mogelijk dat het 
oorspronkelijk pandrecht gehandhaafd blijft door middel van zakelijke subrogatie, maar 
daartoe is er wel een causaal verband vereist tussen het wegvallen van de vorige goederen en 
de indeplaatstreding van de nieuwe (causaal verband dat niet vereist is bij de figuur van het 
wisselpand). 
 
iii)  Roerend door anticipatie ? - Tak- en wortelvaste vruchten  
 
Volgens de rechtspraak34 kunnen roerende goederen, waaronder - doch niet uitsluitend - land- 
of bosbouwprodukten, ook op voorhand - d.w.z. voor de losmaking van de grond - roerend 
worden gemaakt35. Sommige rechtsleer stelt dat in zo’n geval de eigendom van deze 
“roerende goederen door anticipatie” los van de grond kan overgaan36. Een dergelijke 
afwijking van de beginselen van ons zakenrecht zonder wettelijke grondslag is echter niet 
gerechtvaardigd en wordt dan ook terehct door anderen verworpen37. Het gaat duidelijk om 
een leer contra legem38 (zie art. 520-521 BW). Er is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen dat 
dergelijke zaken afzonderlijk het voorwerp kunnen zijn van een verbintenis en kunnen 

                                                 
31 Zie hierover F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 266-270; uitvoerig V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 662 
e.v. 
32 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; Hof Gent 12 maart 1981, Pas. 1981 II 78. 
33 In de zaak van 1914 ging het om waardepapieren. 
34 Reeds in Cass. 31 maart 1834, Pas., 234. 
35 Kass. 13-3-1986, Arr. 976 = JT 1988, 315 noot F. 't KINT. 
36 J. HANSENNE, Les biens, Fac. Droit de Liège 1996, nr. 61-62. DERINE & VANNESTE, Zakenrecht, I A, 
(uitgave 1974) nr. 82 en F. van NESTE, Zakenrecht,  I (uitgave 1990), p. 152-153, nr. 82 zijn echter 
dubbelzinnig : enerzijds wordt Dekkers aangehaald, volgens dewelke de eigendom tussen partijen louter 
consensueel overgaat, anderzijds wordt gesteld dat de koper zijn zakelijk recht maar verkrijgt door 
inbezitneming. Ook DE PAGE is dubbelzinnig: in Traité V, p. 654 en 656, nrs. 723 en 727;  gaat het om een 
verkoop van een bestaand goed maar volgens Traité V, p. 660 nr. 733 en VII, p. 444 en 525, nrs. 516, 2° en 586 
gaat de eigendom maar over bij de afscheiding. 
37 G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1932, p. 32-33 en 35, nr. 23; 
J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, p. 731, nr. 2112 a); C. DEMOLOMBE, Cours de 
Code Napoléon, IX, p. 433-434, nr. 518. 
38 Ter verdediging doet de rechtsleer een beroep op art. 1529 Ger.W. en art. 45, lid 5 Hyp.W. Uit art. 45, lid 5 
volgt geenszins dat beplantingen e.d. het voorwerp kunnen zijn van een afzonderlijk eigendomsrecht vooraleer 
de natrekking doorbroken is door het hout te kappen; het zegt alleen dat het kappen toegestaan is - de 
eigendomsoverdracht vindt echter pas door het kappen plaats. Art. 1529 Ger.W. is een bijzonder geval met een 
zeer beperkt toepassingsgebied.  
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worden verkocht, en het is dan ook volmaakt mogelijk dat dergelijke roerendmaking aanvaard 
wordt voor de toepassing van de registratierechten. Maar de uitvoering van die verbintenis, 
namelijk de eigendomsoverdracht zelf, kan m.i. maar uitwerking hebben eenmaal de 
natrekking doorbroken is. Het cassatie-arrest van 1834, waarop deze leer steunt, stelde 
overigens nog zeer duidelijk dat de eigendom pas overgaat bij het plukken van de vruchten en 
het voordien slechts om een roerende schuldvordering gaat: “l’acheteur n’entend acquérir que 
le droit de détacher ces fruits du sol et d’en disposer après les avoir détachés, après qu’ils 
sont devenus des objets mobiliers”. Voor zover het om een uitzondering zou gaan die op de 
traditie berust als rechtsbron, en daarom zou moeten worden aanvaard, kan zij nog alleen 
betrekking hebben op land- en bosbouwprodukten, hoogstens ook mijnbouwproducten, en 
niet op gelijk welk bestanddeel van gelijk welk onroerend goed. 
 
Wel kan op tak- en wortelvaste vruchten, in afwijking van het gemeen recht,  vanaf zes weken 
voor de normale rijpheid beslag worden gelegd (art. 1529 v. Ger.W.). Zij behoren ook tot het 
onderpand van het voorrecht van de verpachter en van het landbouwvoorrecht (en dus niet 
alleen de reeds geoogste vruchten) (zie verder Deel V.). 
 
3° Schuldvorderingen. 
 
Dit wordt zoals gezegd verder besproken. Samengevat kan men zeggen dat de eenheid, 
gespecifieerdheid en bepaaldheid van een schuldvordering zuiver conventioneel zijn, d.i. 
bepaald worden door de partijen in de verhouding tussen  schuldeiser en schuldenaar. Het is 
deze verhouding die de schuldvordering specificeert. 
 
4° Andere onlichamelijke goederen 
 
Ook bij andere onlichamelijke goederen (dan zakelijke rechten op zaken) wordt het "goed" door de rechtsregels 
gespecifieerd en hebben genoemde beginselen dus in concreto een andere betekenis. Dit wordt hier niet verder 
behandeld. 
 

2. Het vereiste van het bestaan van het goed (de zaak). 

a. Beginsel 
 
Een vrij evident vereiste (waarvan niet alle toepassingen evenwel evident zijn) is het bestaan 
van het goed waarop een zakelijk recht betrekking zou hebben. Zakelijke rechten kunnen dan 
ook geen betrekking hebben op (absoluut) toekomstige goederen, maar enkel op bestaande. 
Ook dit is een duidelijk verschil tussen zaken- en verbintenissenrecht.  
 
Goederen zijn slechts "absoluut toekomstig" zolang zij als dusdanig in het geheel niet bestaan. 
Bestaat het goed reeds, maar is de schuldenaar van de verbintenis tot geven nog geen eigenaar 
van het goed en heeft hij ook anderszins geen beschikkingsbevoegdheid, dan spreekt men 
soms van “relatief toekomstige goederen”, doch dit stelt andere problemen dan hier aan de 
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orde komen - dan gaat het namelijk over een probleem van beschikkingsonbevoegdheid van 
de schuldenaar. 
 
We hebben het hier ook niet over de verbintenisrechtelijke beperkingen aan rechtshandelingen 
betreffende toekomstige goederen. 
 
De onmogelijkheid van zakelijke rechten op niet bestaande goederen sluit niet uit dat het recht 
wel een verwachting op een dergelijk goed kan beschermen in de vorm van een apart 
(onlichamelijk) recht, dat op zijn beurt verhandelbaar kan zijn. Zo ook zal eens 
schuldvordering  tot het verschaffen van een toekomstig goed in beginsel wel verhandelbaar 
zijn. 
 
Vaak helpt het ook om rechten toe te kennen op goederen krachtens dewelke men later 
automatisch nieuwe goederen verkrijgt bij hun ontstaan (door natrekking, vruchtdraging, 
enzovoort). Zo bv. maakt de afsplitsing van een opstalrecht dat de opstalhouder eigenaar 
wordt van een nog op te richten gebouw,  of de verkrijging van materialen dat men eigenaar 
wordt van de nadien daarmee vervaardigde goederen.  
 
Bijzondere vragen rijzen m.b.t. zgn. “toekomstige schuldvorderingen”, die we in het deel 
betreffende schuldvorderingen bespreken. 
 
Enkele andere voorbeelden werken we hier uit. 

b. Onroerende goederen 
 
De regel inzake toekomstige goederen speelt nauwelijks een afzonderlijke rol inzake 
onroerend goed, ook al denkt men vaak aan toekomstige gebouwen of beplantingen. Daar gaat 
het steeds om de vraag die hoger reeds werd gesteld, namelijk of er reeds een splitsing is 
gebeurd (bv. in eigendom en opstalrecht)39.  
 
Wil men dat de bestemmeling van een werk, gebouw of beplanting daarvan reeds eigenaar 
wordt voor de afwerking ervan, dan kan dit door natrekking geschieden mits de bestemmeling 
de eigendom van de grond of minstens het opstalrecht verkrijgt. Zo heeft de wetgever de 
kopers van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen waarbij voor de voltooiing één of meer 
betalingen moeten gebeuren, beschermd door de grondeigendom dwingend te laten overgaan 
op een vroeg tijdstip (art. 4 Woningbouwwet 9 mei 1971), zodat de koper de eigendom van de 
in aanbouw zijnde woning door natrekking verkrijgt naarmate de werken vorderen (art. 5 van 
dezelfde wet). 

c. Roerende zaken en rechten op roerende zaken 
 
Bij roerende goederen zagen we hoger reeds de traditionele uitzondering voor roerende 
goederen door anticipatie, die evenwel geen uitzondering is indien ze juist wordt begrepen (nl. 
dat er voor het losmaken van de vruchten geen eigendomsovergang is). 
                                                 
39 Zie in dit verband het overigens niet zeer heldere art. 45bis Hyp.W. 
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Verder kan men ook hier maken dat de bestemmeling eigenaar wordt door natrekking, 
namelijk door de materialen waaruit een zaak wordt gefabriceerd over te dragen op de 
bestemmeling en de zaak dan door de aannemer voor rekening van die bestemmeling te laten 
fabriceren (koop- gevolgd door loonfabricage). Uit art. 565 BW blijkt dat enkel de regel dat 
een vermengde zaak slechts één eigendomsrecht kent dwingend is, niet de regels van art. 566 
v. (bv. art. 570-571 dat de onderscheiden waarde van materiaal en arbeid als maatstaf neemt) 
over wie dan de eigenaar is van die zaak. Ook de regels van art. 1789 en 1790 BW, die 
overigens rechtstreeks enkel de risico-overgang betreffen, zijn niet dwingend. Deze 
rechtsfiguur van de loonfabricage komt verder aan bod in Deel V. 
 
 
AFDELING B.  Eisen gesteld aan het zakelijk recht 

1. Publiciteitsbeginsel 
 
Zakelijke rechten worden in beginsel slechts erkend wanneer ze “publiek” zijn, d.i. voor het 
publiek kenbaar (in tegenstelling tot “stil”, d.i. verborgen). 
 
Een bijzondere publiciteit wordt georganiseerd door middel van registers voor onroerend goed 
(hypotheekregisters) en schepen (scheepsregisters); zie de bespreking in de desbetreffende 
delen. 
 
Voor andere roerende zaken dan schepen functioneert in beginsel het bezit als publiciteit, en 
wanneer het bezit vermiddeld wordt door een derde, door de wetenschap van die derde (die 
soms vorm krijgt in bijzondere registers die de derde bijhoudt, bv. effectenrekeningen). Soms 
zijn er ook andere registers. Hetzelfde geldt voor schuldvorderingen die in een waardepapier 
zijn belichaamd. 
 
Bij schuldvorderingen op naam wordt de rol meestal gespeeld door: 
- de mededeling aan of kennis van de schuldenaar ervan, of  
- wanneer de inning ervan is toevertrouwd aan een derde, de wetenschap van die derde; een 
alternatief dat bij het laatste aansluit is het Centraal beslagregister (zie verder).  
Als er een  conflict ontstaat, heeft degene die de schuldvordering het eerst ter kennis heeft 
gebracht aan de schuldenaar voorrang op de andere (art. 1690 BW) c.q. diegene die het eerst 
ter kennis heeft gebracht aan de hierboven bedoelde derde (en indien dit een 
gerechtsdeurwaarder is, geregistreerd heeft in het beslagregister).  Zie de uitwerking in Deel 
VI. 
 
Ook voor de meeste intellectuele eigendomsrechten (uitgezonderd auteursrecht) zijn er 
registers ingericht. 
 
De precieze rol van deze publiciteit wordt verder besproken per categorie van goederen (Deel 
V en v.). 
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De draagwijdte van het publiciteitsbeginsel is in de loop van de 20e eeuw afgezwakt, onder 
meer door de erkenning van “stille” zekerheidsrechten. Ook zij worden daar nader besproken. 
 

2. De numerus clausus van zakelijke rechten. 

a. Beginsel en historische achtergrond 
 
De numerus clausus zoals we die kennen in het zakenrecht werd in de late achttiende en de 
negentiende eeuw ontwikkeld. Omwille van de verreikende bescherming van zakelijke 
rechten vergeleken met obligatoire rechten (zoals volgrecht, beschikkingsonbevoegdheid van 
alle anderen, mogelijkheid tot handhaving door middel van zakelijke subrogatie, enz.) werd 
het aantal zakelijke rechten beperkt en werd vooral de schepping ervan bij overeenkomst 
(andere dan van de erkende) onmogelijk gemaakt.  
 
Zo wilden de 18e eeuwse Franse fysiocraten de circulatie van rijkdommen bevorderen (tegen de “dode hand” 
van geaccumuleerde vermogens, voornamelijk grootgrondbezit). F.C. v. Savigny (begin XIXe eeuw in 
Duitsland) zag de numerus clausus als een inperking van het zakenrecht ten gunste van een ruimere toepassing 
van de regels van verbintenissenrecht (met hun relativiteit van rechten)40. Een van de redenen voor de numerus 

clausus is een beperking van de transactiekosten: partijen die goederen verkrijgen moeten de precieze 
bevoegdheid van de vervreemder niet in concreto onderzoeken, aangezien die volgt uit de aard van zijn zakelijk 
recht. Zakelijke rechten en beschikkingsonbevoegdheden zijn daardoor “voorzienbaar” voor derden. 
 
De numerus clausus geldt in ons recht in beginsel voor – zakelijke rechten op - alle soorten 
goederen, onder voorbehoud van wat verderop wordt uiteengezet over de zgn. externe 
werking van intern aangebrachte modaliteiten of beperkingen van schuldvorderingen. 
 

b. Concrete betekenis 
 
Proberen we na te gaan wat de numerus clausus precies betekent in het huidige Belgische 
positieve recht. 
 
1° Geen nieuwe zakelijke rechten krachtens partij-autonomie. 
 
a) Typenzwang 
 
De eerste betekenis van de numerus clausus is de onmogelijkheid voor partijen om, bv. door 
middel van een contract, (nieuwe) zakelijke rechten in het leven te roepen die niet door het 
rechtssysteem worden erkend. 
 
Nu mag de betekenis van de numerus clausus in ons recht niet overschat worden: de 
onmogelijkheid om nieuwe zakelijke rechten te scheppen is geen grondwettelijk of 

                                                 
40  See W. WIEGAND, AcP 1990. 
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supranationaal beginsel, maar betekent alleen dat nieuwe zakelijke rechten niet door private 
partijen in het leven kunnen worden geroepen ("Typenzwang" of kwantitatieve beperking 
besloten in de numerus clausus), maar slechts door middel van een rechtsregel (dus ofwel 
door de wetgever, ofwel door een jurisprudentiële regel ter uitlegging van het recht). De 
numerus clausus houdt in dat rechten slechts zakelijke werking kunnen hebben voor zover dit 
door het recht (de wet) wordt erkend, en de wilsautonomie dus geen betrekking heeft op het 
scheppen van niet erkende zakelijke rechten. 
 
Ook is het aantal rechten met zakelijke werking in ons recht langer dan doorgaans wordt 
gedacht. De numerus clausus verhindert niet dat er in ons recht een aantal toestanden zijn die 
traditioneel niet als aparte zakelijke rechten worden beschouwd, maar toch een zakelijke 
werking hebben. 
 
Traditioneel erkent ons recht behalve het eigendomsrecht een reeks beperkte zakelijke rechten 
die van het eigendomsrecht zijn afgesplitst: 
- enerzijds zakelijke genotsrechten (i.h.b. vruchtgebruik, gebruik en bewoning, erfpacht, 
opstal, erfdienstbaarheden, mijnveldeigendom); 
- anderzijds zakelijke zekerheidsrechten, welke verderop nader worden uitgewerkt (i.h.b. 
hypotheek, grondpand en onroerende voorrechten; verschillende vormen van pandrecht en 
aanverwante) 
- en als een bijzonder geval van genotsrecht het volgrecht van de auteur van een werk van 
beeldende kunst op het werk (volgrecht dat recht geeft op een percentage van de prijs bij 
iedere verkoop). 
 
Daarnaast kan men een recht met zakelijke werking zien in het "collectief pandrecht" dat de 
schuldeisers verkrijgen door het ontstaan van een samenloop (door beslag, failietverklaring, 
ontbinding van een rechtspersoon e.d.m.). 
 
Ook bepaalde rechten bij voorbaat hebben zakelijke werking: 
- het recht van de verkrijger onder eigendomsvoorbehoud (zie verder); 
- het recht van de verwachter of na-erfgenaam bij een fideicommis (erfstelling over de hand); 
- het omzettingsrecht van de certificaathouder. 
 
Hetzelfde kan men zeggen van bepaalde bewindsrechten: 
- het bewindsrecht van de middellijke vertegenwoordiger op de door hem verkregen 
schuldvorderingen (zie verder met name de bespreking van de kwaliteitsrekening); 
- de zgn. saisine van bepaalde erfgenamen. 
 
Geen zakelijke rechten, maar rechten met een indirecte zakelijke werking zijn wettelijke 
voorkooprechten, naastingsrechten, e.d.m., en het recht van gezinsleden op de gezinswoning 
en huisraad (vgl. hoger voor deze alternatieve beschermingsmechanismen); zij hebben hun 
indirecte zakelijke werking omwille van het causaal stelsel van eigendomsoverdracht in ons 
recht (zie verder). 
 
Ook algemene voorrechten zijn, anders dan (de meeste) bijzondere voorrechten, géén 
zakelijke rechten (en beperken dus ook niet de beschikkingsbevoegdheid van de schuldenaar). 
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b) Typenfixierung en relativering daarvan 
 
De regel van de numerus clausus gaat niet zover dat er in het geheel geen marge is voor 
partijen om de inhoud van het zakelijk recht (de afbakening van bevoegdheden tussen 
eigenaar en zakelijk gerechtigde) nader te regelen. Meer bepaald bij onroerende zakelijke 
genotsrechten bestaat er een dergelijke marge.  
 
Wel zijn er voor elk zakelijk recht grenzen aan wat in de vorm van zo’n recht kan worden 
gegoten ("Typenfixierung" of kwalitatieve beperking besloten in de numerus clausus).  
 
Deze grenzen worden bv. besproken in het zakenrecht waar het handelt over de onroerende 
zakelijke genotsrechten (wat kan er zoal binnen de categorie erfpacht, opstal of 
erfdienstbaarheid worden gebracht); voor het zekerheden- en insolventierecht zijn vooral van 
belang of de numerus clausus in de weg staat aan zgn. zekerheidseigendom (zie verder), 
beheerseigendom, of de mogelijkheid om beheer en waarde van de goederen zakenrechtelijk 
op te splitsen (de mogelijkheid van trusts). 
 
Deze grenzen komen voor het eigendomsrecht hieronder ter sprake aan de hand van enkele 
specifieke themata:  
- de vormen waarin toekomstige rechten in ons recht zakelijke werking kunnen verkrijgen 
(c.); 
- de marge bij onroerende zakelijke genotsrechten (d.); 
-  fidusciaire verhoudingen in het algemeen en eigendom ten title van beheer in het bijzonder 
(e.); 
-  zekerheidseigendom (f.); 
- en andere bewindsrechten of mogelijkheden om beheer en waarde van goederen 
zakenrechtelijk op te splitsen (de mogelijkheid van trusts) (g.)  
 
De betekenis bij schuldvorderingen (afwezigheid van Typenfixierung: de schuldvordering is 
inhoudelijk een open categorie) komt verder in Hoofdstuk VII ter sprake. 
 
2° Beschikkingsbevoegdheid kan worden verleend aan een niet-eigenaar; middellijke 
vertegenwoordiging. 
 
De numerus clausus sluit in ons recht ook niet uit dat de beschikkingsbevoegdheid bij 
overeenkomst kan worden verleend aan een derde zonder dat deze een zakelijk recht verkrijgt 
dat normaal deze bevoegdheid inhoudt. Een derde kan dus worden gemachtigd om in eigen 
naam over andermans goederen te beschikken. Dit wordt middellijke vertegenwoordiging 
genoemd (représentation indirecte of imparfaite, indirect representation, mittelbare 
Vertretung). 
 
Bij middellijke vertegenwoordiging handelt de vertegenwoordiger niet als lasthebber in enge 
zin, d.i. in naam van de lastgever, maar in eigen naam (proprio nomine) voor andermans 
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rekening of voor gemene rekening41. Ons recht erkent deze rechtsfiguur op algemene wijze42. 
Het optreden kan daarbij zowel openlijk voor andermans rekening zijn, dan wel verborgen, 
d.i. naamlening. Dit laatste onderscheid is verbintenisrechtelijk niet van belang, maar 
zakenrechtelijk wel (zie de bespreking onder het verhaalsrecht van de schuldeisers). 
 
Schoolvoorbeelden van openlijke middellijke vertegenwoordigers voor rekening van een 
opdrachtgever (principaal) zijn de verschillende vormen van commissionair (waaronder de 
verkoopcommissionair, de beursmakelaar, de commissionair-expediteur e.d.m.). Andere 
voorbeelden van middellijke vertegenwoordigers (openlijk of verborgen) zijn de naamlener, 
de vennoot van een croupier, de beherende vennoot van een stille maatschap (die handelt in 
eigen naam voor gemene rekening). 
 
Een rechtstreekse verhouding ontstaat in beginsel énkel op zakenrechtelijk vlak, niét op 
verbintenisrechtelijk vlak.   
 
- Wanneer een middellijke vertegenwoordiger handelt, dan ontstaan er in beginsel géén 
schuldvorderingen tussen zijn opdrachtgever en de wederpartij, maar enkel tussen de 
middellijke vertegenwoordiger en de wederpartij enerzijds en tussen de middellijke 
vertegenwoordiger en de opdrachtgever anderzijds43 (een rechtstreekse verhouding kan wel 
het gevolg zijn van latere gebeurtenissen, zoals een overdracht van schuldvordering door de 
vertegenwoordiger aan zijn opdrachtgever of de toepassing van art. 103 FaillW). Uit het 
eerste volgt dat verbintenisrechtelijk de middellijke vertegenwoordiger enkel zichzelf 
verbindt. Uit het tweede leidt men af dat de schuldvorderingen die de middellijke 
vertegenwoordiger verkrijgt in beginsel zijn eigendom zijn - al moet dit worden geschakeerd 
en geldt in zekere zin veeleer het omgekeerde (deze vraag naar het statuut van de vordering 
die de middellijk vertegenwoordiger zelf verkrijgt (op zijn wederpartij) komt later nog ter 
sprake). 
 
- Zakenrechtelijk aanvaardt ons recht - i.t.t. sommige andere rechtsstelsels  - dat de 
eigendomsoverdracht en andere zakenrechtelijke rechtsgevolgen r e c h t s t r e e k s  
plaatsvinden tussen de opdrachtgever (vertegenwoordigde) en de derde-wederpartij44 of 

                                                 
41 Dit laatste vinden we bij de zgn. “stille maatschap”. 
42 Vgl. reeds P.A. FORIERS, in Les opérations fiduciaires, (263) 265 v. en 299 v. - die evenwel ten onrechte 
verdedigt dat de middellijke vertegenwoordiger in de meeste gevallen wél eigenaar is van de goederen. Voor 
Frankrijk, zie recent F. LEDUC, “Réflexions sur la convention de prête-nom. Contribution à l’étude de la 
représentation imparfaite”, RTDCiv 1999, 283 v. 
43 Zie voor het openlijk voor rekening van derden optreden (commissie) o.m. Cass. 25 oktober 1963, RW 1963-
64, 1216 = Pas. I, 20; Cass. 22 oktober 1976, RW 1976-77, 1273 = Pas. I, 229. Dit geldt ook bij naamlening (het 
verborgen op naam van derden optreden), zie de terechte argumentatie van o.m. P.A. FORIERS, "Observations 
sur le contrat de prête-nom et la théorie des extensions de faillite", JT 1980, 417 v., meer bepaald 419-420; de 
wederpartij heeft géén keuze zoals bij veinzing, aangezien er (althans verbintenisrechtelijk) helemaal geen 
ontveinsde (gedissimuleerde) werkelijkheid is. Zo ook R. JANSEN, Beschikkings(on)bevoegdheid, nr. 911. 
44  In die zin W. van GERVEN, Algemeen deel, nr. 150, p. 489-490; L. SIMONT, "Le problème de la représen-
tation dans le contrat de commission sur marchandises", JCB 1956, p. (129) 135 nr. 9 en 147 nr. 16 (argument 
uit o.m. het voorrecht van de commissionair) doch niet meer zo in "Exposé introductif", in Les intermédiaires 
commerciaux, Jeune Barreau Brussel 1990, (7) 19 nr. 13); L. FREDERICQ, Traité, I, nr. 177; VAN RYN-
HEENEN, Principes, IV, nr. 62; VAN GERVEN-STUYCK, Ondernemingsrecht B, nr. 518; vgl. reeds F. 
LAURENT, Principes, XXIV, nr. 210; R. JANSEN, Beschikkings(on)bevoegdheid, nr. 912 en v. Anders P.A. 
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omgekeerd, ook al ontstaat er in beginsel geen rechtstreekse verbintenisrechtelijke verhouding 
tussen hen. Wanneer de middellijke vertegenwoordiger goederen levert of ontvangt, gaat de 
eigendom in ons recht45 rechtstreeks over tussen wederpartij en opdrachtgever, althans voor 
zover aan de overige vereisten voor dergelijke eigendomsoverdracht is voldaan (zie verder). 
 
3° Beschikkingsbevoegdheid kan niet bij overeenkomst worden beperkt (anders dan door 
toekenning van van een zakelijk recht). 
 
Een partij kan bij het verlenen van een volmacht aan een andere partij wel de verbintenis 
aangaan dat hij zelf bepaalde handelingen niet zal stellen, bv. bepaalde goederen niet zal 
vervreemden, doch een dergelijke verbintenis heeft geen zakelijke werking. Met andere 
woorden: beschikkingsbevoegdheid over eigen goederen kan (anders dan 
vertegenwoordigingsbevoegdheid) niet bij overeenkomst worden beperkt. Wel kan er een 
verbintenis worden aangegaan om niet te vervreemden, maar die maakt niet 
beschikkingsonbevoegd, m.a.w. heeft geen zakelijke werking46. Een zakenrechtelijke 
beperking kan enkel voortvloeien uit erkende rechten met zakelijke werking (zie de 
"catalogus").  
 
4° Overdraagbaarheid kan niet bij overeenkomst worden beperkt: conventionele 
vervreemdingsbeperkingen hebben geen zakelijke werking. 
 
De numerus clausus houdt ook in dat beperkingen van de overdraagbaarheid van goederen, 
die niet bij wet zijn voorzien, in beginsel geen zakelijke werking hebben. Zakelijke werking 
hebben enkel de wettelijke vervreemdingsbeperkingen, dit zijn diegene die de wet zelf 
vastknoopt aan bepaalde rechtsfeiten, of die krachtens de wet bij overeenkomst kunnen 
worden bedongen of uit een overeenkomst voortvloeien (een voorbeeld van het laatste is het 
voorkooprecht van de pachter). 
 

                                                                                                                                                         
FORIERS, in Les opérations fiduciaires, p. (263) 300-301. De onjuistheid van de andere stelling blijkt m.i. reeds 
uit art. 103, 2 FaillW, minstens voor alle gevallen waarin de commissionnair openlijk als dusdanig optreedt. Vgl. 
ook art. 13 V (vroeger 10 V) van het KB giraal effectenverkeer voor effectenrekeningen (effectenhandel via 
beursmakelaars). Een bijkomend argument is dat de commissionair een voorrecht - eigenlijk een wettelijk 
pandrecht - heeft op de goederen, wat inhoudt dat hij geen eigenaar is. 
45 Dat is ook zo in het Franse recht (zie F. LEDUC, “Réflexions sur la convention de prête-nom”,  RTDCiv 
1999, (283) 309 nr. 31 met verwijzingen naar Franse cassatie- en andere rechtspraak) en in het 
(Staats)Nederlandse recht, dat laatste althans voor roerende goederen (zie art. 3:110 N.BW; L. GROEFSEMA, 
Bevoegd beschikken over andermans recht, Kluwer 1993). In het Duitse recht is dit slechts onder zeer strikte 
voorwaarden het geval, en vindt er in beginsel een dubbele eigendomsoverdracht plaats (tenzij bij Geheißerwerb 
(Geschäft für den, den es angeht) en overdracht van toekomstige schuldvorderingen). Dit sluit niet uit dat de 
fiduciant in sommige gevallen zakenrechtelijk wordt beschermd doordat de goederen juridisch afgezonderd 
blijven van het vermogen van de tussenpersoon (namelijk voor goederen die fiduciair werden toevertrouwd). In 
het Zwitserse recht vinden we precies het omgekeerde van het Duitse recht (het aanvaardt dat men rechtstreeks 
goederen kan verkrijgen door middel van een tussenpersoon, maar geeft geen bescherming voor goederen die 
aan een tussenpersoon werden overgedragen tot beheer). Bij onroerend goed bestaat de mogelijkheid in het 
(Staats)Nederlandse en Duitse recht niet, en vindt er dus maar een rechtstreekse verkrijging door de 
gemeenschap plaats wanneer ook in naam van de gemeenschap wordt verkregen - zie voor (Staats)Nederland HR 
2 april 1976, Modehuis Nolly, NJ 450. 
46 Zo ook R. JANSEN, Beschikkings(on)bevoegdheid, nr. 669-705. 
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Louter persoonlijke (d.i. obligatoire) rechten, zoals conventionele of testamentaire 
onvervreemdbaarheden, voorkooprechten, goedkeuringsbedingen, aankoopopties, 
hypotheekverboden en andere "negatieve zekerheidsbedingen" (zie verder), 
verhuringsverboden, e.d.m. hebben dus in beginsel géén zakelijke werking.  
 
Dit wordt verder nader besproken in Hoofdstuk V (algemene bespreking van de 
overdraagbaarheid en beperkingen eraan), dit alles onder voorbehoud van wat in het Deel VI 
over schuldvorderingen wordt uiteengezet over de zgn. externe werking van intern 
aangebrachte modaliteiten of beperkingen van schuldvorderingen (die maakt dat dergelijke 
beperkingen in beginsel wel tegenwerpelijk zijn aan derden en dus eenw erking hebben die 
gekijkt op  die van een zakelijk recht). 
 

c. Nader over de zakelijke werking van enkele anticipatieve rechten (future interests) 
 
De numerus clausus verhindert niet dat er ook in ons recht een aantal rechten ook zakelijke 
werking hebben, andere dan rechten die een actueel genot of een zekerheidsrecht verschaffen.  
 
In het Anglo-Amerikaanse common law bestaan er inderdaad bij ons niet gekende vormen van opsplitsing van 
eigendom, met name verschillende future interests, zij het dat er ook daar een zekere numerus clausus geldt 
(zeker wat Engeland betreft door de hervorming van de Law of Property Act 1925). 
 
1° Opsplitsing in de tijd? 
 
De cataloog van zakelijke rechten in ons recht kent geen mogelijkheid om "eigendom voor 
een bepaalde tijd" te scheppen, tenzij in de vorm van een beperkt zakelijk recht (bv. 
opstalrecht)47. Vandaar dat een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed voor een 
bepaalde tijd ofwel een verbintenis is tot vestiging van vruchtgebruik voor die tijd, met 
voorbehoud van blote eigendom48, ofwel een verbintenis tot overdracht in volle eigendom 
met een louter obligatore verplichting tot teruglevering door de verkrijger. In het eerste geval 
is de "future interest" de blote eigendom, in het tweede geval een loutere schuldvordering. 
 
Wel zijn beperkte zakelijke rechten altijd beperkt door een termijn (bv. opstal, erfpacht, 
vruchtgebruik), nut (erfdienstbaarheden) of afhankelijkheid van een verzekerde 
schuldvordering (zekerheidsrechten). 
 
2° De zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde ?  
 
Wat echter wel mogelijk is, is een overdracht onder ontbindende voorwaarde (het overlijden 
van een persoon kan echter nooit een voorwaarde vormen, maar enkel een termijn, aangezien 
het een zekere gebeurtenis is; wel een mogelijke voorwaarde is bv. het vooroverlijden van één 
persoon ten aanzien van een ander, zoals we dat bv. vinden in aanwas- of tontine-

                                                 
47 Vgl. H. de PAGE, Traité, V nr. 1255, i.h.b. C. 
48 Vgl. art. 3:85, lid 1 NBW. 
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overeenkomsten, bij de erfstellingen over de hand e.d.m.). De ontbindende voorwaarde heeft 
in ons recht namelijk zakelijke werking (zie uitvoeriger in Deel II). 
 
De overdracht onder ontbindende voorwaarde brengt echter geen opsplitsing van het 
eigendomsrecht mee: de persoon die bij verwezenlijking van de voorwaarde terug eigenaar 
wordt heeft geen zakelijk recht, dat zou kunnen worden overgedragen op dergelijke wijze dat 
de verkrijger pendente conditione reeds een zakelijk recht zou verkrijgen49, en dat ook 
gehandhaafd zou kunnen worden door middel van zakelijke subrogatie. Diegene die intussen 
eigenaar is, heeft de volle eigendom, en zijn bevoegdheid over de zaak te beschikken is dan 
ook niet beperkt. De andere partij heeft intussen géén zakelijk recht, maar slechts een 
persoonlijk recht dat mogelijks tot het verkrijgen van een zakelijk recht kan leiden. Voor 
zover hij bv. de vordering tot ontbinding zou kunnen overdragen aan een derde, zou de 
uitoefening daarvan door die derde tot gevolg hebben dat het goed terukeert naar de 
vervreemder en niet dat het verkregen wordt door die derde. 
 
3° De zakelijke werking van het recht onder opschortende voorwaarde ?  
 
Volgens de traditionele opvatting heeft ook de verkrijger onder opschortende voorwaarde nog 
géén zakelijk recht - tenzij in die gevallen waar het eigendomsrecht opgesplitst is volgens 
erkende figuren, als bv. blote eigendom en vruchtgebruik.  
 
In andere landen daarentegen wordt in sommige gevallen de rechtspositie van de verkrijger 
onder opschortende voorwaarde gekarakteriseerd als een soort zakelijk recht, een 
“eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde”, zoals meer bepaald het Duitse 
Anwartschaftsrecht. 
 
Evenwel kent ons recht minstens een aantal bijzondere gevallen waar de verkrijger onder 
opschortende voorwaarde wel een zakelijk werkend recht heeft : 
 
1° bij de toegelaten erfstellingen over de hand - zie verder; 
 
2°  bij de certificatie van aandelen en soortgelijke effecten50.  
 
In andere gevallen van fiduciaire verplichtingen daarentegen heeft de fiduciant in beginsel 
géén zakelijk recht (zie verder). 
 
Voor de ontleding van het eigendomsvoorbehoud, zie verder. 
 
4° Naastingsrechten 
 

                                                 
49 Dergelijke vergissing is wellicht geïnspireerd door het feit dat een verbintenis onder opschortende voorwaarde 
wel als een soort verbintenis kan worden beschouwd. Eigendom onder opschortende voorwaarde is echter geen 
zakelijk recht. 
50 Art. 503 en 242 Wb.Venn. 1999, voorheen art. 43 bis en 124 ter VennW zoals gewijzigd bij Wet 15 juli 1998. 
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Een zakelijke werking hebben in ons recht ook een reeks naastingsrechten of uitkooprechten, 
vaak als sanctie bij de miskenning van een voorkooprecht. Zij komen in Deel II. uitvoeriger 
ter sprake. In ons recht kunnen ook zij evenwel niet als zakelijke rechten beschouwd worden : 
zolang het recht niet wordt uitgeoefend, heeft de titularis geen enkel zakelijk recht op het 
goed.  
 
In een aantal andere rechtsstelsels spreekt men wel van een bijzonder soort zakelijk recht 
(Erwerbsrechte). In andere landen vinden we ook nog andere vormen van relativering, bv. de 
Vormerkung in onder meer het Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse recht, waardoor de koper die 
nog geen eigenaar kan worden, toch reeds een zakenrechtelijk beschermde positie verkrijgt. 
 

5° Erfrechtelijke reserve 
 
Een onrechtstreekse zakelijke werking op dezelfde wijze als het ontbindingsrecht heeft ook de 
erfrechtelijke reserve (recht op inkorting), doordat beschikkingen om niet die – naar achteraf 
blijkt – ermee in strijd komen door de reservatairen kunnen worden aangevochten door 
middel van de inkorting (zie de bespreking in Deel II). 
 

d. Relativering bij onroerende zakelijke genotsrechten. 
 
Aan één van de voornaamste redenen voor de numerus clausus, namelijk de voorzienbaarheid 
en kenbaarheid van zakelijke rechten voor derden, kan bij onroerend goed ook worden 
tegemoet gekomen door een goede grondboekhouding. Om deze redenen wordt de numerus 
clausus bij onroerende goederen in meerdere landen afgezwakt. Het blijft evenwel ook dan 
nog wenselijk om de eigendom van onroerend goed niet op een onbeperkt aantal wijzen te 
laten opsplitsen. 
 
Het resultaat van deze afweging maakt in ons recht dat er in beginsel weliswaar nog steeds 
een numerus clausus van zakelijke rechten geldt, doch dat partijen bij de nadere vormgeving 
van die zakelijke rechten een zekere marge hebben. 
 
Bij onroerende zakelijke genotsrechten zijn er daarbij een aantal uitwendige grenzen : ofwel 
een beperking in de tijd (bij opstal 50 jaar, vernieuwbaar, bij erfpacht minstens 27 en 
hoogstens 99 jaar, vernieuwbaar, bij vruchtgebruik hoogstens het leven van een welbepaalde 
persoon reeds in leven bij vestiging van het vruchtgebruik) ofwel een beperking door het 
“nut” (bij erfdienstbaarheden, a contrario uit art. 710 bis BW dat de mogelijkheid tot 
afschaffing bij gebrek aan nut regelt). 
 
Binnen die grenzen hebben partijen een zekere speelruimte, waarbij zij de inhoud van het 
zakelijk recht (de afbakening van bevoegdheden tussen eigenaar en zakelijk gerechtigde) 
nader kunnen regelen. “De inhoud van het zakelijk recht nader regelen” houdt in dat het hier 
om een regeling met zakelijke werking gaat. 
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Zo aanvaardt het B.W. een wijziging door partijen van de zakelijke bevoegdheidsverdeling bij 
het recht van gebruik of bewoning, mits dit gebeurt in de vestigingstitel zelf - zie art. 628 BW. 
Hetzelfde geldt voor erfpacht (art. 17 Erfpachtwet) en opstal (art. 8 Opstalwet). Hetzelfde 
geldt in zekere mate ook voor de erfdienstbaarheden (zie art. 686 BW)51. Er blijkt ook niet 
van enige reden waarom deze regel niet zou gelden voor het enige andere beperkte onroerend 
zakelijk genotsrecht - met name vruchtgebruik -: ook daar moet een wijziging mogelijk zijn 
mits deze in de titel zelf van het vruchtgebruik is aangegeven.  
 
Deze opvatting ligt ook in de lijn van de opvatting die aanvaard is geworden bij de 
herregeling van het appartementsrecht in art. 577-2 v. BW. Het appartementsrecht (sinds 
1994) relativeert evenzeer het beginsel van de numerus clausus door aan het overgeschreven 
reglement van mede-eigendom bijna een soortgelijke werking erga omnes toe te kennen als 
aan een zakelijk recht (opvatting van het reglement als een soort “collectieve 
erfdienstbaarheid”). 
 
In sommige rechtsstelsels is men bij onroerend goed van het numerus clausus beginsel 
afgestapt (bv. het Spaanse of Zuid-Afrikaanse); in het Staatsnederlandse recht heeft men dat 
niet gedaan, maar wel de mogelijkheid geschapen om door overeenkomst en inschrijving 
kwalitatieve verplichtingen te scheppen. 
 
Geen van beide is in het Belgische recht gebeurd, maar er is wel een andere relativering. De 
grens ligt daar, dat – naast de hierboven genoemde uitdrukkelijke beperkingen in de wet - de 
vormgeving van het beperkt recht niet “wezenlijk” verschillend mag zijn van het door de wet 
bepaalde model (de “essentialia negotii” en de “naturalia negotii” mogen niet worden 
gewijzigd, enkel de “accidentalia negotii”)52. Zo is de overdraagbaarheid bij de meeste van 
deze rechten – tenzij ze accessoor zijn – niet wezenlijk53. 
 

e. Gevolgen bij fiduciaire verhoudingen, in het bijzonder beheerseigendom. 
 
1° Beginsel – het begrip “fiduciair”. 
 
Het beginsel van de numerus clausus en de invulling ervan met de door ons recht erkende 
zakelijke rechten betekent dat er niet zoiets bestaat als “fiduciaire eigendom” in ons recht.  
 
Ons recht kent natuurlijk wel fiduciaire verplichtingen – dit is de verplichting om bij het 
stellen van rechtshandelingen, zij het als gerechtigde dan wel als vertegenwoordiger, te 

                                                 
51 Zie het hele debat over de “collectieve erfdienstbaarheid”, onder meer de verdediging ervan door J. 
HANSENNE, La servitude collective, pr. In de appartementsmede-eigendom lijkt de wetgever in 1994 voor de 
ruime opvatting te hebben gekozen : het reglement van mede-eigendom krijgt namelijk “zakelijke” werking door 
de overschrijving ervan. 
52 Het betreft hier een klassiek onderscheid uit het ius commune. Zie bv. DERNBURG, Pandekten, I § 93, in de 
uitgave Berlin (7) 1902, p. 217. Bij POTHIER wordt ook hele vaak een onderscheid gemaakt tussen wat “de 
l’essence du contrat” is, wat “de la nature du contrat” is en wat “naît des clauses particulières du contrat”. 
53 In (Staats)Nederland kan de overdraagbaarheid worden beperkt bij erfpacht (5:91 I NBW) en opstal (art. 
5:104 NBW) en bij recht van gebruik of bewoning (art. 3:223 NBW), doch niet bij vruchtgebruik. 
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handelen in het belang van de fiduciant en niet in het eigen belang (en daarover rekenschap en 
verantwoording af te leggen). Meestal betekent dat ook dat de handelende persoon de 
opbrengst van zijn handelen (bv. zijn beheer van goederen) aan de fiduciant moet doen 
toekomen. In zoverre de eigenaar van de goederen aan de begunstigde verantwoording is 
verschuldigd over zijn beheer en niet zelf gerechtigd is tot de winst (of hoogstens tot een 
percentage ervan), is er dus een “fiduciaire verplichting” (fiduciary duty, Treupflicht, d.i. 
loyaliteitsverplichting). Het is dus evident mogelijk in ons recht om bij rechtshandeling 
daadwerkelijke schuldvorderingen toe te kennen die in verhouding staan tot de 
vermogenswaarde van bepaalde goederen of in ruil voor de overdracht van bepaalde 
goederen, waarbij de begunstigde ook een derde kan zijn54. 
 
Maar het fiduciair karakter van een bevoegdheid met betrekking tot goederen verschaft de 
partij jegens wie men deze verplichting heeft nog geen zakelijk recht ten aanzien van die 
goederen; de fiduciaire schuldvordering blijft in beginsel een zuivere schuldvordering. 
Wanneer iemand goederen in eigendom overdraagt aan een ander onder de verplichting deze 
in het belang van de overdrager te beheren en hem de opbrengst van die goederen over te 
maken, dan heeft de fiduciair de volle eigendom van die goederen en niet een apart soort 
eigendom, dat niet in zijn privé-vermogen zou vallen of waardoor hij niet alle bevoegdheden 
van een eigenaar zou hebben. Zijn schuldeisers kunnen er beslag op leggen, en gaat de 
fiduciair failliet, dan vallen die goederen in de faillissementsboedel. 
 
Dit sluit natuurlijk niet uit dat het recht zich ontwikkelt en bepaalde rechtsposities die eerder 
niet als zakelijk werden erkend door die ontwikkeling op een bepaald ogenblik wel een 
zakelijke werking kunnen krijgen. De rechtsleer worstelt daar dan vaak mee en wringt zich in 
allerlei bochten om toch maar bepaalde fenomenen te verklaren zonder toe te geven op vaak 
achterhaalde stellingen (in deze Inleiding zullen we daarvan meerdere voorbeelden zien, bv. 
ten aanzien van de rechtspositie van de koper onder eigendomsvoorbehoud, van de retentor, 
van de certificaathouder van effecten, van de beslaglegger, van de begunstigde van een 
kwaliteitsrekening, van de verwachter van een fideicommis). Het aantal rechten met zakelijke 
werking in ons recht is dan ook, zoals gezegd, groter dan traditionele lijstjes aangeven. 
 
In sommige andere rechtsstelsels zijn er ook nog andere gevallen waarin de fiduciant zakenrechtelijk bescherrmd 
wordt zonder eigenaar te zijn (bv. in het Franse recht de recent ingevoerde fiducie door rechtspersonen aan 
financiêle instellingen, art. 2011 v. CC ingevolge de Wet nr. 2007-211 van 19 februari 2007). 
 
Meer algemeen vormt de bestemming van een goed, zelfs wettelijk bepaald, op zichzelf nog 
geen zakelijk recht (zie bv. voor subsidievorderingen Cass. 15 oktober 199955). 
                                                 
54 Voorbeelden vinden we bij bij de klassieke vastgoedcertificaten, bij beleggingen in beleggingsvennoot-
schappen anders dan als aandeelhouder, bij “portage” van aandelen (waarbij de porteur volledig eigenaar wordt, 
maar er tussen hem een derde een overeenkomst bestaat met o.m. een verkoop- en/of – aankoopoptie) e.d.m. 
Bepaalde verzekeringsproducten zijn eveneens aan fiduciaire verplichtingen onderworpen (nl. wanneer 
winstdeling is beloofd). 
55 Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 = TBH 2000, 233 noot Ch.A. LEUNEN = JLMB 2000, 752 = 
RCJB 2001, noot N. THIRION "La théorie de l'égalité des créanciers en concours d'une personne morale en 
liquidation: nouveauw enseignements de la Cour de cassation". Het feit dat de subsidie wettelijk voor een 
bepaalde uitgave moest worden gebruikt, verschaft de leverancier van die uitgave nog geen voorrecht op de 
subsidievordering. Vgl. eerder Cass. 27 januari 1983, Arr. 1982-83, 307 = RW 1983-84, 1637 (beslagbaarheid 
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2° Toepassingen - beheerseigendom 
 
Voor zover het om volle eigendom gaat, erkent ons recht dus wel de “eigendom ten titel van 
beheer” (fiducia cum amico, Verwaltungstreuhand  als onderscheiden van de fiducia cum cre-
ditore, Sicherungstreuhand)56. Daarbij geldt dus wel het numerus-clausus-beginsel, d.w.z. dat 
men geen niet-erkende opsplitsing van het eigendomsrecht kan scheppen bij overeenkomst, en 
dus (onder voorbehoud van het gebruik van bepaalde andere rechtsfiguren) ook geen “trust”; 
doch wanneer eigendom wordt overgedragen ten titel van beheer, beantwoordt de 
overeengekomen rechtspositie van partijen daar meestal ook aan. De beheerder wordt daarbij 
volwaardig eigenaar van de goederen en kan er in beginsel vrijelijk over beschikken. 
Weliswaar dient hij de opbrengst van de goederen aan een andere (de overdrager of een 
derde-begunstigde) te doen toekomen, doch daarbij gaat het om een zuivere schuldvordering 
(het zgn. fiduciair passief) (zodat het gebruik van de term “economische eigendom” erg 
misleidend is). 
 
Het is dus natuurlijk mogelijk in ons recht om bij rechtshandeling daadwerkelijke 
schuldvorderingen toe te kennen die in verhouding staan tot de vermogenswaarde van 
bepaalde goederen of in ruil voor de overdracht van bepaalde goederen, waarbij de 
begunstigde ook een derde kan zijn. In zoverre de eigenaar van de goederen aan de 
begunstigde verantwoording is verschuldigd over zijn beheer en niet zelf gerechtigd is tot de 
winst (of hoogstens tot een percentage ervan), is er een “fiduciaire verplichting” (fiduciary 
duty, Treupflicht, d.i. loyaliteitsverplichting) en kan men spreken van eigendom ten titel van 
beheer en komt de rol opnieuw in de buurt van de trust. In feite betreft het hier veeleer de 
romeinsrechtelijke fiducia cum amico (fiducie-gestion, Verwaltungstreuhand). 
 
Van  een fiduciaire constructie spreken we nog niet bij de eenvoudige schuldvordering, 
waarbij de begunstigde gewoonweg schuldeiser is van een andere persoon (natuurlijke of 
rechtspersoon). De schuldvordering kan een vaste of een variabele opbrengst hebben. Het kan 
gaan om een vordering met verloren kapitaal, bv. rente voor een bepaalde duur of lijfrente 
(voor de duur van zijn leven is ook een “bepaalde” duur) (altijddurende rente daarentegen is 
essentieel aflosbaar : wanneer betaling wordt stopgezet heeft de begunstigde recht op 
terugbetaling van het kapitaal). Het kan ook gaan om een vordering op periodieke uitkeringen 
en op termijn uitkering van een kapitaal. Het kan gaan om een vordering tot uitkering op 
(bepaalde of onbepaalde) termijn van een éénmalige (gekapitaliseerde) prestatie. 
 
Bij “fiduciaire” constructies hebben we het namelijk over die gevallen waarin de 
schuldvordering van de begunstigde verbonden is aan de waarde of opbrengst van één of meer 
goederen en de eigenaar daarvoor rekening en verantwoording is verschuldigd (vgl. hoger de 
betekenis van het begrip fiduciair). 

                                                                                                                                                         
van subsidievorderingen). 
56 Naast de eigendom ten titel van beheer kan men desgevallend nog de eigendom ten titel van onderneming of 
beroepsuitoefening onderscheiden, die we terugvinden in de éénhoofdige bvba  - vgl. J.-L. JEGHERS, "La 
difficile intégration du trust anglo-saxon en droit civil belge", R. Not. B., 1991, p. (311) 331. Daar geschiedt de 
overdracht evenwel door middel van inbreng. 
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Toepassingen waarbij de begunstigde een loutere schuldeiser is, maar er een zekere band bestaat tussen zijn 
rechten en - de waarde van - één of meer bepaalde goederen, en dus ook een rekenschapplicht (fiduciary duty) 
vinden we bv. bij de klassieke vastgoedcertificaten57, bij beleggingen in beleggingsvennootschappen anders dan 
als aandeelhouder, bij “portage” van aandelen (waarbij de porteur volledig eigenaar wordt, maar er tussen hem 
een derde een overeenkomst bestaat met o.m. een verkoop- en/of – aankoopoptie)58, en dergelijke meer. Een 
ander voorbeeld is een schuldvordering tot beloop van de opbrengst van een goed als wisseloplossing voor een 
recht van vruchtgebruik (bv. na handgift, wat maakt dat een vruchtgebruik op de goederen niet mogelijk is)59 - 
tenzij het goed gehouden wordt door een derde (zie verder de bespreking van de handgift in Deel II). Bepaalde 
verzekeringsproducten zijn eveneens aan fiduciaire verplichtingen onderworpen (nl. wanneer winstdeling is 
beloofd).  
 
Een vorm van fiduciaire eigendom is ook de niet-geïncorporeerde stichting (d.i. de "stichting" die niet in de 
vorm van een rechstpersoon geschiedt en dus juridisch ook geen afzonderlijk vermogen schept - het gaat dan om 
goederen die aan een bepaalde persoon zijn overgedragen om voor een bepaald doel te worden aangewend, 
zonder dat hiervoor een afzonderlijke rechtspersoon wordt opgericht).  
 
Een bijzonder geval is ook de legataris onder last : wanneer er geen reservataire erfgenamen zijn, is het 
aanstellen van een legataris met veel lasten tot uitkering van goederen en constructie om de testamentuitvoerder 
de saisine te geven60. 
 
Aangezien de fiduciaris in deze gevallen eigenaar is van de goederen, zijn de gemeenrechtelijke regels inzake 
lastgeving niet als dusdanig toepasselijk, maar zij worden naar analogie toegepast, vermits dergelijke 
verplichtingen uit de aard van de overeenkomst volgen (en dit onder voorbehoud van nadere regels, zoals die 
meer bepaald voor beleggingsondernemingen gelden). Deze verplichtingen kunnen wel geen beperking vormen 
voor de beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar. De belangrijkste van deze regels zijn de zorgplicht 
(inbegrepen de best execution rule), de inlichtingenplicht en de verplichting tot rekenschap en verantwoording, 
de daarmee verband houdende verplichting tot voordeelsafdracht van krachtens zijn beheer verkregen voordelen, 
die volgt uit de no profit rule (d.w.z. verplichting in het uitsluitend belang van de opdrachtgever te handelen, en 
het eigenbelang niet te laten meespelen, anders gezegd : no side profits - geen zijdelingse voordelen), verder de 

                                                 
57 Zie o.m. H. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1107 v. nr. 9; V. DE SCHRYVER, “Effectisering van onroerend 
goed”, RW 1997-98, 1200 v. 
58 Zie o.m. K. GEENS & M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-
overeenkomsten”, in Le trust et la fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, Bruylant Brussel 1997, (129) 
161 v. Deze schrijvers gaan uitvoerig in op de verzoenbaarheid van portage met art. 1855 BW, intussen art. 32 
VennW 1999, met name de vraag of portage niet in strijd zou zijn met het beginsel dat elke vennoot moet delen 
in het verlies. M.i. berust de hele discussie op een onzorgvuldige lezing van de wetsbepaling. Deze stelt immers 
niet dat elke vennoot moet delen in het verlies, maar wel dat elke inbreng moet delen in het verlies. Portage doet 
daaraan geen afbreuk; of het nu de porteur is dan wel de achterman die het verlies lijdt verandert niets aan het 
feit dat de met hun aandelen overeenstemmende inbreng wel deelt in het verlies. Het recente arrest Cass. 5-11-
1998, Rec. cass. 1999, 67 noot M. WYCKAERT “Het leeuwenbeding en de bedoeling van partijen”, lijkt dit te 
bevestigen, door te beslissen dat enkel bedingen die de verhouding met de andere vennoten aa ntasten of tot 
dergelijke aantasting strekken nietig zijn (en dus niet de bedingen die enkel de inwendige verhouding tussen 
overdrager en overnemer betreffen). 
59 Vgl. M PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 894 nr. 182. 
60 Zie over deze figuren uitvoeriger R. ZIMMERMANN, "Heres fiduciarius ? Rise and Fall of the testamentary 
Executor", in Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in Historical Perspective (red. R. Helmholz & R. 
Zimmermann), Duncker & Humblot Berlin 1998, p. (267) 295-296. 
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no conflict rule  (d.i. de verplichting om een conflict tussen zijn verplichting jegens de opdrachtgever en 
eigenbelang te vermijden), enz. 
 
Bij certificering van aandelen en soortgelijke effecten (meer bepaald certificering in België van buitenlandse 
aandelen op naam61, of certificering van Belgische aandelen door een administratiekantoor62) is de uitgever 
eveneens eigenaar, doch de certificaathouder geen loutere schuldeiser - althans niet bij certificatie van Belgische 
aandelen (zie de bespreking verder).  
 
Of de overdracht ten titel van beheer een handeling om niet of onder bezwarende titel uitmaakt, hangt af van de 
nadere inhoud van de overeenkomst. Voor zover de overdrager ook volledig begunstigde is, gaat het om een 
handeling onder bezwarende titel. Indien de overdrager de begunstiging geheel of gedeeltelijk doet toekomen 
aan een derde gaat het om een onrechtstreekse schenking, dus om een handeling om niet.  
 
Vindt er geen overdracht plaats aan de beheerder, maar omgekeerd een “uitgifte” van “equity” (fiduciaire 
rechten, bv. in de vorm van certificaten), dan gaat het om een beheersovereenkomst, die samengaat met een soort 
verkoop als en slechts als de begunstigde een (beperkt) zakelijk recht verkrijgt, zoniet mogelijks wel met een 
verkoop op termijn of onder opschortende voorwaarde (bij het beëindigen van het beheer).  
 

3° Mogelijke privaatrechtelijke gevolgen van beheerseigendom - voordelen. 
 
Deze constructies bieden als belangrijkste voordeel hun soepelheid. Denken we bv. aan de volgende 
mogelijkheden : 
 
1° Het is mogelijk een derde te begunstigen, zonder dat deze derde reeds onmiddellijk een vast recht verkrijgt 
(dit veronderstelt wel dat de begunstiging “in waarde” geschiedt, en niet in natura. Indien de beheerder verplicht 
is de goederen zelf te bewaren en over te dragen aan de derde, gaat het om een beschikking “over de hand” die in 
beginsel nietig is). 
 
Anders dan bij een rechtstreekse schenking, hoeft de onrechtstreekse schenking niet “dadelijk” te zijn, in de zin 
dat de derde-begunstigde niet noodzakelijk een dadelijk recht verkrijgt (hij verkrijgt immers geen recht op de 
overgedragen goederen, maar enkel een schuldvordering, zij het dat die kan verbonden zijn aan de waarde van de 
goederen). De verkrijger gaat weliswaar dadelijk jegens de bedinger een verbintenis aan om jegens de derde te 
presteren, maar de derde verkrijgt nog niet noodzakelijk dadelijk een recht op die prestatie (zie hoger). 
 
Zo kan men door middel van een derdenbeding of een schenking of legaat onder last ook een derde die nog niet 
bestaat begunstigen. De derde moet wel bepaalbaar zijn. Zolang hij nog geen actueel subjectief recht heeft 
verkregen jegens de partijen (wat vereist dat hij bestaat) wordt hij ook niet beschermd tegen een gebeurlijke 
herroeping van de begunstiging, minstens bij akkoord van de beide andere partijen (bij derdenbeding en 
schenking onder last). Een legaat onder last heeft het nadeel dat de legataris niet verplicht is te aanvaarden, en bij 
verwerping de goederen aan de wettige erfgenamen toekomen. Een onherroepelijke begunstiging van niet 
bestaande derden kan, behalve door middel van de toegelaten erfstellingen over de hand (zie hoger) enkel via 
een vereniging zonder winstoogmerk of stichting, maar in die gevallen verkrijgt de derde niet rechtstreeks een 
subjectief recht (vgl. hoger). 
 
Door middel van een derdenbeding kan men, anders dan bij een rechtstreekse schenking, maken dat de derde nog 
géén recht verkrijgt, zodat herroeping van de begunstiging mogelijk blijft. Eenmaal aan de begunstigde zelf een 

                                                 
61 In België sedert de jaren vijftig gebruikelijk– zie o.m. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1101 v. nr. 5; K. 
GEENS & M. WYCKAERT, in Le trust et la fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, (129) 131 v. 
62 Zie o.m. H. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1103 v. nr. 6-8; K. GEENS & M. WYCKAERT, in Le trust et la 
fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, (129) 131 v.  
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daadwerkelijk recht is toegekend (wat bij de rechtstreekse schenking altijd het geval is), kan men dit niet meer 
zonder zijn toestemming ongedaan maken63 (tenzij in de gevallen waarin ook een rechtstreekse schenking kan 
worden herroepen, bv. tussen echtgenoten). Maar het is wel mogelijk om de toekenning van een recht aan de 
derde uit te stellen, en zodoende de begunstiging herroepelijk te houden tot op de dag waarop de prestatie door 
de beheerder (fiduciaris) opeisbaar wordt. Het herroepingsrecht kan men beschouwen als een beschikkingsrecht 
over de “waarde” van de goederen. Minstens in sommige gevallen is dit beschikkingsrecht niet vatbaar voor 
beslag, “konkursfest”, enzovoort – zo bv. het recht tot herroeping van de begunstiging van een levensverzekering 
(art. 112, lid 3 Landverzekeringsovereenkomstenwet 25 april 1992). In die zin zou men kunnen zeggen dat de 
schuldvordering op de verzekerde prestaties bij levensverzekering een goed onder “dual ownership” vormt, meer 
nog een soort discretionary trust in handen van de verzekeringnemer. 
 
De begunstigde loopt wel het gevaar dat, ook al heeft hij een recht verkregen, de belover de overeenkomst 
ontbindt wegens wanprestatie van de bedinger, en heeft in dat geval hooguit recht op schadevergoeding vanwege 
de bedinger. 
 
NB. Anders dan een loutere schuldvordering, kan een zakelijk recht niet zwevend zijn (zie de bespreking verder 
onder Afdeling C). Vandaar dat bij een fiduciaire constructie zonder volle eigendomsoverdracht (zoals in verder 
te bespreken figuren), het zakelijk recht van de begunstigde rechtstreeks van de overdrager naar de begunstigde 
moet gaan, en dus ofwel in het vermogen van de ene ofwel in dat van de andere valt. 
 
2° Er kan een opeenvolging in de tijd zijn van meerdere begunstigden, elk voor een bepaalde periode. Wanneer 
de begunstigde een zakelijk recht heeft, kan dit slechts door een opsplitsing van het eigendomsrecht in blote 
eigendom en beperkt recht (bv. vruchtgebruik) of door middel van een fideicommis waar deze geldig is (zie 
verder). De rechten van de begunstigden kunnen dus meer “gemodaliseerd” worden dan bij zakelijke rechten. 
 
3° Verder kunnen de begunstigden gemakkelijker anoniem blijven ten aanzien van de wederpartij 
(medecontractant) van de beheerder-eigenaar (inbegrepen de vennootschap die de effecten heeft uitgegeven die 
door de fiduciaris worden beheerd).  
 
4° Voor goederen waarvan de overdracht aan bijzondere formaliteiten of kosten is onderworpen, zoals met name 
bij onroerend goed (publiciteit, registratierechten, tooepasselijkheid bodemsaneringsdecreet, enzovoort), kan 
men aldus het recht op de “waarde”, d.i. de economische opbrengst van het goed overdragen zonder aan de 
vereisten voor overdracht van het goed zelf te moeten voldoen (of dergelijke “roerendmaking “ ook met behoud 
van het eigendomsrecht op het goed zelf mogelijk is, komt verder nog ter sprake).  
 
5° Het faillissement van de begunstigde (niet-overdrager) en soortgelijke toestanden hebben geen invloed op het 
beheer (“konkursfest” karakter). Het faillissement van de overdrager heeft slechts invloed voor zover de 
overdracht zelf niet-tegenwerpbaar is aan de schuldeisers, omwille van de actio Pauliana of gelijkaardige 
vorderingen.  
 
6° Voor zover de eigendom van de beheerder ook een volledige beschikkingsbevoegdheid inhoudt, heeft ook dit 
het voordeel van de zekerheid in het verkeer. De verkrijger dient dan immers geen nader onderzoek te verrichten. 
Dit voordeel vermindert natuurlijk naarmate men beperkingen van de beschikkingsbevoegdheid aanvaardt. 
 

4° Mogelijke privaatrechtelijke gevolgen van beheerseigendom - nadelen. 
 

Indien ze niet bijzonder wordt versterkt, zal de positie van de begunstigde in deze constructies wel erg zwak zijn. 
Wanneer de bewindvoerder (fiduciaris) ex hypothesi beschikt over de volle eigendom van de goederen, niet 
bezwaard door een zakelijk recht van de fiduciant / begunstigde, dan is zijn rechtsverhouding tegenover de 

                                                 
63 Rond deze vraag zijn er wel een aantal betwistingen; zie hierover E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen 
contractanten en derden, nr. 111 met verwijzingen. 
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begunstigde zuiver verbintenisrechtelijk.  
 
1° In geval van faillissement van de bewindvoerder en andere gevallen van samenloop (inbegrepen bv. het 
overlijden, telkens wanneer de nalatenschap niet zuiver en eenvoudig wordt aanvaard) vallen de goederen in zijn 
boedel, en is de begunstigde / fiduciant gewoon chirografair schuldeiser. De goederen vormen geen afgescheiden 
vermogen. Zij maken deel uit van de nalatenschap, ev. ook huwelijksgemeenschap van de “trustee”. Spreken van 
zakelijke subrogatie heeft geen zin, vermits de begunstigde geen zakelijk recht heeft over de goederen. 
 
2° Beperkingen aan de bestuurs- of beschikkingsbevoegdheid van de fiduciaire eigenaar werken niet zakelijk, 
d.w.z. kunnen niet worden ingeroepen tegen derden (behoudens via de derde-medeplichtigheid) noch in geval 
van samenloop. Komt de bewindvoerder (fiduciaris) zijn verplichtingen tegenover de fiduciant / begunstigde niet 
na, dan is dit weliswaar wanprestatie, maar is de fiduciant / begunstigde daartegen helemaal niet zakenrechtelijk 
beschermd.  
 
Omgekeerd is de eigendom van de fiduciaris ook niet zakenrechtelijk beperkt, en is deze persoon dus volledig 
beschikkingsbevoegd : ook al zou hij niet mogen vervreemden, hij kan dit wel, en het verbod heeft geen 
zakelijke werking. Aangezien de fiduciaire eigenaar beschikkingsbevoegd is, is de derde-verkrijger beschermd 
ook indien hij niet aan de gewone eisen voor bescherming van verkrijgers te goeder trouw voldoet. De 
begunstigde heeft geen volgrecht. Weliswaar kan de omweg van de leer der derde-medeplichtigheid dit in 
sommige gevallen oplossen, maar de aanspraak van de begunstigde tegen de derde blijft een zuiver 
verbintenisrechtelijke aanspraak die niet bestand is tegen samenloop (niet "konkursfest") met andere schuldeisers 
van de derde. Via de actio Pauliana, wanneer zij mogelijk is, ontsnapt men wel aan andere schuldeisers van de 
derde, maar niet aan samenloop met de andere schuldeisers van de beheerder/ fiduciaris. 
 
3° Ook hebben de schuldeisers van schulden die voor het beheer van die goederen zijn aangegaan géén voorrang 
op de andere schuldeisers van de bewindvoerder, vermits de goederen ook hier geen afgescheiden vermogen 
vormen, maar "bruto" in de boedel vallen van de bewindvoerder.  
 
4° Omgekeerd ontsnappen de goederen aan de schuldeisers van de begunstigde / fiduciant, zij het dat die 
natuurlijk wel de schuldvorderingen die de begunstigde heeft op de bewindvoerder, kunnen innen of verzilveren. 
 
5° Hierboven kwamen reeds een aantal gevallen ter sprake, waarin de begunstiging van de derde kan worden 
herroepen of ongedaan gemaakt. 
 
6° Tenzij in het geval waarin de beheerder slechts een vruchtgebruik heeft, is er bij het einde van de 
beheersperiode een nieuwe overdracht nodig om de begunstigde / bestemmeling eigenaar te maken (tenzij door 
de werking van een ontbindende voorwaarde). Ook een vervanging van de fiduciaris veronderstelt een 
overdracht in eigendom - wat niet het geval is indien de beheerder geen eigenaar is. Voor goederen waarvan de 
overdracht aan bijzondere vormen of kosten is onderworpen, zoals met name bij onroerend goed, is dit een 
belemmering.  
 
Uit al deze gevolgen blijkt dat deze constructies wat de rechtsgevolgen betreft weinig met een trust te maken 
hebben. Zij beantwoorden ook niet aan de eisen die het Haags Trustverdrag stelt voor de erkenning van een trust, 
aangezien er geen afgescheiden vermogen is, en de goederen deel uitmaken van het vermogen van de trustee. De 
beheerder wordt volwaardig eigenaar van de goederen en kan er in beginsel vrijelijk over beschikken. Weliswaar 
dient hij de opbrengst van de goederen aan een andere (de overdrager of een derde-begunstigde) te doen 
toekomen (van fiduciaire eigendom spreken we maar wanneer de schuldvordering van de begunstigde verbonden 
is aan de waarde of opbrengst van één of meer goederen) - doch daarbij gaat het om een zuivere schuldvordering 
(het zgn. "fiduciair passief") - vandaar is de term “economische eigendom” in ons recht inderdaad misleidend64.  

                                                 
64 Vgl. P.A. FORIERS, "La fiducie en droit belge", in C. WITZ & B. OPPETIT (red.), Les opérations 
fiduciaires, Feduci - LGDJ, Parijs 1985, p. (263) 281. 
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5° Versterking van de positie van de begunstigde. 
 
De positie van de begunstigde kan op verschillende wijzen worden versterkt65. 
 
a) Mechanismen met zakelijke werking. 
 
i) Zakelijk recht van de begunstigde 
 
De positie van de begunstigde wordt vanzelfsprekend versterkt door hem een zelfstandig 
zakelijk recht toe te kennen. Dit gebeurt met name wanneer de begunstigde eigenaar of mede-
eigenaar is. Bijzondere, trustachtige, gevallen van opsplitsing van de eigendom vinden we bij 
de toegelaten gevallen van erfstelling over de hand (fideicommis) en bij sommige 
verbintenisrechtelijke mechanismen. Zij worden verder besproken.  
 
Soms stelt men dat het toekennen van een zakelijk recht niet vereist is voor die versterking; het zou voldoende 
zijn de goederen te beschouwen als een afgescheiden vermogen. Men vergeet daarbij dat de uitdrukking 
“zakelijke rechten” en “afgescheiden vermogen” niet van een totaal andere aard zijn : het gaat in beide gevallen 
om nadere uitwerking van de toebedeling van (rechten) op goederen aan personen en van de verhaalbaarheid 
daarop van schuldvorderingen. Een “vermogensafscheiding” impliceert in zekere zin altijd de toekenning van 
een recht met zakelijke werking.  
 
ii) Zakelijke werking van een ontbindende voorwaarde. 
 
Wanneer het gaat om goederen die afkomstig zijn van de begunstigde of van een bedinger te 
zijnen gunste, kan de positie van de begunstigde worden versterkt door een ontbindend beding 
in de titel waarmee de fiduciaris de goederen verkrijgt. De ontbinding heeft in ons recht 
immers in beginsel zakelijke werking (zij het dat deze sterk werking ten aanzien van de 
schuldeisers van de fiduciaris vaak maar geldt indien aan publiciteitsvoorwaarden is voldaan).  
 
De ontbinding helpt de begunstigde evenwel niet, wanneer zij als resultaat heeft dat de 
goederen terugkeren naar de oorspronkelijke bedinger en niet naar de begunstigde. De 
overdracht onder ontbindende voorwaarde brengt immers geen opsplitsing van het 
eigendomsrecht meer: de bedinger heeft niet zoiets als een “eigendomsrecht onder 
opschortende voorwaarde” (in het Duits Anwartschaftsrecht genoemd), dat zou kunnen 
worden overgedragen aan de begunstigde op dergelijke wijze dat de begunstigde niet alleen 
de ontbinding zou kunnen vorderen, maar daarmee tevens zou bereiken dat de goederen van 
rechtswege aan hem toekomen (zonder dat ze eerst langs het vermogen van de bedinger of 
zijn erfgenamen moeten passeren). Wel kan men tegelijk een tweede overdracht 
overeenkomen onder opschortende voorwaarde van vervulling van de eerstgenoemde 
voorwaarde. In dat geval vindt er bij verwezenlijking van de eerstgenoemde (de ontbindende) 

                                                 
65 Voor (Staats)Nederlandse pogingen om de begunstigde toch minstens in sommige gevallen een 
zakenrechtelijke bescherming toe te kennen, zie H.C.F. SCHOORDIJK, "Economische eigendom, vooral in het 
licht van beslag- executie- en bewijsrecht" in Verspreid werk, Kluwer Deventer 1991, 363 v.  



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

55 

in beginsel een dubbele overdracht plaats66. Is de oorspronkelijke bedinger intussen failliet 
gegaan, dan blijft de begunstigde wel in de kou staan. 
 
Een ontbindende voorwaarde kan aldus de verbintenis van de fiduciaris bekrachtigen; dit 
veronderstelt natuurlijk wel dat die verbintenis geldig is. Verder (Hoofdstuk V) worden de 
grenzen besproken van aan een verkrijger opgelegde vervreemdingsverboden en dergelijke. 
Ook kan men uit de rechtspraak in verband met de zekerheidsoverdracht (hoger besproken) 
afleiden dat de beschikkingsbeperkingen van de fiduciaris niet zover kunnen gaan, dat zijn 
eigendomsrecht accessoor wordt, en het goed dus in feite uit het handelsverkeer verdwijnt. 
 
iii) Zakelijk recht van de certificaathouder na certificatie van effecten  
 
Certificatie van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en warrants in een NV, 
Comm.V op aandelen of BVBA is geregeld in de artikelen 242 en 503 Wb.Venn67. Het is de 
uitgever van certificaten verboden om de aandelen e.d. waarvoor certificaten zijn uitgegeven 
te vervreemden, behoudens andersluidende overeenkomst68. Dit verbod wordt versterkt 
doordat de certificaathouder (fiduciant) de certificatie in beginsel steeds ongedaan kan maken 
door de certificaten om te wisselen tegen de effecten waarop zij betrekking hebben (nieuwe 
art. 503 § 1 lid 6 en 242 § 1 lid 7 Wb.Venn).  
 
Weliswaar bepaalt de wet dat het administratiekantoor eigenaar is van de gecertificeerde 
effecten, maar ook al zou dit zo zijn, dan nog verkrijgt de begunstigde dus wél een eigendom 
onder opschortende voorwaarde, die - als accessorium van zijn schuldvordering op het 
kantoor - met het certificaat kan worden overgedragen.  Nog juister is het o.i. te stellen dat de 
certificaathouder wel degelijk een zakelijk recht heeft, dat men als een soort 
Anwartschaftsrecht kan beschouwen. Immers, de omwisselbaarheid (tegenwerpbaar aan de 
schuldeisers van het administratiekantoor) geldt ook wanneer de effecten niét vooraf door de 
certificaathouder aan de uitgever werden overgedragen. We vinden hier dus veeleer een vorm 
van opsplitsing van het eigendomsrecht, die wellicht onder de trustdefinitie van het Haags 
Trustverdrag valt. Het recht van de certificaathouder heeft wel betrekking op een aandeel van 
het geheel van de gecertificeerde effecten (een soort mede-eigendom dus) en niet op 
individuele effecten. Bovendien lijkt de wetgever elk volgrecht van de certificaathouder uit te 
sluiten (dus in beginsel ook indien de derde-verkrijger niet zou voldoen aan de voorwaarden 
van art. 2279 BW), zij het dat een onrechtmatige vervreemding door het administratiekantoor 
in geval van bedrog wel door middel van de actio Pauliana kan worden aangevochten (met de 
desbetreffende zakelijke werking).  
 
iv) Klassieke zakelijke zekerheidsrechten. 
 

                                                 
66 Dit is het geval bij de tontine in enge zin. In geval van tontine zullen de registratierechten bij die tweede 
overdracht wel maar worden geheven op het bijkomend deel dat de overlevende verkrijgt, waardoor de tontine 
gelijk wordt behandeld met de aanwasovereenkomst. Zie Aanschrijving nr. 17 van 22-10-1992, T. Not. 1994, 94 
= RGEN 1993 nr. 24.189. 
67 Voorheen 124 ter en 43 bis zoals ingevoegd bij wet van 15 juli 1998, in werking sinds 1-11-1998. 
68 Art. 503 § 1 lid 5 Wb.Venn (voorheen 43 bis) en 242 § 1 lid 6 Wb.Venn (voorheen 124 ter) . 
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De positie van de begunstigde kan worden versterkt door een klassieke zakelijke zekerheid, 
bv. een pandrecht op de goederen die onder het beheer staan van de fiduciant. Doch de 
inpandgeving van lichamelijke goederen en effecten aan toonder vereist een 
buitenbezitstelling van de fiduciaire eigenaar,  bv. door een bewaargeving in handen van 
derden. Inpandgeving van aandelen of andere vorderingen die op naam (van de fiduciaris) 
staan, vereist in beginsel géén formaliteiten, maar toch zal in geval van botsende rechten de 
(oudste) kennisgeving aan de debiteur van de in pand gegeven schuldvordering de doorslag 
geven, en is deze dus sterk aan te bevelen (zie art. 1690 BW, ruim uitgelegd door de 
rechtsleer). Wanneer de begunstigde een pandrecht heeft op de goederen, kan ook zakelijke 
subrogatie spelen, zij het binnen bepaalde grenzen (tracing houdt op wanneer er een 
omzetting in geld plaatsvindt, tenzij dat strikt afgezonderd blijft- vgl. verder).  
 
(Staats)Nederland kent bv. een wettelijk pandrecht van de certificaathouders op de gecertificeerde aandelen. De 
wet van 15 juli 1998 op de certificatie van kiest zoals gezegd voor een ander stelsel, nl. de mogelijkheid tot 
omwisselen, die niet kan worden gelijkgesteld met een pandrecht, maar veeleer met een Anwartschaftsrecht. 
 
b) Andere mechanismen. 
 
Hiervoor verwijs ik naar mijn bijdrage in TPR 1998. 
 
In vele gevallen blijft het toevertrouwen van het eigendomsrecht aan de beheerder een onwenselijke 
construcie69. Daarom zal de wetgever deze buiten de gereglementeerde construcies in grote mate verbieden of 
vermijden, en de trustee verplichten de goederen zo te beheren dat het eigendomsrecht van de belegger behouden 
blijft. Beleggingsondernemingen (vermogensbeheer en dergelijke) zijn zo in beginsel verplicht de hen 
toevertrouwde goederen qualitate qua toe te vertrouwen aan een derde-bewaarnemer, zodat het eigendomsrecht 
van de belegger behouden blijft. Zie de Wet Beleggingsondernemingen 6 april 1995 : de verplichting voor alle 
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs die geen erkende beursvennootschappen of kredietinstellingen zijn 
om het fiduciair actief af te scheiden van hun eigen vermogen en aan een beursvennootschap of kredietinstelling 
in bewaring te geven70. 
 
Een recht van voorrang kan ook soms de vorm krijgen van een "compartimentering"71, waardoor er 
verschillende boedels gevormd worden (bv. art. 8 § 2 en 16 van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde 
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles; art. 18 en 47 Controlewet verzeke-
ringsondernemingen). Op die manier komt men overigens weer dicht bij een mede-eigendom. 
 
Ook daarbuiten dient men m.i. de toestand waar mogelijk zo te ontleden dat het 
eigendomsrecht aan de begunstigde wordt toegekend, en slechts het beheer aan de fiduciaris. 
 

                                                 
69 Vgl. W. van GERVEN, Algemeen deel, nr. 144 p. 466.  
70 Zie art. 77-79 Wet beleggingsondernemingen (Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op 
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zoals gewijzigd bij KB van 27 april 
2007), voorheen geregeld in art. 165 Beurswetboek 4 december 1990 (waarover H. SWENNEN, Financiële 
wetgeving, nr. 208).  
71  Zie hierover E. VERHOGEN, “Compartimentering binnen de Belgische BEVEK”, TRV 1991, 161. 
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f. Zekerheidseigendom 
 
De zekerheidseigendom wordt vaak onder de noemer “fiduciaire eigendom” gebracht, en 
daarmee in verband gebracht met de eigendom ten titel van beheer (Nochtans dreigt het 
gebruik van de term fiduciaire eigendom te verbergen dat beide gevallen, althans in ons recht, 
nogal verschillen. De zekerheidseigendom bespreken we in Deel IV, als we het over zakelijke 
zekerheden in het algemeen hebben. 

g. Bewindsrechten en andere trustachtige figuren 
 
1° Overzicht. 
 
Naast de zuivere beheerseigendom blijken er in ons recht toch een aantal bijzondere, 
trustachtige vormen van opsplitsing van het eigendomsrecht te bestaan, op de eerste plaats bij 
schuldvorderingen. Zij worden verder kort vermeld bij de bespreking van het zakenrechtelijk 
statuut van schuldvorderingen. 
 
Bij goederen in het algemeen kennen we vele vormen van vereffeningsbewind (gaande van 
het faillissement tot de saisine over de nalatenschap). Ze komen ter sprake in Deel III (en 
verder bij de bespreking van de beschikkingsbevoegdheid in Deel II). 
Beschikkingsonbevoegdheid van de eigenaar ten gevolge van andere vormen van bewind is 
zeldzaam in ons recht. In enkele bijzondere instellingen met beperkte draagwijdte kan men 
ook vormen van bewind ten gunste van derden (begunstigingsbewind) zien: met name de 
erfstellingen over de hand - we bespreken ze hieronder. Ook het vroegere dotaal stelsel van 
huwelijksgoederenrecht (oude art. 1554 BW) kon men als een voorbeeld van 
begunstigingsbewind zien. Een onherroepelijke volmacht daarentegen verschaft de 
vertegenwoordiger geen zakelijk bewindsrecht, zoals hieronder wordt aangetoond. 
 
Daarnaast vertoont ook de gezamenhandse eigendom, meer bepaald bij de stille maatschap 
(waaronder het beleggingsfonds) trustachtige trekken. Zie Hoofdstuk IX en verder mijn 
bijdragen in TPR 1998 en 2004 alsook verder in dit werk.  
 
Maar de “bestemming” van een goed, zelfs indien bij wet opgelegd, heeft als dusdanig geen 
zakelijke werking72. 
 
2° Toegelaten erfstellingen  
 
a) Erfstellingen over de hand (fideicommis). 
 
We vinden een vorm ervan in het fideicommissair bewind: 
                                                 
72 Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 = T.Not. 2000, 490 noot D. PATART, volgens hetwelk de 
(wettelijke of reglementaire) bestemming van een subsidie voor een bepaalde schuldeiser (opgelegd door de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit, art. 55 KB van 17 juli 1991, vanaf 1 januari 2006 art. 121 van de Wet 
houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat van 22 mei 2003) aan deze 
laatste geen voorrang geeft. 
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-  in geval van geoorloofde erfstellingen over de hand zoals geregeld door art. 1048 e.v. BW, 
en  
-  bij het fideicommis de residuo (voor de geldigheid van dergelijke erfstellingen, zie verder). 
 
Hoewel het hier om een bevoegdheidsbeperking is die bij rechtshandeling wordt ingesteld, 
wordt erkend dat zij in beginsel zakelijke werking heeft73. Het gaat om een uitzonderlijke 
geval waarin ons recht een soort opsplitsing kent van het eigendomsrecht tussen de bezwaarde 
erfgenaam en de verwachtende na-erfgenaam 74, waarbij: 
- de ene partij (de bezwaarde erfgenaam) een tijdelijk eigendomsrecht heeft (dus géén louter 
vruchtgebruik) en  
- de andere partij (de verwachtende na-erfgenaam) een soort eigendomsrecht onder 
opschortende termijn - men kan het ook een Anwartschaftsrecht noemen.  
 
Het gaat hier niet om een zakelijk recht van de verwachter t.a.v. de nog niet opengevallen 
nalatenschap van de voor-erfgenaam, maar wel t.a.v. de reeds opengevallen nalatenschap van 
diens erflater. 
 
In die gevallen waar er een geldig fideicommis is, zal de begiftigde c.q. voorerfgenaam de 
goederen die samen het fideicommis vormen, immers als eigenaar beheren.  
 
De toegelaten erfstelling over de hand schept willens nillens een aparte "boedel", dus een 
afgescheiden vermogen. De de na-erfgenaam heeft weliswaar geen zakelijke rechten op de 
afzonderlijke goederen, maar wel op dat vermogen als geheel. Bij het overlijden van de voor-
erfgenaam vervalt zijn eigendomsrecht (het valt dus niét in zijn nalatenschap), en treedt dat 
van de verwachter (na-erfgenaam) in. Het recht van de verwachter moet dan ook als een 
onlichamelijk zakelijk recht op de door de eerste partij beheerde “boedel” worden beschouwd. 
Dit blijkt uit de veralgemeende zakelijke subrogatie waarvan de “verwachter” geniet 75,76 - al 
is dat niet de traditionele verklaring van de Belgische rechtspraak77.  
                                                 
73 Onder meer  M. VAN QUICKENBORNE, "Het legaat de residuo", TPR 1972, 621 v.; DILLEMANS, 
Testamenten, p. 219; PINTENS, VAN DER MEERSCH & VANWINCKELEN, Familiaal vermogensrecht, nr. 
916-918; V. SAGAERT, in Over erven, Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, p. (387) 397 v. Kritisch en 
afwijzend evenwel R. JANSEN, Beschikkings(on)bevoegdheid, nr. 373-380. 
74 Zie bv. A. PITLO, Het erfrecht (1971), p. 58 v., 174 v., 184 v. 
75 In die zin onder meer Hof Antwerpen 23 feburari 1976, R.Not.B. 1976, 265; R. DILLEMANS, Testamenten, 
p. 221 nr. 123; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 276; H. CASMAN, Notarieel familierecht, 1991, p. 541 
nr. 1317; DIRIX, "Zakelijke subrogatie", RW 1993-94, (273) 278; M. VAN QUICKENBORNE, "Het legaat de 
residuo", TPR 1972, (621) 634-635; PINTENS, VAN DER MEERSCH & VANWINCKELEN, Familiaal 
vermogensrecht, nr. 918. Uitvoerig M. PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 
1999, p. 1036 v. nr. 422.  
Anders de Franse rechtspraak: Cass. (F.) 20 februari 2008, RTDCiv 2008, 345 n. M. GRIMALDI = Rép. 
Defrénois 2008, 873 n. Ph. MALAURIE = ERPL 2010 n. V. SAGAERT & R. JANSEN. 
76 Een andere mogelijke, maar m.i. onjuiste, ontleding is dat de verwachter zijn eigendomsrecht wel degelijk 
afleidt van de bezwaarde, doch deze door de aanvaarding van de beschikking een verbintenis tot geven aangaat 
jegens de vervreemder (bij een fideicommis de residuo hoogstens een natuurlijke verbintenis) en reeds ipso facto 
instemt met de doorlevering ervan op termijn; gedurende die termijn (in beginsel die van zijn leven) is hij nog 
eigenaar net zoals in andere gevallen een vervreemder die reeds heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht 
onder opschortende termijn.  
77 Volgens Cass. 25 juni 1840 heeft de verwachter tijdens de duur van het fideicommissum géén actueel zakelijk 
recht, maar een loutere verwachting; de bezwaarde heeft de volle eigendom, die evenwel "aan ontbinding" 
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Wat de beschikkingsbevoegdheid betreft is er wel een verschil tussen de verschillende 
gevallen :  

- bij het fideicommis de residuo is de bezwaarde bevoegd te beschikken over de zaak 
zelf - zij het mogelijks enkel onder bezwarende titel78 – (daarom is er betwist of de 
goederen ook in dat geval een afgescheiden vermogen vormen. Tot dat besluit moet 
men wel komen als men aanvaardt dat bij vervreemding van de goederen de opbrengst 
ervan de plaats van de goederen inneemt, ook indien het om een geldsom zou gaan); 

- bij de eigenlijke erfstelling over de hand is hij slechts bevoegd om te beschikken over 
zijn tijdelijk (eigendoms)recht op de zaak. Hoewel het hier gaat om 
bevoegdheidsbeperkingen die bij rechtshandeling worden ingesteld, wordt erkend dat 
zij in beginsel zakelijke werking hebben.   

 
In beide gevallen maken de bezwaarde goederen geen deel uit van de nalatenschap van de 
bezwaarde eigenaar. Bij een fideicommis de residuo veronderstelt de bezwaring wel dat het 
voorbehouden erfdeel van de bezwaarde eigenaar niet is aangetast door die bezwaring, zoniet 
kan hij inkorting vorderen om de goederen vrij en onbelast te verkrijgen. 
 
Hoewel het fideicommis de residuo precies door het afgescheiden vermogen zeker voor 
sommige gevallen de rol van de trust kan vervullen, wordt de figuur zelden gebruikt omdat 
het statuut ervan onvoldoende zeker wordt geacht (teveel aan betwisting onderhevig is), meer 
bepaald wat betreft de sterkte van de zakelijke werking van het recht van de “verwachter”. 
M.i. zou nochtans duidelijk moeten zijn dat de tegenwerpelijkheid aan derden van het zakelijk 
recht van de verwachter door dezelfde regels wordt bepaald als die van andere zakelijke 
rechten (en dit zowel t.a.v. derde-verkrijgers als t.a.v. schuldeisers). Zo kunnen de 
schuldeisers zich in beginsel slechts verhalen op het tijdelijke recht van de bezwaarde. Een 
tweede reden voor de zeldzaamheid is dat, door het vereiste dat de verwachter reeds moet 
bestaan ten tijde van de beschikking, het fideicommis de residuo bijna een variante is op het 
vruchtgebruik, met dien verstande dat de beschikkingsbevoegdheid van de bezwaarde veel 
ruimer is dan die van de vruchtgebruiker. 
 
Betwisting is ook of het fideicommis de residuo behalve door legaat ook door schenking 
onder levenden kan gevestigd worden. M.i. is er hiertegen geen enkel argument (vgl. elders) 
 
b) Niet bij contractuele erfstelling 
 
Een dergelijke uitzondering lijkt niet te gelden bij de contractuele erfstelling (in de gevallen 
waarin deze is toegelaten), wat betreft de verhouding tussen de schenker en zijn erfgenamen : 
zij houdt voor de schenker enkel een verbod in om nog te vervreemden (altans om om niet te 
vervreemden) (zie art. 1083 j° 1082 en 1093 BW voor de schenkingen gedaan bij 
huwelijkscontract; hetzelfde geldt voor de toegelaten contractuele erfstellingen over de hand 

                                                                                                                                                         
onderhevig is - juister is het te spreken van eigendom gebonden aan een uitdovende termijn. 
78 Volgens Hof Antwerpen 23 oktober 2006, T.Not. 2008, 191 kan de tussentijdse eigenaar ook om niet 
beschikken, wanneer zulks niet is uitgesloten in het testament. 
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op grond van art. 1048 BW), maar zou de begiftigde geen actueel zakelijk recht verschaffen, 
en dus ook geen beschikkingsonbevoegdheid van de schenker scheppen79. 
 
3° De saisine 
 
Een zeer bijzonder bewindsrecht is ook de "saisine" over het sterfhuis (de nalatenschap) door 
de wettige erfgenamen en – bij gebreke van reservataire erfgenamen – algemene legatarissen. 
Zij verkrijgen krachtens de wet een houderschap over de nalatenschap, dat meer omvat dan 
enkel het recht van de bewaarnemer, aangezien het ook een bewindsrecht omvat (vgl. 
Verder). Het gaat hier niet helemaal om een juridisch bezit en zeker niet om een 
eigendomsrecht,  maar veeleer een beperkt zakelijk recht, krachtens hetwelk men tijdelijk (d.i. 
tot aan de afgifte van het legaat) het bewind (w.o. voorlopig beheer) én het genot heeft over 
de goederen.  
 
Men kan dit een bewindsrecht noemen (de saisine wordt m.i. ten onrechte met bezitsrecht 
vertaald, omdat dit de indruk geeft dat het iets te maken heeft met bezit in de zin van de 
tegenstelling tussen (eigendoms)recht en bezit). Het werkt ten aanzien van die goederen 
zakelijk, dus privatief. 
 
Een dergelijk bewindsrecht (saisine) kan ook worden toegekend bij testament aan een 
testamentuitvoerder, zij het enkel over roerende goederen en met een hoogstduur van 1 jaar - 
zie art. 1026 en 1027 BW ("testamentaire executele"). De erfgenamen - zo die er zijn - 
kunnen dit bewind (saisine) steeds ongedaan maken door zekerheidstelling. Dit bewind was 
door de wetgever bedoeld als een soort vereffeningsbewind, gezien de regel dat roerende 
goederen werden verkocht en de legaten met de opbrengst ervan werden uitbetaald (zie in dit 
verband art. 1037 BW). Het gaat hier dus bijna meer om een zekerheidsrecht van de 
testamentuitvoerder dan om een normaal bewindsrecht. Aan deze beperkingen ontsnapt men 
voor zover de testator een algemeen legataris kan aanstellen (d.i. bij gebrek aan erfgenamen, 
dan wel enkel voor het beschikbaar gedeelte): deze verkrijgt de saisine wel zonder deze 
beperkingen, ook al  gaat het algemeen legaat gepaard met ruime lasten voor de legataris, 
zodat de algemene legataris economisch gezien een testamentuitvoerder is. 
 
4° Wat met de beschikkingsbeperkingen die voortvloeien uit een “verdringende” volmacht 
 
Een verbod om te beschikken over zijn goederen of bepaalde goederen kan ook besloten 
liggen in een onherroepelijke volmacht gegeven aan een ander. Onherroepelijkheid van een 
volmacht brengt vaak mee dat deze volmacht "verdringend"80 is, d.w.z. dat het de lastgever 
niet is toegestaan (op straffe van wanprestatie - dus verbintenisrechtelijk) om zelf nog m.b.t. 
het voorwerp van de volmacht te handelen, precies omdat dit een herroeping van de volmacht 
in zich sluit. Zelfs wanneer zelf handelen niet op een herroeping zou neerkomen, kan dit op 
grond van de andere inhoud van de overeenkomst tussen partijen toch uitgesloten worden (bv. 
                                                 
79 Mocht de schenker beschikkingsonbevoegd zijn, hebben we hier een bijkomend geval van opsplitsing van het 
eigendomsrecht.  
80 De term komt van WIEACKER, aangehaald door J. GERNHUBER, "Die verdrängende Vollmacht", JZ 1995, 
381 v. 
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in de vorm van een zogenaamde negatieve zekerheid gekoppeld aan een volmacht : in de 
overeenkomst waarbij een hypothecaire volmacht, een inningsvolmacht e.d. wordt bedongen 
wordt normaal ook bedongen dat de lasthebber de lastgever verdringt, m.a.w. dat de lastgever 
zelf niet meer mag hypothekeren, innen e.d.). 
 
Daarbij rijst vooreerst de verbintenisrechtelijke vraag of een lasthebber wel kan gebonden zijn aan zo'n 
verdringende volmacht, waarbij hij zelf niet meer mag optreden, of dit bv. niet in strijd is met de regel dat men 
enkel op grond van of krachtens de wet handelingsonbekwaam kan worden (zelfbeschikkingsbeginsel, en meer 
bepaald art. 1123 BW)81. Dit probleem rijst overigens niet uitsluitend bij onherroepelijke volmachten82. M.i.83 
kan een volmacht niet onherroepelijk zijn in zoverre het gebonden blijven aan de volmacht verderreikende 
verplichtingen zou meebrengen dan degene waartoe men zich wettelijk kan verbinden, en is een onherroepelijke 
volmacht voor onbepaalde duur dus steeds herroepbaar. Zo ook kan een volmacht slechts onherroepelijk zijn 
voor zover ze de lastgever niet substantieel handelingsonbekwaam zou maken en slechts verdringende werking 
hebben met betrekking tot welbepaalde handelingen, dan wel voor handelingen met betrekking tot welbepaalde 
goederen (of een nader bepaalde algemeenheid van goederen). Een volmacht tot het innen van welbepaalde 
vorderingen is een bepaalde volmacht en kan dus onherroepelijk worden bedongen (een voorbeeld waar de wet 
dergelijke onherroepelijkheid bepaalt, is de inningsvolmacht voor vorderingen op de Delcrederedienst84). In 
bepaalde rechtsverhoudingen kan echter geen onherroepelijke volmacht worden bedongen, bv. tussen 
echtgenoten (art. 219 BW). 
 
Keren we evenwel terug naar het zakenrecht, dan is het duidelijk dat in ons huidig recht de 
onherroepelijke volmacht géén zakelijke werking heeft, met andere woorden dat zij de 
lastgever niet beschikkingsonbevoegd maakt over de goederen die het voorwerp vormen van 
de volmacht (men spreekt in het geval waar dat wel zo is van een "privatieve" volmacht). Dit 
vloeit voort uit de numerus clausus van ons zakenrecht : beschikkingsonbevoegdheid ontstaat 
slechts in de gevallen door de wet bepaald85. Dit probleem heb ik elders uitvoeriger 
besproken.  
 
Het resultaat van een verdringende volmacht mét zakelijke werking kan opnieuw wel worden 
bereikt in het kader van een gebonden gemeenschap. Voor zoverre deze gebonden 
gemeenschap er ook in kan bestaan dat een partij (lasthebber) géén aandeel krijgt, maar enkel 
bewindsbevoegdheid (en mogelijks lidmaatschapsrechten, wanneer het om aandelen e.d. gaat) 

                                                 
81 Zie hierover uitvoeriger W. van GERVEN, Bewindsbevoegdheid, nr. 257 v.; -, Algemeen deel, nr. 54 p. 144 v. 
82 Er zijn immers ook gevallen van dwangvertegenwoordiging waarbij de lasthebber weliswaar ten allen tijde 
kan worden opgezegd, maar de lastgever daardoor nog niet de bevoegdheid heeft om zelf op te treden. Voor 
gevallen van dwangvertegenwoordiging van handelingsbekwamen bij de uitoefening van specifieke rechten 
denke men bv. aan de dwangvertegenwoordiging van de mede-eigenaars door de vereniging van mede-eigenaars 
in de nieuwe wetgeving op de appartementsmede-eigendom, aan de dwangvertegenwoordiging van de 
verschillende mede-eigenaars van een kavel in de algemene vergadering van mede-eigenaars, aan de 
dwangvertegenwoordiging van de aandeelhouders of vennoten van grotere vennootschappen bij de uitoefening 
van hun controlerecht (vb. dwangvertegenwoordiging door de commisaris-revisor), aan de verplichte 
procesvertegenwoordiging in sommige procedures (bv. cassatie in burgerlijke zaken), of aan de dwangvertegen-
woordiging van de konkurrente schuldeisers door de curator in geval van faillissement. Daar gaat het evenwel 
steeds om wettelijke geregelde figuren en bovendien steeds om de uitoefening van één of meer nauwkeurig 
omschreven rechten. 
83 mijn bijdrage “Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk 
belang - in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk", T. Not., 1996, 7 v. 
84  Art. 4bis KB nr. 42 van 31 augustus 1939, zoals gewijzigd bij W. 1 maart 1957. 
85 Vgl. BGB § 137; W. van GERVEN, Algemeen deel p. 145. 
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(zie hoger), kan deze bevoegdheid ook aan een derde worden toevertrouwd, en zo een “echte” 
trust worden opgericht. 
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AFDELING C.  Eisen gesteld aan de titularis van het recht; toebedeling aan een 
vermogen van één of meerdere personen  

1. Geen zakelijke rechten zonder titularis (bestaan van de gerechtigde) 

a. Regel bij ontstaan van zakelijke rechten  
 
Zakelijke rechten kunnen slechts bestaan in hoofde van een persoon (of meerdere personen 
tegelijk) die reeds bestaat (bestaan). Ook dit is een beginsel van ons zakenrecht, dat eventueel 
ook in verband kan worden gebracht met de numerus clausus. Zij kunnen dus niet toekomen 
aan een vermogen dat niet aan een of meerdere personen toebehoort. Dat ze in beginsel ook 
allen in het ene vermogen van die persoon vallen, wordt onder b. herhaald. Maar op de eerste 
plaats moet er dus een persoon (of meerdere personen) zijn aan wie het recht toekomt, zij het 
een natuurlijke persoon, zij het een rechtspersoon. 
 
Deze regel is vooral van belang bij overdrachten of vestigingen mortis causa: eigendom kan 
maar overgaan op c.q. een zakelijk recht gevestigd worden ten gunste van een persoon die 
bestaat ten tijde van het overlijden van de de cujus. 
 
Er kan wel een verbintenis bestaan om een nog niet bestaande persoon te begunstigen, mits 
deze verbintenis wordt aangegaan jegens een wel bestaande “bedinger”. Maar men kan geen 
gerechtigde of beneficiary zijn van een zakelijk recht zolang men niet bestaat.  
 
Of een persoon bestaat, dient in het IPR natuurlijk te worden bepaald door de daarvoor toepasselijke wet. 

b. Uitzonderingen  
 
Op die regel gelden een aantal beperkte uitzonderingen, waarbij een persoon die nadien het 
leven ziet toch rechtstreeks verkrijger kan zijn: 
- infans conceptus pro iam nato habetur: een verwekt kind, mits het levend geboren wordt, 
kan begunstigde zijn vanaf de verwekking (zie bv. art. 906 BW); 
- een fideicommis (erfstelling over de hand) kan in een beperkt aantal gevallen ook gevestigd 
worden ten gunste van ook nog niet geboren kinderen van de begiftigde (zie art. 1048-1050 
BW); voor zover het recht van de verwachter een zakelijk recht is (zoals door ons verdedigd, 
maar wel betwist), gaat het om een zeldzaam geval van een "zwevend" zakelijk recht tot aan 
de geboorte van een kind van de begiftigde; 
- volgens sommigen zou ook het eigendomsrecht van een vennootschap of vereniging op de voor haar oprichting 
bestemde gelden (op een afgezonderde rekening) blijkbaar met terugwerkende kracht ingaan, aangezien deze 
gelden in geval van oprichting zouden ontsnappen aan de schuldeisers van de inbrenger86. Deze opvatting is 
zeer betwistbaar : de terugwerking geldt enkel voor de verbintenissen aangegaan ten name van de vennootschap 
in oprichting (zie art. 60 Wb. Venn; zo ook art. 3 § 2 VZW-wet zoals gewijzigd door de W. 2 mei 2002), niet 

                                                 
86 L. SIMON, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel 1875, 
p. 8 nr. 11 zoals blijkbaar instemmend aangehaald door E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen. Algemene inleiding 
en toepassingen” , in Inzake kwaliteit, Kluwer Deventer 1998, (3) 12. 
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voor het ontstaan van een afzonderlijk vermogen. Wel kunnen de partijen overeenkomen dat de vennootschap in 
oprichting zolang ze niet is opgericht een maatschap zal zijn, en ontstaat er dan vanaf die overeenkomst reeds 
een maatschapsvermogen. 

c. Toepassing 
 
Bij overdracht onder levenden aan een persoon die nog niet bestaat, meer bepaald een 
rechtspersoon in oprichting, kan de overdracht of vestiging (het rechtsgevolg) maar 
plaatsvinden op het ogenblik waarop deze persoon ontstaat.  
 
Onder de oude Vzw-wet voorzag art. 27 dat de oprichting van een stichting van openbaar nut 
kon terugwerken tot op de dag van het overlijden van de stichter (wanneer de stichting 
testamentair werd opgericht, dan wel bij akte onder levenden, doch de stichter intussen 
overleed). De huidige vzw-wet, zoals gewijzigd bij Wet van 2 mei 2002, bepaalt dit evenwel 
niet meer. Onder de nieuwe vzw-wet ontstaat de private stichting maar door de neerlegging 
van de statuten ter griffie en de stichting van openbaar nut door de erkenning bij Koninklijk 
Besluit. Men moet daaruit afleiden dat onder de nieuwe wet de goederen tot op die dag 
eigendom blijven van de stichters, zij het dat er vanaf de datum van de oprichtingsakte (bij 
oprichting bij akte onder levenden) of van het overlijden (bij oprichting bij authentiek 
testament) wel een verbintenis tot overdracht geldt - die, bij een testamentaire stichting, t.a.v. 
de erfgenamen van de erfgenamen een last van de nalatenschap is (vgl. verder de bespreking 
van de levering in Deel III). 
 
Bijzondere bepalingen of bedingen kunnen wel bepalen dat de overdracht toch plaatsvindt, 
maar dan ten gunste van een andere persoon, indien de oprichting niet plaatsvindt binnen een 
bepaalde termijn (zie in dit verband bv. art. 60 Wb.Venn). Gaat de oprichting van een 
testamentaire stichting niet door, dan komen de goederen toe aan de erfgenamen. 
 
In het Anglo-Amerikaanse recht daarentegen kan men een “trust for purposes” scheppen ook 
zonder afzonderlijke rechtspersoon, en zonder dat er een eigenlijke beneficiary is, terwijl die 
beschikking niet louter verbintenisrechtelijk is. Wél moet er dan een “enforcer” zijn, die zoals 
de derde-bedinger bij ons de trustee kan verplichten de trustverbintenissen uit te voeren, met 
dien verstande dat dit in tegenstelling tot een verbintenis uit een derdenbeding wel een zekere 
zakelijke werking heeft. 
 

Regel bij afstand van recht 
 
Het bestaan van een verkrijger speelt uiteraard geen rol bij de loutere afstand van een zakelijk 
recht. 
 

2. Toebehoren van alle goederen tot het ene vermogen van de persoon, behoudens erkende 
afgescheiden vermogens. 
 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

65 

Zoals hoger reeds uiteengezet hanteert het Belgische recht als uitgangspunt dat elke persoon 
een vermogen heeft, en dat elke persoon slechts één vermogen heeft. Alle goederen van een 
persoon - dus alle zaken en andere vermogensrechten – vormen in beginsel één enkel 
vermogen (wat niet uitsluit dat bepaalde goederen mede-eigendom kunnen zijn van meerdere 
personen en daarbij aandelen in dat goed dus in meerdere vermogens vallen). Het 
belangrijkste gevolg daarvan is, zoals bepaald in art. 7 en 8 Hypotheekwet, dat in beginsel alle 
goederen van een persoon tot gemeenschappelijk onderpand strekken van al zijn schuldeisers. 
 
Hieruit volgt dat een apart vermogen in beginsel vereist dat er een aparte persoon is. Ook 
bestaan er in beginsel geen vermogens andere dan die van personen. We zullen verderop 
niettemin zien dat er in afwijking van die beginselen ook in ons recht welbepaalde soorten 
afgescheiden vermogens bestaan. 
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HOOFDSTUK V.  Overdraagbaarheid van goederen, vatbaarheid voor 
bezwaring en beslag en beperkingen daaraan 
 
 
AFDELING A.  Overdraagbaarheid 
 
Het is ook een algemeen beginsel van ons zakenrecht87 dat goederen overdraagbaar zijn (Fr. 
transférable, maar meestal zegt men aliénable; En. transferable; Dui. übertragbar) en 
vatbaar zijn voor bezwaring met erkende zakelijke rechten (voor “erkende”, zie de bespreking 
van het beginsel van de numerus clausus in het vorige Hoofdstuk). 
 
Op deze regel bestaan er een reeks uitzonderingen van goederen die niet overdraagbaar (Fr. 
inaliénable) zijn, of slechts na vervulling van bepaalde vereisten. Enkele daarvan komen in de 
bijzondere delen ter sprake. 
 

1. Wettelijke beperkingen van de overdraagbaarheid. 

a. Goederen buiten de handel 
 
Zie hoger. 
 

b. Wettelijke niet-overdraagbaarheid ter bescherming van bepaalde partijen: rechten die 
intuitu personae zijn ten gunste van de persoon jegens wie ze worden uitgeoefend. 
 
Sommige andere goederen zijn niet overdraagbaar omdat zij krachtens de wet intuitu 
personae zijn ten gunste van de persoon jegens wie ze worden uitgeoefend, zo bv. het recht 
van gebruik en bewoning (art. 631 BW) of het ouderlijk vruchtgebruik op goederen van de 
minderjarige (art. 384 BW). Deze onoverdraagbaarheid is relatief in die zin dat het recht 
natuurlijk wel kan beëindigd worden, en met instemming van de eigenaar van het goed aldus 
aan iemand anders kan toekomen. 
 
Onroerende zakelijke genotsrechten kunnen krachtens een bijzondere bepaling bij de 
vestiging ervan eveneens niet-overdraagbaar worden gemaakt met zakelijke werking (voor 
zover die bepaling geldig is).  
 
Verder wordt de overdracht van schuldvorderingen soms wettelijk beperkt om aldus de 
schuldenaar van de vordering te beschermen (zie bv. de beperkingen aan de overdracht van 
vorderingen uit overeenkomsten van consumentenkrediet, zoals bepaald door art. 25 v. 
WCK). 
 

                                                 
87 Expliciet in bv. art. 3:83 I NBW and BGB § 137. 
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Het kan ook om een tijdelijke niet-overdraagbaarheid gaan: art. 609 § 1 lid 4 Wb. Venn. bepaalt dat 
personeelsaandelen gedurende 5 jaar niet overdraagbaar zijn. Deze bepaling beschermt de schuldenaar, d.i. de 
vennootschap die de aandelen uitgeeft voor haar personeel. 
 

c. Overdracht slechts na vervulling van bepaalde wettelijke vereisten in het algemeen belang. 
 
Sommige andere goederen zijn slechts overdraagbaar nadat aan opschortende vereisten, 
waaronder bv. een vergunning of machtiging, is voldaan.  
 
1° Risicogronden 
 
Een belangrijk voorbeeld bij onroerend goed vormen de “risicogronden” in de zin van het 
Bodemsaneringsdecreet Vlaams Gewest). Een risicogrond is een onroerend goed waarop een 
inrichting of bedrijvigheid gevestigd was of is, die een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging kunnen inhouden en is opgenomen op de lijst van 
bodemverontreinigende inrichtingen en bedrijvigheden, en die sindsdien nog niet is 
gesaneerd88. Het decreet (art. 102 en v. Bodemsaneringsdecreet 2006; voorheen art. 37 tot 40 
Bodemsaneringsdecreet 1995) legt een reeks vereisten op vooraleer overdracht mogelijk is 
(m.i.v. vestiging, beëindiging of overdracht van vruchtgebruik, opstal- en erfpachtrechten en 
gelijkgestelde rechten; de regeling geldt ook voor een reeks andere opraties, met name indien 
zij een overgang inhouden). 
 
2° "Wonen in eigen streek" 
 
Krachtens art. 5.2.1. van het Grond- en pandendecreet van 27 maart 2009 kan de overdracht 
van gronden in woonuitbreidingsgebieden in gemeenten met een sterke prijs- en 
migratiedruk89 ingeperkt worden bij Besluit van de Vlaamse regering, waardoor de gronden 
en daarop opgerichte constructies slechts (verder) overgedragen kunnen worden aan personen 
die blijkens het oordeel van een provinciale beoordelingscommissie beschikken over een 
voldoende band met de gemeente. Onder « overdragen » wordt verstaan : verkopen, verhuren 
voor méér dan negen jaar of bezwaren met een recht van erfpacht of opstal90. De provinciale 

                                                 
88 Zie art. 2, 14° Bodemsaneringsdecreet 2006, voorheen art. 3 § 2, 1° Bodemsaneringsdecreet 1995. 
89 Nl. "de gemeenten die op grond van het meest recente statistisch materiaal beantwoorden aan beide 
hiernavolgende kenmerken : 
1° de gemeente behoort tot de 40 procent Vlaamse gemeenten waar de gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante 
meter het hoogst is; 
2° de gemeente behoort tot : 
a) ofwel de 25 procent Vlaamse gemeenten met de hoogste interne migratie-intensiteit; 
b) ofwel de 10 procent Vlaamse gemeenten met de hoogste externe migratie-intensiteit. 
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder « migratie-intensiteit » verstaan : de som van de gemeentelijke 
in- en uitwijkingen waargenomen in de loop van een observatieperiode, uitsplitsbaar in : 
1° interne migratie, verwijzend naar verhuisbewegingen tussen gemeenten in België; 
2° externe migratie, verwijzend naar verhuisbewegingen van en naar het buitenland." 
90 De bijzondere overdrachtsvoorwaarde geldt niet : 
1° in het geval van een gedwongen overdracht; 
2° indien de overdracht geschiedt op grond van een krachtens decreet vastgesteld toewijzingsreglement; 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

68 

beoordelingscommissie en derden-benadeelden kunnen de nietigheid vorderen van de 
overdracht die plaatsvond in strijd met deze bepaling. 
 
3° Cultuurgoederen 
 
Andere voorbeelden zijn in bijzondere wetten te vinden, zoals bv. de “roerende goederen van nationaal belang” 
(bijzondere categorie van domeingoederen): vervreemding zonder toelating bij besluit van de bevoegde 
uitvoerende macht is nietig (art. 19 en 20 W. 7 augustus 1931; zie voor de Vlaamse gemeenschap Decreet 17 
november 1982 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed).  
 
In andere gevallen wordt niet de overdracht van goederen beperkt, maar wel de uitvoer ervan e.d. Om dergelijke 
regels ook daadwerkelijk te beteugelen, zijn er naast de maatregelen die elk land op eigen grondgebied kan 
nemen om onrechtmatige uitvoer te beletten ook internationaal bijzondere regels voor cultuurgoederen die 
onrechtmatig uit andere landen werden buitengebracht of -gehouden. Deze werden in de EU gereglementeerd 
door Richtlijn nr. 93/7 van 15 maart 1993 (omgezet bij W. van 28 oktober 1996) en Verordening 3911/92, die 
betrekking hebben op “cultuurgoederen”, d.i. goederen die krachtens nationaal recht als nationaal artistiek, 
historisch of oudheidkundig bezit (in de zin van art. 36 EG-Verdrag) zijn aangemerkt, én deel uitmaken van 
geïnventariseerde openbare verzamelingen of kerkelijk bezit91 of van één van de categorieën vermeld in de 
Richtlijnbijlage en na 1 januari 1993 onrechtmatig  uit het land tot wiens nationaal bezit het behoorde werden 
buitengebracht of -gehouden92 (voor gevallen van onrechtmatige uitvoer voor 1 januari 1993 kan elk land 
eenzelfde regeling invoeren, doch België heeft dit niet gedaan). Intussen is de regeking uit de Veriordening 
gecodificeerd in Verordening 116/2009 van 18 december 200893 (waarnaast nog steeds Richtlijn 93/7 geldt, 
zoals gewijzigd in 1997 en 2001). 
 
Voor de aldus omschreven cultuurgoederen bepaalt de richtlijn dat de lidstaat (alle staten van de EER, niet enkel 
de EU) buiten wiens grondgebied een kultuurgoed op onrechtmatige wijze is gebracht (m.i.v. het onrechtmatig 
niet teruggeven na een rechtmatige tijdelijke zending) deze kan terugvorderen (in de zin van repatriëren, veeleer 
dan revindiceren) gedurende een termijn van : 
- één jaar na de dag waarop die lidstaat kennis heeft gekregen van de plaats waar  het cultuurgoed zich bevindt 

                                                                                                                                                         
3° indien de overdracht geschiedt aan een natuurlijke of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn beroep of 
activiteit onroerende goederen koopt, verkavelt, bouwt, overdraagt of verhuurt, in zoverre deze overdracht 
gericht is op de ontwikkeling van een verkavelings- of bouwproject, en met dien verstande dat de bijzondere 
overdrachtsvoorwaarde wél geldt ten aanzien van het overdragen, in de zin van het tweede lid, van onroerende 
goederen binnen dat verkavelings- of bouwproject; 
4° indien de overdracht geschiedt aan een sociale woonorganisatie, het Investeringsfonds voor Grond- en 
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse 
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992, of een openbaar bestuur, vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 
van de Vlaamse Wooncode. 
De bijzondere overdrachtsvoorwaarde vervalt, definitief en zonder dat zij kan worden hernieuwd, na twintig jaar 
vanaf het ogenblik waarop de initieel aan de voorwaarde onderworpen overdracht vaste datum heeft verkregen. 
De bijzondere overdrachtsvoorwaarde vervalt tevens ten aanzien van die gronden die blijkens een voorlopig 
vastgesteld of aangenomen bestemmingsplan niet onder de categorie van gebiedsaanduiding « wonen » zullen 
worden gebracht. 
91 Omwille van gekende antiklerikale reflexen heeft België in strijd met de richtlijn deze regeling uitgebreid tot 
goederen uit de inventaris van verenigingen die morele dienstverlening volgens een niet-confessionele 
levensbeschouwing aanbieden (art. 2, 2° W. 28 oktober 1996). Men heeft wellicht ook niet beseft dat men met de 
Belgische wet enkel goederen van dergelijke verenigingen in andere lidstaten beschermt, en geenszins die van de 
Belgische verenigingen. 
92  Zie hierover o.m. F. RIGAUX, “Libre circulation des biens culturels et protection des trésors nationaux”, 
ERPL 1994, 95; M. TRAEST, “Enkele aspecten van het vrij verkeer en de teruggave van cultuurgoederen, in het 
bijzonder het conflictenrecht terzake na de richtlijn van 15 maart 1993”, RW 1997-1998, 865 v. 
93 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0001:01:NL:HTML 
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en van de identiteit van de bezitter of houder; 
- dertig jaar sedert de onrechtmatige uitvoer; voor zaken die deel uitmaken van openbare verzamelingen of uit 
kerkelijk bezit geldt een termijn van 75 jaar, tenzij er in de lidstaat waar het goed zich bevindt een langere of 
zelfs helemaal geen verjaringstermijn geldt (zoals in België voor goederen van het openbaar domein) (zie art. 7, 
lid 1 richtlijn). België aanvaardt de onverjaarbaarheid van de repatriëringaanspraak indien de wetgeving van de 
verzoekende staat daarin voorziet (zie art. 9, 2 W. 28 oktober 1996). 
 
Beide termijnen zijn cumulatief, d.w.z. verjaring treedt in wanneer één van beide verstreken is. Ook moet de 
uitvoer van het goed nog steeds onrechtmatig zijn op het ogenblik waarop repatriëring wordt gevorderd (art. 7 lid 
2 richtlijn; art. 7 § 1 lid 2 Belgische wet). 
 
Deze terugvordering heeft evenwel geen betrekking op het eigendomsrecht, maar enkel op het grondgebied 
waarbinnen de goederen moeten worden gehouden94. Wel zal na repatriëring het eigendomsrecht worden 
bepaald op grond van de wet van de nieuwe ligging, d.i. de terugvorderende staat. 
 
Indien de bezitter of houder bij de verkrijging de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, heeft hij recht op een 
naargelang de omstandigheden vast te stellen billijke vergoeding. Dit zorgvuldigheidskriterium kan m.i.. worden 
gelijkgesteld met de goede trouw - art. 10 van de Belgische Wet voegt er trouwens aan toe dat de goede trouw 
wordt vermoed. De vergoeding kan evenwel naar billijkheid worden bepaald en is niet noodzakelijk gelijk met 
de betaalde prijs (zoals in art. 2280 B.W.). Overigens zal de vergoeding allicht moeten verschillen naargelang de 
aangesprokenen ook het eigendomsrecht verliest, dan wel eigenaar kan blijven na repatriëring. Heeft de bezitter 
het goed door schenking of erfopvolging verkregen, dan mag zijn rechtspositie niet gunstiger zijn dan die van de 
schenker (art. 9 lid 3 richtlijn; art. 10 lid 4 Belgische wet). Een mogelijk verhaal van de lidstaat die een billijke 
vergoeding heeft betaald wordt in beginsel bepaald door de interne wet van die lidstaat (art. 11 richtlijn). 
 
Intussen geldt in het Belgisch recht (sedert 31 maart 2009) verder ook het UNESCO-Verdrag betreffende de te 
nemen maatregelen om de onrechtmatige export, import en eigendomsoverdracht van cultuurgoederen te 
verbieden of te belemmeren (Parijs 14 november 1970)95. Het UNIDROIT-Verdrag aangaande de internationale 
teruggave van gestolen of illegaal geëxporteerde cultuurvoorwerpen (Rome 24 juni 199596) is niet door België 
geratificeerd. 

d. Accessorium sequitur principale (niet afzonderlijk overdraagbaar zijn van afhankelijke 
rechten).  
 
Goederen die zakenrechtelijk niet bestaan, omdat ze een onzelfstandig onderdeel van een zaak 
uitmaken, zijn niet overdraagbaar zolang ze niet verzelfstandigd zijn. Dat volgt uit het hoger 
besproken eenheidsbeginsel (uitgewerkt aan de hand van de regels inzake natrekking). 
 
Evenmin afzonderlijk overdraagbaar zijn bepaalde rechten die afhankelijk zijn van een 
hoofdzaak (accessorium sequitur principale). Het gaat hier dan om de natrekking in ruimere 
zin, die verderop wordt besproken. 
 

                                                 
94 Dit is anders bij het UNIDROIT-Verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde kultuurgoederen (Rev. 
dr. uniforme 1996, 110 v.; ZVglRWiss 1996, 203 v.). Dit Verdrag is door België niet geratificeerd en wordt hier 
dus niet besproken. Ook werd bij de omzetting van de richtlijn in sommige landen het interne zakenrecht wel 
aangepast (bv. in (Staats)Nederland). 
95  Te vinden op http://portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
96 http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm. 
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e. Wettelijke niet-overdraagbaarheid ter bescherming van de gerechtigde zelf (de schuldeiser) 
en zijn gezin. 
 
Een hele reeks vorderingen zijn door de wet niet of slechts beperkt overdraagbaar (en 
verpandbaar) gemaakt om zo de gerechtigde zelf (de eigenaar ervan, dan wel de pandhouders 
e.d.m., of zijn gezin of onderhoudsgerechtigden) te beschermen (en onrechtstreeks soms ook 
wel de schuldenaar). De niet-overdraagbaarheid valt samen met een niet-beslagbaarheid (wat 
verderop besproken wordt). In  beginsel kan van die rechten ook geen afstand worden gedaan, 
tenzij (onder bepaalde voorwaarden) voor het verleden.  
 
Zo zijn de meeste inkomensvorderingen niet of slechts beperkt overdraagbaar en beslagbaar, 
dit ter bescherming van de gerechtigde en zijn gezin. 
 
a) Overzicht van principieel niet of beperkt overdraagbare inkomensvorderingen 
 
i) Arbeids- en vervanginsinkomsten 
 
Krachtens art. 1409 en 1410 § 1 GerW97 zijn de arbeids- en vervangingsinkomensvorderingen 
(hieronder nader aangegeven) in beginsel niet overdraagbaar en beslagbaar (behalve voor de 
verder onder c) genoemde schulden) voor de volgende bedragen of percentages van bedragen 
(bedragen die jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden met als basis het bedrag op 1 januari 
2001). De "beslagvrije voet" bedraagt: 
- in het geheel niet (beslagvrije voet) voor het gedeelte tot 827,96 EUR, d.i. in 2008: 944 EUR 
en in 2009 981 Euro, in 2010 978 Euro); 
- voor 20 % voor het gedeelte tussen 827,96 en 887,46 EUR, d.i. in 2008: tussen 944 en 1014, 
in 2009 tussen 981 en 1054 euro, in 2010 tussen 978 en 1050 Euro); 
- voor 30 % van het bedrag tussen 887,46 EUR en 979,18 EUR bij inkomen uit arbeid (d.i. in 
2008: tussen 1014 en 1119 EUR, in 2009 tussen 1054 en  1162, in 2010 tussen 1050 en 1159 
Euro); 40 % voor andere inkomsten (van de genoemde aard) (een onderscheid waarvan de 
grondwettigheid betwistbaar is); 
- voor 40 % voor het gedeelte tussen 979,18 en 1070,90  EUR, d.i. in 2008: tussen 1119 en 
1224 EUR, in 2009 tussen 1162 en 1271, in 2010 tussen 1159 en 1268 Euro; 
- ze zijn dus slechts vrij overdraagbaar en beslagbaar voor het gedeelte boven de 1070,90 
EUR per kalendermaand (1224 EUR in 2008, 1271 in 2009, in 2010 1268 Euro).  
 

Het gaat om de volgende inkomensvorderingen:  
- schuldvorderingen op inkomen uit arbeid m.i.v. vakantiegeld98 (1409 § 1) (code /A/, zie 
verder); 
- schuldvorderingen op inkomen uit andere activiteiten (1409 § 1bis) (code /B/, zie verder) 
- “maaltijdcheques” (1409 § 1ter99); 
- alimentatievorderingen (1410 § 1, 1°) (code /B/, zie verder); 
- schuldvorderingen op vervangsinkomsten andere dan leefloon, nl. pensioenen, 

                                                 
97 Meermaals gewijzigd, o.m. bij de programmawet van 9 juli 2004. 
98 Aldus gewijzigd door de Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2005. 
99 Ingevoegd bij de Wet Diverse bepalingen van 6 mei 2009. 
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werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid, 
invaliditeitsuitkeringen, inkomensvervangende vergoedingen wegens arbeidsongevallen  
of beroepsziekten, militievergoedingen, vergoedingen wegens loopbaanonderbreking 
(1410 § 1, 2-8) (code /B/, zie verder). 

 
Al deze maandelijkse bedragen worden gerekend na aftrek van de daarop ingehouden 
(bedrijfs)voorheffingen en sociale bijdragen100; zij kunnen bij K.B. worden aangepast. 
 
Bij de inkomsten bedoeld in art. 1409 § 1 of § 1bis wordt het beslagbare inkomen verminderd 
met 50 EUR extra per kind ten laste101 (bij KB aan te passen aan de index; in 2008 58 Euro, 
in 2009 61 Euro, in 2010 60 Euro); de beslagene of cessus die hiervan wil genieten moet bij 
de derde-beslagene c.q. de overnemer van de inkomensvordering aangifte doen op een 
modelformulier (bij derdenbeslag moet dit formulier door de beslaglegger worden verschaft 
en de aangifte gedaan worden bij de derde-beslagene met kopie aan de beslaglegger; art. 1409 
ter GerW102; zie voor nadere details de wettekst van art. 1409ter GerW c.q. art. 31bis en 
34bis Loonbeschermingswet)103. 
 
Indien twee echtgenoten inkomsten hebben, wordt het onbeslagbare inkomen voor elk van 
hen apart berekend; heeft slechts één van beide dergelijke inkomsten, dan wordt het 
onbeslagbare deel echter niet verhoogd. Dit is een manifeste discriminatie van gezinnen met 
één kostwinner. 
  
Voor de berekening worden gebeurlijk verschillende soorten inkomen samengeteld (art. 1411 
GerW, uitg. de maaltijdcheques). Bij een in één keer uitgekeerde vergoeding bij beëindiging 
van een arbeidsovereenkomst en andere bedragen die op meerdere maanden betrekking 
hebben (bv. achterstallige lonen), wordt omgekeerd het bedrag verdeeld in maandelijkse 
bedragen104.  
 
Al bij al zijn deze onbeslagbaarheidsdrempels zowat de hoogste ter wereld; het Belgische 
recht is daarmee zowat het meest schuldenaarsvriendelijke en schuldeisersonvriendelijke 
recht105. 
 
ii) Inkomsten van personen zonder arbeids- of vervangingsinkomen 
 
Volgens art. 1409 bis GerW kan de schuldenaar die niet beschikt  over inkomsten als bedoeld 

                                                 
100 Wat betreft inkomsten van een zaakvoerder of zelfstandige geldt dat om de drempel te bepalen het gaat om 
inkomen na aftrek van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen (beslagrechter Brussel 13 januari 
2001, RW 2002-2003, 1310). 
101 Gedefinieerd door het uitvoeringsbesluit, K.B. van 27 december 2004 (gewijzigd door KB 23 november 
2006). 
102 Zoals vervangen bij Wet van 20 juli 2006. 
103 Literatuur: P. DRUYTS, "Het lastige kind: analyse van de verhoogde bescherming tegen beslag en 
overdracht in geval van kinderen ten laste", RW 2006-2007, 862 v. 
104 Cass. 3 mei 1982, Pas. 1982 I 1000 =  RW 1983-84, 183 = JTT 1983, 53, RDSoc. 1982, 601; F. 't KINT, 
Sûretés (2004) nr. 51. 
105 In Staats-NEderland bv. is er altijd mnstens 10 % van het inkomen beslagbaar; bij weigering om inkomsetn 
mee te delen wordt de beslagvrije voet gehalveerd. 
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in artikel 1409, voor hem en zijn gezin de noodzakelijke inkomsten behouden welke berekend 
worden overeenkomstig de artikelen 1409 § 1 (stelsel van loonvorderingen) en 1411 (code 
/A/, zie verder). De beslagrechter kan de duur beperken tijdens dewelke deze inkomsten van 
de schuldenaar niet voor beslag vatbaar zijn.  
 
iii) Andere sociale uitkeringen (kostencompenserende vergoedingen en leefgeld) 
 
Krachtens art. 1410 § 2 (laatst aangevuld bij W. 22 april 2003) zijn de volgende 
schuldvorderingen niet vatbaar voor overdracht of beslag ten laste van de rechthebbende :  
- leefloon (bestaansminimum) en sociale uitkeringen voor zelfstandigen in geval van 
faillissement  (code /B/, zie verder); 
- kostencompenserende vergoedingen, met name: gezinsbijslagen, wezenpensioenen of –
renten, tegemoetkomingen aan minder-validen, gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als 
inkomensgarantie voor ouderen, bijkomende vergoedingen voor noodzakelijke hulp 
verschuldigd door de arbeidsongevallenverzekeraar of ziekteverzekering, vorderingen op 
ziekenfondsen of verzekeraars arbeidsongevallen of beroepsziekten tot terugbetaling van 
medische kosten106, dienstverlening door OCMW, vergoedingen voor prothesen, medische 
hulpmiddelen en implantaten (10°) (allemaal (code /B/, zie verder). Art 16 IV FaillW voegt 
daaraan nog toe dat ook buiten de boedel blijft de vergoeding voor persoonsschade wegens 
onrechtmatige daad107.  
 
NB. De onoverdraagbaarheid en onbeslagbaarheid geldt alleen voor zover het om een vordering van de 
rechthebbende gaat; zo kunnen vorderingen van ziekenhuizen en artsen op ziekenfondsen in het kader van een 
derde-betalersregeling wel overgedragen worden en in beslag genomen.  
 
b) Van inkomensvorderingen afkomstige rekeningtegoeden 
 
i) Beginsel 
 

                                                 
106 Volgens Cassatie 26 januari 1987, Arr nr. 305 en Cass. 15 maart 1990, RW 1990-91, 28 hield de regel van 
art. 1410 (voor de wijziging in 1999) in dat vorderingen tot terugbetaling van de kosten van geneeskundige 
verstrekkingen e.d. zelfs dan niet overdraagbaar (en beslagbaar) zijn, indien zij niet aan de patiënt toekomen, 
maar - krachtens een derde-betalersregeling - aan de zorgverstrekker of het ziekenhuis. Dit betekende dat deze 
schuldvorderingen dus ook niet als kredietinstrument konden worden gebruikt, en het ziekenhuis deze 
schuldvorderingen dus niet in pand kon geven om krediet te verkrijgen. Deze laatste mogelijkheid werd dan ook 
uitdrukkelijk ingevoerd door de toevoeging van art. 106 § 2 aan de Ziekenhuizenwet (KB 7 augustus 1987) bij 
W. 5 augustus 1992 tot wijziging van de Ziekenhuizenwet (nu art. 119 § 2 van de gecoördineerde 
Ziekenhuiswet, gecoördineerd bij KB van 10 juli 2008). Doch het ging hier slechts om een lapmiddel; in de hele 
regeling werden de ziekenhuizen zelf onterecht beschermd door regels die slechts de bescherming van de zieke 
op het oog hebben. Het Arbitragehof heeft de toepassing van art. 1410 GerW in de gevallen van derde-betaler 
dan ook ongrondwettig verklaard bij arrest van 13 november 1996 
(http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/1996/1996-066n.pdf = RW 1997-98, 223), en art. 1410 GerW werd in 
1999 gewijzigd. 
107 Niet onder art. 16 IV (maar desgevallend wel onder 1409 of 1410 GerW) vallen een verbrekingsvergoeding 
uit arbeidsovereenkomst (kh. Brugge 10 mei 2001, RW 2002-2003, 752) of een vergoeding wegens blijvende 
invaliditeit uit een verzekeringsovereenkomst (Rb. Brugge 16 oktober 2000, RW 2001-2002, 387). 
In zaak 4301 voor het Grondwettelijk Hof is de vraag aanhangig of het grondwettig is dat deze regel te vinden is 
in geval van faillissement en niet bij collectieve schuldenregeling. 
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De vorderingen die niet of beperkt overdraagbaar (en verpandbaar) en beslagbaar zijn 
ingevolge art. 1409-1410 GerW zijn in beginsel uitsluitend niet geïnde inkomensvorderingen. 
 
Eenmaal het inkomen is uitbetaald (in speciën, dan wel via een bankrekening), is het geld in 
beginsel wél (volledig) overdraagbaar, verpandbaar en beslagbaar. Dat geldt op de eerste 
plaats wanneer het om chartaal geld gaat. Maar het geldt in beginsel ook indien de betaling 
gebeurde op een bankrekening, en er daardoor dus een rekeningtegoed ontstaat, dus een 
geldvordering. Die schuldvordering op de bank is een andere vordering dan de geïnde 
inkomensvordering, en in beginsel beslagbaar en overdraagbaar108. Dit volgt ook a contrario 
uit de uitzondering die gemaakt wordt door het zo dadelijk besproken art. 1411bis GerW. 
 
ii) Handhaving van het oorspronkelijke statuut op de gelden na inning van de vordering door 
een bewindvoerder  
 
Indien de inkomensvordering met inbegrip van het niet voor beslag vatbare deel, wordt geïnd 
door de gerechtsdeurwaarder belast met de verdeling ervan, of een vergelijkbare 
bewindvoerder, dan zijn de gelden of tegoeden die die bewindvoerder aldus aanhoudt aan 
dezelfde regels en beperkingen onderworpen. Het niet voor beslag vatbare deel verliest die 
hoedanigheid niet zolang het niet door de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar zelf is 
uitgekeerd109. Hetzelfde geldt voor dergelijke inkomsten geïnd door een 
schuldbemiddelaar110. In geval van faillissement blijft het niet beslagbare gedeelte van de 
inkomsten die na faillissement worden uitbetaald eveneens buiten de boedel (ook na 
doorbetaling door de bewindvoerder aan de gefailleerde), zie art. 16 III FaillW. 
 
iii) Tijdelijke handhaving van het oorspronkelijke statuut op de rekeningtegoeden ontstaan  
door inning van de vordering door de gerechtigde 
 
Sedert 1 januari 2007 kan de gerechtigde van de inkomensvordering het statuut van die 
vordering tijdelijk kunnen handhaven door het bedrag gecodeerd op een zichtrekening bij een 
kredietinstelling aan te houden. Deze mogelijkheid werd ingeschreven in art. 1411bis 
GerW111.  
 
Het moet gaan om rekeningtegoeden die afkomstig zijn van vorderingen bedoeld in art. 1409, 
1409bis en 1410 GerW. Het rekeningtegoed moet aangehouden worden bij een financiële 
instelling in de zin van de Bankwet. 

- Indien het tegoed ontstaat (gecrediteerd wordt) door een overschrijvingsopdracht van 
de schuldenaar van de inkomsten bedoeld in art. 1409 of art. 1410 § 1, 2° tot 8° (dit 

                                                 
108 Cass. 22 november 2007, RW 2008-2009, 869. 
109 Hof Antwerpen 20 november 2002, NJW 2003, 965. 
110 Gelden op rekening van een schuldbemiddelaar, zijn echter wel voor (derden)beslag vatbaar zodra de 
collectieve schuldenregeling wordt herroepen (Beslagrechter Antwerpen 24 februari 2003, P&B 2003, 305); vgl. 
verderop. 
111 oorspronkelijk door de wet van 14 juni 2004 (besproken door M. DE THEIJE, "De wet van 14 juni 2004 
betreffende de onbeslagbare en onoverdraagbare tegoeden, op zichtrekening", RW 2004-2005, 721), vervangen 
door de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (besproken door M. DE THEIJE, 
"Onbeslagbare en onoverdraagbare bedragen op zichtrekening", RW 2005-2006, 1597 v.); inwerkingtreding 
krachtens het uitvoeringsbesluit (KB van 4 juli 2006). 
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zijn professionele schuldenaars van dergelijke inkomsten), dan moet die 
overschrijvingsopdracht een "code" bevatten die het gecrediteerde bedrag herkenbaar 
maakt als afkomstig van dergelijke inkomsten. Het gaat om de code /A/ voor 
inkomsten uit arbeidsovereenkomst, code /B/ voor inkomsten uit andere activiteiten en 
vervanginsinkomsten en code /C/ voor kostencompenserende vergoedingen en 
leefloon. 

- De schuldenaar van de inkomsten, die de betaling ervan op bedrieglijke wijze codeert, 
kan ten aanzien van de schuldeisers van hun schuldenaar, die zich daardoor niet 
hebben kunnen verhalen op het (gecodeerde) rekeningtegoed, geheel of ten dele 
schuldenaar worden verklaard van de oorzaken van dat beslag of de overdracht (dit is 
de schuldvordering waarvoor beslag wordt gelegd of die door een loonoverdracht is 
verzekerd); deze sanctie is afgekeken van de sanctie jegens de derde-beslagene die 
zijn verplichtingen bij derdenbeslag miskent; zie de bespreking in het Deel over 
schuldvorderingen voor nadere uitwerking). Is de code ten onrechte niet aangebracht, 
kan de gerechtigde nog steeds bewijzen dat het tegoed is ontstaan door betaling per 
overschrijving van beschermde inkomensvorderingen. 

- Schuldenaars van onderhoudsgelden (art. 1410 § 1, 1 GerW) en alternatieve 
beschermde inkomsten (art. 1409 bis GerW) hebben die verplichting niet; maar deze 
crediteringen kunnen wel gecodeerd worden, de eerste met code /B/ en de laatste met 
code /A/. Bij het ontbreken van zo'n code kan de gerechtigde nog altijd bewijzen dat 
het tegoed is ontstaan door betaling per overschrijving van beschermde 
inkomensvorderingen. Bij betalingen door overschrijvingen vanwege de werkgever 
wordt dit vermoed (1411bis § 2, 2 GerW) en krijgt de creditering automatisch code 
/A/. 

- De cumulregel van art. 1411 (verschillende  soorten beschermde inkomsten 
samentellen) speelt niet bij deze rekeningtegoeden112. 

- Indien de inkomsten niet uitbetaald worden door overschrijving op de bankrekening, 
zal het onder bepaalde voorwaarden mogelijk zijn ze alsnog op een zichtrekening van 
de gerechtigde te storten met een soortgelijke code, en aldus hetzelfde statuut te 
verlenen; dit moet nader geregeld worden in het Uitvoeringsbesluit.  

 
Deze tegoeden ontsnappen aan beslag of overdracht in verhouding tot het aantal resterende 
dagen van een periode van 30 dagen sinds hun creditering; het niet beslagbare gedeelte wordt 
dus degressief gehandhaafd gedurende 30 dagen) (art. 1411 ter GerW). Hebben de inkomsten 
betrekking op een langere periode dan een maand, dan wordt de degressie over die langere 
periode gespreid. 
 
De niet-overdraagbaarheid (en niet-verpandbaarheid) moet hier toch vrij restrictief worden 
begrepen: zij sluit niet uit dat op andere wijzen over het rekeningtegoed wordt beschikt, door 
geldafhaling, overschrijvingsopdracht (die immers tot een delegatie leidt en geen cessie 
vormt, zie de bespreking verder), enz. 
 
c) Uitzonderingen voor bepaalde schuldeisers 
 
                                                 
112 Voor kritiek hierop vanuit het gelijkheidsbeginsel, zie M. DE THEIJE,  RW 2005-2006, (1597) 1599. 
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De wet staat niettemin verhaal op de genoemde niet overdraagbare noch beslagbare 
vorderingen toe voor de volgende 3 categorieën van schulden. 
 
i) Door het OCMW voorgeschoten ziektekosten 
 
Wanneer de betrokkene in een ziekenhuis is opgenomen op kosten van het OCMW, kan twee 
derde van het pensioen en van de sociale uitkeringen aan die instellingen worden  
overgedragen (1410 § 3 GerW). 
 
ii) Terugvordering van ten onrechte verkregen sociale uitkeringen 
 
Wanneer de betrokkene in het verleden onverschuldigde sociale uitkeringen heeft ontvangen, 
kunnen deze op latere uitkeringen (opgesomd in 1410 § 1 of 1410 § 2 GerW) verhaald 
worden tot beloop van 10 % van die latere uitkeringen (§ 4). Voor de terugvordering van a) 
bedrieglijk verkregen sociale uitkeringen en b) door verzuim ten onrechte verkregen 
gezinsbijslagen, kan op het geheel van latere uitkeringen van dezelfde aard verhaal worden 
genomen. Doch het bestaansminimum blijft wel steeds gewaarborgd. Wanneer er geen latere 
prestaties zijn door de schuldeiser van de terugvordering, dan staat deze bepaling niet toe op 
andere inkomsten terug te vorderen113. 
 
iii) Onderhoudsschulden 
 
Onderhoudsvorderingen zijn 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 vorderingen ook op het beslagbare gedeelte voorrang (art. 
1412 II GerW, verder besproken bij zekerheden op schuldvorderingen); bij beslag op 
inkomsten wordt de onderhoudsschuld eerst toegerekend op het beslagbaar gedeelte, zodat het 
onbeslagbaar gedeelte pas nadien vermindert114. 
  
Onderhoudsvorderingen kunnen bovendien versterkt worden door middel van gerechtelijke 
loon- of inkomstendelegatie (mogelijkheid tot loondelegatie in de gevallen van art. 203ter, 
221, 301 § 11115  BW of 1280 V GerW.; zie ook art. 1412 I  2° GerW; zie verder de 
bespreking in Deel VI over zekerheden op schuldvorderingen)116. 
 

                                                 
113 Dit onderscheid werd niet ongrondwettig geacht door het GWH, arrest 70/2008, 
http://grondwettelijkhof.be/public/n/2008/2008-070n.pdf. 
114 F. 't KINT, Sûretés (2004) nr 54. Zie verder over de regeling van art. 1412 II: F. RIGAUX, "Les droits 
propres conférés par l'article 1412 alinéa 2 du Code judiciaire à l'époux ayant obtenu une délégation de somme 
en vertu de l'article 218 du Code civil, n. onder cass. 12 maart 1974, RCJB 1976, 120 v. 
115 In werking vanaf 1 september 2007; voordien art. 301 bis BW. 
116 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). 
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f. Overdracht slechts na vervulling van bepaalde wettelijke vereisten ter bescherming van de 
gerechtigde. 
 
Ter bescherming van de erfgenamen en legatarissen van aandelen van een bvba, die niet zelf als vennoot worden 
toegelaten, en dus de lidmaatschapsrechten niet kunnen uitoefenen, kan de eigendom van de door hen geërfde 
aandelen niet overgaan vooraleer zij zijn betaald in overeenstemming met art. 252  Wb.Venn. (zie lid 3 in fine).  

g. Vormvereisten ter bescherming van de schuldenaar. 
 
Deze gevallen worden besproken in Deel VI. als bijzondere regels voor de levering van bepaalde 
schuldvorderingen (bv. op de overheid of op de borgtocht- of kredietverzekeraars, vorderingen uit 
verbruikerskrediet). 

h. Overdracht slechts na vervulling van bepaalde wettelijke vereisten ter bescherming van 
bepaalde schuldeisers van de vervreemder 
 
1° Schuldvorderingen uit overheidsopdrachten. 
 
De bijzondere regels inzake de overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen wegens 
overheidsopdrachten (art. 43 Overheidsopdrachtenwet) kan men ook zien als een vorm van 
beperking van de overdraagbaarheid. Deze regeling wordt in Deel VI. Besproken.  
 
2° Overname van aandelen van een landbouwvennootschap. 
 
Art. 805 lid 3 Wb. Venn. bepaalt dat aandelen in een landbouwvennootschap, die op grond van deze bepaling 
worden overgenomen door andere vennoten, niet overdraagbaar zijn zolang de prijs van de overgenomen 
aandelen niet volledig is betaald. 
 

3° Overdracht van aandelen van een S-BVBA 

 
Bij een Starters-BVBA mogen de aandelen van een vennoot niet worden overgedragen aan een rechtspersoon 
zolang het kapitaal niet is verhoogd tot het normale minimumkapitaal. De beperking wordt geconstrueerd als een 
nietigheid van de onderliggende overeenkomst (art. 249 § 2 Wb.Venn.). 
 
4° Effecten waarvoor met een openbaar beroep op het spaarwezen certificaten zijn 
uitgegegeven. 
 
Volgens art. 503 § 1 lid 5 Wb.Venn. (voorheen art. 43bis § 1 lid 5 Venn.W.) is elke overdracht van effecten 
uitgesloten, wanneer daarvoor certificaten zijn uitgegeven met een openbaar beroep op het spaarwezen. Deze 
uitsluiting dient eveneens de bescherming van de certificaathouders als schuldeisers van de uitgever. 
 

2. Afwezigheid van zakelijke werking van conventionele overdrachtsbeperkingen en 
verbintenisrechtlijke begrenzingen ervan 
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Dergelijke bedingen en beperkingen hebben geen zakelijke werking, evenwel met bepaalde 
nuances (1°). Om enige werking te kunnen hebben, moeten de bedingen eerst 
verbintenisrechtelijk geldig zijn (2°). 

a. Afwezigheid van zakelijke werking 
 
1° Beginsel 
 
Zoals ook hoger reeds uitgelegd, houdt de numerus clausus ook in dat beperkingen van de 
overdraagbaarheid van goederen, die niet bij wet zijn voorzien, in beginsel geen zakelijke 
werking (Fr. effet réel, Dui. dingliche Wirkung; En. proprietary effect) hebben117. D.w.z. dat 
conventionele en testamentaire (niet-wettelijke) beperkingen de "overdraagbaarheid" niet 
beperken en evenmin de eigenaar onbevoegd maken om te beschikken. De geldigheid van 
dergelijke bedingen houdt immers nog geen zakelijke werking in. En nog veel minder is een 
vervreemding in strijd met een beding van onvervreemdbaarheid nietig, zoals wel eens ten 
onrechte wordt gesteld118. Deze beperkingen hebben in beginsel enkel verbintenisrechtelijke 
gevolgen.  
 
Louter persoonlijke (d.i. obligatoire) rechten, zoals conventionele of testamentaire 
onvervreemdbaarheden, voorkooprechten, goedkeuringsbedingen, aankoopopties, 
hypotheekverboden en andere "negatieve zekerheidsbedingen" (zie verder), 
verhuringsverboden, e.d.m119 hebben dus in beginsel géén zakelijke werking120.  
 
2° Nuances 
 
a) Obligatoire aanspraak op de verkrijger 
 
Als het beding verbintenisrechtelijk geldig is, vormt de schending ervan wanprestatie tussen 
partijen. De derde-verkrijger kan mogelijks medeplichtig zijn aan de wanprestatie, wat de 
bedinger eveneens een vordering tot schadeloosstelling oplevert. 
 
In afwijking van de algemene zakenrechtelijke regel kunnen zij een zakelijke werking hebben 
voor zover zij tot de normale bedingen van een beperkt zakelijk recht (zoals erfpacht) 
behoren. 
 
b) Onrechtstreekse zakelijke werking 
 

                                                 
117 Vgl. BGB § 137, NBW 3:83, 1. 
118 Bv. A. DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 32. 
119 Zie bv. Hof Gent 25 oktober 1996, AJT 1996-97, 356 (voorkooprecht is louter obligatoor, zelfs al is het 
overgeschreven); A. DE BOUNGNE, “Voorkeurrechten en verkoopbeloften (aankoopoptie), N.F.M. 1991, (143) 
150, die eraan toevoegt dat men wel een hypothecaire inschrijving kan nemen tot waarborg van de vergoeding 
die bij miskenning van het voorkeurbeding verschuldigd zal zijn. 
120 Vgl. DE PAGE, Traité, V 907-907; COLIN & CAPITANT, I nr. 1608. Vgl. art. 1379 Italiaanse C.C. 
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Onrechtstreeks kunnen zij wel een zakelijke werking krijgen, indien vervreemding in strijd 
met het verbod als een ontbindende voorwaarde wordt bedongen (vgl. ook de royeerbaarheid 
van certificaten). Ook kunnen de rechten van de bedinger in geval van wanprestatie van de 
andere partij (bv. recht op schadevergoeding) worden gewaarborgd door middel van een 
voorbehoud van hypotheek (of onroerend voorrecht), enzovoort.  
 
Naar Frans recht geldt er wel een onoverdraagbaarheid voor om niet verkregen goederen, 
wanneer deze onoverdraagbaarheid bedongen is overeenkomstig art. 900-1 CC. Deze 
voorheen in de Franse rechtspraak ontwikkelde theorie (in de CC ingeschrevn in 1971) is in 
België evenwel niet aanvaard. 
 
c) Bijzonder statuut van schuldvorderingen op naam 
 
Ook gelden er bijzondere regels inzake schuldvorderingen; overdrachtsbeperkingen e.a. bij 
schuldvorderingen op naam zijn tegenwerpelijk voor zover ze geldig bedongen zijn in de 
interne verhouding; dit wordt uitvoeriger besproken in het Deel over schuldvorderingen (Deel 
VI). 
 
d) Bij beperkte zakelijke rechten 
 
In afwijking van de algemene zakenrechtelijke regel kunnen zij een zakelijke werking hebben 
voor zover zij tot de normale bedingen van een beperkt zakelijk recht (zoals erfpacht) behoren 
(zie verder nr.). 
 

b. Verbintenisrechtelijke beperkingen op conventionele vervreemdingsbeperkingen. 
 
Om enige werking te kunnen hebben, moeten de bedingen verder eerst verbintenisrechtelijk 
geldig zijn. Ook op verbintenisrechtelijk vlak worden bedingen die de vervreemdbaarheid van 
goederen beperken, aan banden gelegd. Hoewel het hier in beginsel niet om beperkingen van 
zakelijke aard gaat, worden zij omwille van de samenhang met de hier behandelde vragen in 
dit hoofdstuk behandeld. Grenzen aan vervreemdbaarheidsbeperkingen bij schuldvorderingen 
worden bij de bespreking van overdracht van en zekerheden op schuldvorderingen besproken 
(Deel VI). 
 

1°  Algemene regel en uitwerking 
 
a) Algemene regel 
 
Omwille van de vrijheid van handel en nijverheid zijn bedingen van onvervreemdbaarheid 
slechts geldig indien zij voldoende beperkt zijn qua tijd en voorwerp en beantwoorden aan 
een rechtmatig belang121 en niet uitsluitend voor het geval van vervreemding ingevolge 

                                                 
121 Zie hiervoor A. DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 14-29 met verwijzingen; Hof Brussel 8-
5-1980, R.Not.B., 1981, 374; Rb. Luik 5 maart 1990, JLMB 1222; Rb. Tongeren 10 juni 1998, T.Not. 466; Rb. 
Antwerpen 25 februari 1988, T.Not. 201. Zie verder M. COENE, “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 
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beslag zijn geschreven122. Deze regel vinden we in art. 510 Wb. Venn.123, doch het gaat 
daar slechts om een bijzondere verwoording van een algemene regel. Het maakt daarbij geen 
verschil of het niet-vervreemden als een verbintenis wordt aangegaan, dan wel de 
vervreemding als een ontbindende voorwaarde wordt bedongen. 
 
Bovendien zijn deze bedingen ook inkortbaar indien ze het beschikbaar gedeelte 
overschrijden (dit betreft de veronderstelling van een schenking of legaat aan de reservatairen 
zelf - zij hebben nl. recht op een reserve “vrij en onbelast”). 
 
b) Beperkende interpretatie 
 
Vervreemdingsverboden worden restrictief geïnterpreteerd. Zo neigt de rechtspraak ertoe uit 
een vervreemdingsverbod nog geen verbod tot legateren af te leiden124, noch een verbod tot 
bezwaring met beperkte zakelijke rechten. Maar een vervreemdingsverbod houdt in beginsel 
wel een verbod in tot inbreng in vennootschap of huwgemeenschap. 
 
c) Rechtmatig belang 
 
Dat ze aan een rechtmatig belang moeten beantwoorden betekent dat de bedinger voor 
zichzelf of een derde het (subjectief) recht uit wanprestatie (heel vaak een uitdrukkelijk 
ontbindend beding) voorbehoudt om zijn eigen of diens rechtmatige belangen te 
beschermen125. Er moet dus worden nagegaan jegens wie de onvervreemdbaarheid wordt 
toegezegd, m.a.w. wie er een subjectief recht op heeft om de belover ervan aan het beding te 
houden. Dit zal meestal de vervreemder zelf zijn (typisch vb.: bij verkoop met voorbehoud 
van vruchtgebruik), doch het kan ook een derde zijn (of meerdere personen).  
 
Voor zover men in een aan de algemene legataris (of legataris onder algemene titel) opgelegde last een 
onvervreemdbaarheid zou zien (juister : een verbod om aan iemand anders dan de bijzondere legataris te 
vervreemden), gaat het duidelijk om het belang van de begunstigde van die last en is er ook geen probleem van 
ongeldigheid van het beding, zo de last onmiddellijk of binnen een beperkte termijn opeisbaar is (NB. Bij een 
bijzonder legaat daarentegen heeft de legataris dadelijk een zakelijk recht op de zaak, tenzij het een soortzaak is). 
 
Het rechtmatig belang wordt vrij algemeen aanvaard wanneer de schuldenaar van het verbod 
kwalitatieve verplichtingen heeft jegens de bedinger, zoals normaal het geval is bij een 
vruchtgebruiker jegens een naakte eigenaar, enz. 
 
d) Beperking in de tijd. 
 

                                                                                                                                                         
1994, p. 1669 v. 
122 H. de PAGE, Traité, VIII nr. 341. Onbeslagbaarheidsbedingen hoeven eigenlijk niet nietig te zijn, ze zijn 
gewoon niet tegenwerpelijk aan de beslagleggende schuldeisers. 
123 Voorheen art. 41 § 2 Venn.W. 
124 Hof Gent 22 mei 1987, Pas. II 175; anders evenwel LAURENT, Principes XI nr. 469. 
125 En niet die van de verkrijger (H. de PAGE, Traité, VIII nr. 340; zie ook V 904 v.) 
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Beperking in de tijd moet niet uitdrukkelijk bedongen zijn, maar zal van rechtswege worden 
geïmpliceerd (uitlegregel potius ut valeat)126. Dit belet niet dat een uitdrukkelijke beperking 
natuurlijk aangewezen is. De omvang van deze beperking, d.i. de toegelaten duur, kan sterk 
wisselen naargelang de aard van de verhouding - zo zal men bij onvervreemdbaarheid van 
blote eigendom, bedongen door de vruchtgebruiker, doorgaans aanvaarden dat deze 
onvervreemdbaarheid zolang kan duren als het vruchtgebruik zelf. Wanneer er tussen mede-
eigenaars een aanwas- of tontine-overeenkomst is gesloten, waarbij elke partij de eigendom 
verwerft van het aandeel van de andere onder opschortende voorwaarden van het 
vooroverlijden van die andere, dan rechtvaardigt dit in beginsel ook een vervreemdingsverbod 
tot aan dat vooroverlijden. Vervreemdingsverboden bij koop-verkoop van sociale woningen 
tot beloop van 20 jaar worden door de rechtspraak aanvaard. In een aantal andere bijzondere 
gevallen bepaalt de wet de duur van het vervreemdingsverbod op 5 of 10 jaar127. 
 
Bij de toevallige onverdeeldheid gelden bedingen om in onverdeeldheid te blijven voor 
maximum 5 jaar (art. 815 BW) Deze bepaling is echter niet van toepassing op de 
conventionele onverdeeldheid, door partijen georganiseerd (zie de aanhef van art. 577-2 BW), 
al blijft een deel van de rechtsleer hardnekkig en ten onrechte het tegendeel beweren. 
 
De wet kan natuurlijk van deze regel afwijken en vervreemdingsverboden of -beperkingen 
opleggen of toestaan voor een langer periode of zelfs zonder tijdsbeperking. Men denke bv. in 
de vervreemdingsbeperkingen in de wetgeving op de economische expansie128.  
 
Bij het beding van conventionele terugkeer (art. 951 BW) is er impliciet een 
vervreemdingsverbod gedurende het leven van de begiftigde129. 
 
e) Beperkte omvang 
 
De vereiste van beperking qua voorwerp betekent dat het beding er niet mag op neerkomen 
dat een eigenaar omzeggens feitelijk handelingsonbekwaam wordt doordat hij over het 
grootste deel van zijn vermogen niet meer zou kunnen beschikken.  
 
2° Minder verregaande beperkingen 
 
Verder zijn voor de bescherming van de rechtmatige belangen van de bedinger of een derde 
vaak minder verregaande beperkingen mogelijk, waarvan de geldigheid minder betwistbaar is.  
 
De beperkingen aan de geldigheid van onvervreemdbaarheidsbedingen gelden niet voor een 
bedongen voor(terug)kooprecht zonder verplichting het goed te behouden; een echt 

                                                 
126 Vgl. Hof Luik 16 december 1971, Pas., II, 45. 
127 5 jaar in art. 54 Pachtwet en art. 5 Wet 16 mei 1900 Kleine nalatenschappen; 10 jaar in art. 6 Wet 29 
augustus 1988 Erfregeling landbouwbedrijven. 
128 Art. 32 Wet van 30 december 1970 op de economische expansie, enkel nog van toepassing in het Brussels 
Gewest; in Vlaanderen nu art. 75 lid 2 van het prgrammadecreet van 19 december 2003; in het Waals Gewest nu 
art. 21 van het Decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische 
bedrijvigheid. 
129 V. SAGAERT, in Over erven, L.A. Mieken Coene, p. (387) 404. 
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terugkooprecht daarentegen - dat onvervreemdbaarheid impliceert - is beperkt tot hoogstens 5 
jaar (tenzij het geen discretionair terugkooprecht is maar een ontindingsrecht bij niet-
nakoming, zie Deel II). Wat betreft de onvervreemdbaarheid van gecertificeerde aandelen 
gepaard met een “omwisselbaarheid”, zie verder nr. 
 
Ook bij het bedingen van zogenaamde “negatieve zekerheden” (zie Hoofdstuk VIII) dient 
men genoemde regels toe te passen. Ook hier is er geen geldigheidsvraagstuk bij een beding 
waarbij men enkel een “voorkeur” bedingt (bv. geen hypotheek toekennen aan een derde, 
tenzij er een hypotheek in eerdere rang wordt toegekend aan de bedinger). 
 
Het enkele feit daarentegen dat een belofte niet te vervreemden gepaard gaat aan het verlenen 
van een volmacht aan een derde, op grond waarvan deze kan vervreemden - de zogenaamde 
“privatieve” lastgeving - stelt niet vrij van de hoger genoemde vereisten. 
 
3° Verstrenging bij handelingen om niet - beperking van beschikkingen over de hand. 
 
a) Verbod en gevolgen ervan 
 
Een verstrenging van de regel vinden we bij handelingen om niet: daar maakt een 
vervreemdingsverbod voor de begiftigde de handeling nietig indien het gepaard gaat met een 
verplichting om het geschonkene bij overlijden130 aan een derde uit te keren 
(zie art. 896 BW) - uitgezonderd de toegelaten erfstellingen over de hand van art. 1048 en 
1049 BW131. Het gaat hier om een verstrenging, omdat het niet zo is dat het 
vervreemdingsverbod wordt beperkt tot een wettige omvang, maar integendeel de gehele 
beschikking nietig is (ook de schenking aan de eerste begiftigde of legataris)132. Deze 
strengere sanctie is evenwel slechts van toepassing indien de bewaarplicht voor de duur van 
het hele leven geldt en de overdracht aan de derde-verwachter geschiedt bij het overlijden van 
de bezwaarde. Geldt de bewaar- en uitkeringsplicht daarentegen voor een bepaalde en in tijd 
beperkte duur (andere dan het leven van de bezwaarde), dan geldt deze sanctie niet133. 
 
b) Niet-toepasselijkheid bij gift zonder vervreemdingsverbod 
 
Aangezien deze bepaling wordt begrepen als een verbod van een bepaald soort 
vervreemdingsbeperkingen, is de gift waarbij een andersoortige last wordt opgelegd, bv. om 
de opbrengst of waarde van het geschonkene (niet het geschonkene zelf) door te geven, niet 
getroffen. Zodra de “trustee” bevoegd is om onder bezwarende titel over de goederen te 

                                                 
130 Minstens volgens de Franse rechtspraka geldt het verbod niet indien het noet om een erfstelling gaat, maar 
om een verplichting om na een bepaalde tijd het goed aan een derde over te dragen: Cass. fr. 18 juni 1913, D. 
1918 I 100; Cass.fr. 28 juli 1925, D.H. 1925, 670, besproken door V. SAGAERT, "Het verbod van erfstellingen 
over de hand voorbijgestreefd ?", in Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, (387) 393. 
131 In (Staats)Nederland vinden we een ten dele gelijkaardige beperking in art. 4:931 NBW volgens hetwelk 
testamentaire voorwaarden of lasten, die ertoe strekken de goederen onvervreemdbaar of onbezwaarbaar te 
maken, voor ongeschreven worden gehouden (maar daar erkent men dan wel het testamentair bewind). 
132 Afgeleid uit art. 896 BW door Cass. 30 mei 2003, RW 2003-04, 974 noot A. SMETS en afkeurende noot C. 
DECLERCK = NjW 2004, 372 afkeurende noot M. COENE = RABG 2005, 763 n. C. VERGAUWEN. 
133 A. KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, nr. 285. 
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beschikken, is het verbod niet van toepassing (een verbod om onder kosteloze titel te 
beschikken alleen maakt de beschikking niet nietig)134.  
 
Het verbod van erfstellingen over de hand treft dus niet het fideicommis de residuo (ook 
genoemd fideicommis de eo quod supererit), waarbij de bezwaarde niet verplicht is de 
goederen te behouden, maar integendeel bevoegd erover te beschikken, minstens onder 
bezwarende titel (een verbod om om niet te beschikken daarentegen maakt de beschikking 
niet ongeldig135 en wordt vaak zelfs vermoed136). Het fideicommis de residuo kan m.i. zowel 
door middel van een schenking ("restschenking") als door middel van een legaat ("restlegaat", 
legaat de residuo) geschieden (net zoals de geoorloofde erfstelling in volle zin volgens art. 
1048 B.W. zowel bij akte onder levenden als testament kan geschieden). 
 
c) Niet-toepasselijkheid bij onrechtstreekse schenkingen via derdenbeding of fiduciaire 
eigendom 
 
Het verbod treft ook niet het beding ten gunste van derden, waarbij iemand zonder 
tegenprestatie voor zichzelf bedingt van de begiftigde om een prestatie aan een derde te 
leveren (andere dan doorgeven van het geschonkene). 
 
Niet getroffen door deze strengere bepaling is de overdracht aan een fiduciaris, waarbij deze 
verplicht is om bij het einde van zijn bewind de trustgoederen over te dragen aan de 
vervreemder of diens erfgenamen (maar intussen wel bevoegd is over de goederen te 
beschikken onder bezwarende titel). Daarvoor gelden de gewone regels, omdat dit geen 
beschikking om niet is. Men kan dus wel goederen overdragen, en vervolgens zijn 
schuldvorderingen jegens de fiduciaris (inbegrepen een schuldvordering om de goederen 
terug te krijgen) overdragen aan een derde. Deze overdracht aan een derde moet dan op 
zichzelf worden bekeken (en bv. gekwalificeerd als een beschikking om niet, met alle 
gevolgen die dat meebrengt). Zo de fiduciaris intussen de goederen niet mag vervreemden, 
dient dit verbod beperkt te zijn zoals hoger beschreven. 
 
d) Giften onder tontine of aanwas 
 
Een gift aan meerdere personen die reeds in leven zijn met een tontine of aanwasbeding, 
ingevolge waarvan het geheel van de goederen bij vooroverlijden van één der begiftigden aan 
de andere toekomt, is geen nietige erfstelling over de hand137 - volgens cassatie een schenking 
onder opschortende voorwaarde -; in ieder geval is het zo dat de uiteindelijke exclusieve 
eigenaar zijn recht geheel verkregen heeft van de oorspronkelijke schenker, en niet ten dele 

                                                 
134 Kass. 26-2-1953, Pas. 494 = RGEN 1955, 355. 
135 Vgl. Hof Luik 5 maart 1968, R.prat.not.b. 1970, 234 = JL 1968-69, 89  n. H.H. = Pas. 1968 II 173; M 
PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 1030 nr. 416 met verwijzingen; 
V. SAGAERT in Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, (387) 398. 
136  Hof Gent 23 mei 1951, RW 1951-52, 355 = RCJB 1982, 187 n. R. PIRSON, voorziening verworpen in Cass. 
26 februari 1953, Pas. 1953 I 494; V. SAGAERT in Over erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, 
(387) 393. 
137  Cass. 27 maart 1833, Pas I 68; Rb. Gent 7 mei 1913, Pas. 1914 I 131; V. SAGAERT in Over erven. Liber 
amicorum Mieken Puelinckx-Coene, (387) 393. 
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van de medebegiftigden. Dit geldt zeker voor een tontine s.s. (twee aparte beschkkingen onder 
tegengestelde voorwaarde van vooroverlijden), maar m.i. ook bij een schenking aan beide 
begiftigden in mede-eigendom met een aanwasbeding (zie de bespreking in Deel II). 
 
e) Gift in vruchtgebuik c.q. blote eigendom 
 
Het verbod kan ook vermeden worden door aan de eerste begiftigde enkel het vruchtgebruik 
toe te kennen en aan de tweede de naakte eigendom; dat veronderstelt wel dat de tweede reeds 
in leven is. Sommige rechtspraak interpreteer beschikkingen in dzin om ze te redden. 
 
4° Omvang van de beperking. 
 
Binnen de genoemde algemene wettelijke beperkingen is de omvang van het 
vervreemdingsverbod een vraag van uitleg (of het enkel vervreemding verbiedt of ook 
bezwaring met beperkte rechten, meer bepaald genotsrechten; of het ook beschikking bij 
testament verbiedt e.d.m.)138. Vanzelfsprekend kunnen moeilijkheden worden vermeden door 
een zorgvuldige verwoording van het beding. 

c. Onrechtstreekse zakelijke werking 
 
Nu bestaan er wel meerdere mechanismen die in sommige opzichten een vergelijkbaar gevolg 
hebben als een beperking van de overdraagbaarheid. We overlopen ze even kort : 
 
1° Wanneer ze verbintenisrechtelijk geldig zijn (zie hierboven) kunnen conventionele 
beperkingen onrechtstreeks een zakelijke werking verkrijgen, namelijk indien in de 
verkrijgingstitel van de schuldenaar van die rechten een ontbindende voorwaarde is 
opgenomen139 (wat meestal het geval is),  d.i. in zoverre de titel, op grond waarvan de partij 
die in strijd met het beding vervreemdt, zijn goed heeft verkregen, van de vervreemding een 
ontbindende voorwaarde maakt voor die eerdere verkrijging140. De vervulling van de 
voorwaarde heeft in ons recht inderdaad zakelijke werking (zie verder Deel II). Het gevolg 
daarvan is natuurlijk wel dat het goed naar die eerdere vervreemder terugkeert, en niet dat het 
in het vermogen van de tweede vervreemder blijft141.  
 
Voor zover er geen dergelijke ontbindende voorwaarde is, waarop de vorige vervreemder 
beroep doet, of het om een onvervreemdbaarheid gaat die door iemand anders dan de vroegere 

                                                 
138 Zie o.m. A. DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 7 v. 
139 Dit vinden we bv. ook in de bedingen van tontine s.s. (zie Deel II). Ook een wettelijk terugkooprecht is vaak 
in werkelijkheid een vorm van ontbindende voorwaarde. 
140 Vgl. DE PAGE, Traité VIII nr. 340bis; N. VERHEYDEN-JEANMART & Ph. HAMER, in Het kontrakt en 
de derden - de externe gevolgen - de derde-medeplichtigheid, BVBJ - Vlaams Pleitgenootschap - Jeune Barreau 
Brussel 1995, p. (9) 48. Zie ook DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 31-33.  
Met een ontbindende voorwaarde wordt gelijkgesteld, het geval waarin de niet-vervreemding aanvaard wordt als 
het determinerend motief van de schenking - zie kass. 31-10-1952, Pas., 110. 
141 De onvervreemdbaarheid zal normaal de vorm krijgen van een goedkeuringsrecht door een bepaalde persoon 
(de vorige vervreemder dan wel een door partij aangewezen derde), die dit recht kan uitoefenen en er afstand van 
kan doen. 
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vervreemder is bedongen, gaat het enkel om wanprestatie (schending van een obligatoor 
recht) door de vervreemder, en kan de derde-verkrijger hoogstens worden aangesproken op 
grond van derde-medeplichtigheid. Zelfs een overschrijving van het beding in de hypotheek-
registers verandert daar niets aan142 (en zal hoogstens maken dat de derde geacht wordt er 
kennis van te hebben, wat van belang kan zijn bij de beoordeling van de derde-medeplich-
tigheid) 
 
2° Beperkingen die gelden in de inwendige verhouding tussen de schuldeiser die schuldenaar 
is van het betreffende persoonlijk recht en zijn schuldenaar, hebben wel een externe werking, 
die zakelijk kan worden genoemd (zie de bespreking onder Deel VI). 
 
3° Onrechtstreeks kan men een soort zakelijke werking verkrijgen indien de schuldeiser het 
goed in zijn bezit heeft en retentierecht kan uitoefenen. 
 
4° Geen zakelijke werking, maar een soort volgrecht heeft de schuldeiser van een kwalitatieve 
verbintenis. 
 
5° Er is nog de mogelijkheid om het goed onder te brengen in een gebonden gemeenschap, 
waardoor de beschikkingsbevoegdheid wordt geregeld door de regels inzake het bestuur van 
die gemeenschap. Zie verder Hoofdstuk IX. 
 
6° In een aantal gevallen leidt de wettelijke vervreemdingsbeperking in beginsel niet tot een 
zakelijk recht, maar wel tot een vernietigbaarheid van daden in strijd ermee gesteld. Dit 
betreft voornamelijk de vervreemdingsbeperkingen met het oog op de bescherming van het 
gezin. Zij worden in Deel II. nader besproken; in ons recht worden ze door middel van een 
bijzondere vorm van nietigheid gesanctioneerd, maar in sommige andere rechtsstelsels gaat 
het om een vorm van beschikkingsonbevoegdheid.  
 
7° Wettelijke vervreemdingsbeperkingen zijn vaak ingevoerd om aan de door de wetgever 
gewenste bestemming van het goed een zakelijke werking te geven. Dit zien we bv. bij de 
vervreemdingsbeperkingen bij loon en andere inkomsten (zgn. familiale bestemming) (zie 
Deel VI) alsook bij de vervreemdingsbeperkingen bij schuldvorderingen uit 
overheidsopdrachten (zie verder in Deel VI), of bij de zonet genoemde 
vervreemdingsbeperkingen ter bescherming van het gezin. Maar buiten de gevallen waarin de 
wet zulks bepaalt schept het loutere feit dat goederen een wettelijke of conventionele 
bestemming hebben nog geen recht met zakelijke werking. Zo besliste Cass. 15 oktober 1999 
dat gelden afkomstig van een subsidie, die krachtens wettelijke bepalingen voor het 
aangeduide doel moesten worden gebruikt, in casu betaling van een bepaalde schuldeiser, 
voor die schuldeiser géén voorrang scheppen in geval van samenloop met andere 
schuldeisers.143 

                                                 
142 De Franse rechtspraak lijkt daar anders over te oordelen (Cass. fr. 1 april 1992, D.S. 1993, 165 noot 
FOURRIER) - maar van het Franse recht is bekend dat men zaken- en verbintenissenrecht vaak door elkaar 
gooit. 
143 Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 
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AFDELING B.   De beslagbaarheid of verhaalsonderworpenheid van goederen 

1. Wettelijke beperkingen van de beslagbaarheid 

a. Regel 
 
Het is ook een algemeen beginsel van ons zakenrecht dat goederen beslagbaar (saisissable) 
zijn. Dit is besloten in art. 7 HypW., dat het heeft over alle goederen, zowel roerende als 
onroerende144, tegenwoordige als toekomstige. 
 
Het feit dat een subsidie op een bepaalde wijze moet worden aangewend, maakt de vordering 
op de subsidie niet onbeslagbaar145. Het gaat immers om een verplichting van de ontvanger, 
maar dat verandert niets aan het zakenrechtelijke statuut (en dus de beslagbaarheid) van de 
subsidievordering. 
 
De beslagbaarheid van goederen zegt nog niets over de vraag onder welke voorwaarden 
beslag kan wordne gelegd, noch in welke omstandigheden de executierechten van 
schuldeisers opgeschort worden (zie daarvoor verder onder de basisregels inzake executie, de 
beperkingen van het verhaalsrecht, alsook Deel III over de vormen van beslag en samenloop).  

b. Uitzonderingen 
 
Ook op de beslagbaarheid van goederen zijn er een reeks uitzonderingen, waarvan de meeste 
samenvallen met die op de overdraagbaarheid, en enkele ruimer zijn. 
 
Behalve de niet-overdraagbare goederen kunnen ook de hieronder opgesomde goederen niet 
in beslag worden genomen, dit volgens de bepalingen van art. 1408 tot 1412bis GerW146. 
Uitzonderingen die daaruit voortvloeien dat een bepaald soort schuldvordering niet op alle 
goederen kan worden verhaald, worden verderop besproken (inbegrepen het geval dat een 
schuldeiser van een vordering er afstand van heeft gedaan zich op bepaalde goederen te 
verhalen). 
 
In geval van betwisting over het al dan niet beslagbaar karakter, is een kort geding voor de beslagrechter 
mogelijk, dat het beslag schorst (art. 1408 § 3 GerW). 
 

                                                 
144 Dit was ten dele een vernieuwing door de Code Napoléon, aangezien in het Ancien régime onroerende 
goederen grotendeels onbeslagbaar waren. 
145 Cass. 27 januari 1983, Arr. 1982-83, 307 = RW 1983-84, 1637; Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 
= TBH 2000, 233 noot Ch.A. LEUNEN = JLMB 2000, 752 = RCJB 2001, noot N. THIRION "La théorie de 
l'égalité des créanciers en concours d'une personne morale en liquidation: nouveaux enseignements de la Cour de 
cassation". Dit belet niet dat de personen die eraan meegewerkt hebben de ontvangen gelden van hun doel af te 
wenden daarvoor aansprakelijk kunnen zijn jegens de bestemmeling (vgl. bv. voor derdengelden Hof Antwerpen 
15 december 2003, RW 2005-2006, 1470). 
146 Literatuur, zie onder meer DIRIX & BROECKX, APR Beslag; D. FEVERY, “Onbeslagbaarheid van 
roerende goederen. Artikel 1408 Gerechtelijk Wetboek”, P&B 1993, 7 v. 
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1° Niet-beslagbare roerende zaken 
 
Krachtens art. 1408 § 1 en 2 de volgende roerende zaken voor zover ze zich bevinden in de 
plaats waar de beslagene gewoonlijk woont  of werkt: 
1° de roerende zaken die noodzakelijk zijn voor de behoeften van het dagelijks leven in de 
woning, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden, de 
voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder  
hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, e.d.m. 
2° materiaal voor de studie en beroepsopleiding van gezinsleden; 
3° de goederen die de beslagene  volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van 
2.500 EUR) op het tijdstip van het beslag  en naar keuze van de beslagene; 
4° de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de  eredienst147;  
5° levensmiddelen en brandstof nodig voor het gezin  voor een maand;  
6° een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en 
24 dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de 
voeding van dat vee gedurende één maand.  
 
Volgens art. 1 § 2 IV Auteurwet van 30 juni 1994 zijn niet gepubliceerde werken (die vatbaar zijn voor 
auteursrecht) niet beslagbaar.  
 
De rechtsleer en rechtspraak erkent ook nog andere goederen als uit hun aard onbeslagbaar, zoals vertrouwelijke 
documenten en familiepapieren, grafzerken, e.d.m.148. 
 
Logischerwijze dienen ook de schuldvorderingen die strekken tot verkrijging van een niet beslagbaar goed 
onbeslagbaar te zijn149. 
 
Art. 48 FaillW voegt hier nog aan toe dat de curators aan de gefailleerde natuurlijke persoon 
en aan zijn gezin het huisraad en de voorwerpen nodig voor eigen gebruik kunnen afgeven. 
 
Op beroepsgoederen (punt 3)) is er een uitzondering voor bepaalde vorderingen: de prijs van 
de beroepsgoederen kan wel op die goederen worden verhaald. Zij maken verder ook deel uit 
van de failliete boedel, in afwijking van art. 1408 GerW. 
 
2° Niet-beslagbare schuldvorderingen 
 
Het betreft voornamelijk de inkomensvorderingen, met name voor zover ze niet 
overdraagbaar zijn (zie hoger). Zoals hoger uiteengezet, is op de niet beslagbare 
inkomensvorderingen wel verhaal mogelijk voor door het OCMW voorgeschoten 
ziektekosten, terugvordering van ten onrechte verkregen sociale uitkeringen, en 
onderhoudsschulden. 
 

                                                 
147 Zolang ze daartoe bestemd zijn, zijn ze overigens ook buiten de handel en dus niet overdraagbaar (een 
categorie van res sacrae). 
148 F. 't KINT, Sûretés (2004), nr. 47. 
149 Deze regel vinden we uitdrukkelijk in de Duitse ZPO § 851 II. 
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Ook verzekeringsvergoedingen tot vergoeding van beschadiging of verlies van niet-
beslagbare goederen, zijn niet beslagbaar (art. 59, tweede zin LVO). 
 
Ook de schuldvordering uit onrechtmatige daad op vergoeding voor schade die aan de 
persoon is verbonden (d.i. lichamelijke en morele schade), is niet voor beslag vatbaar 
(grondwetsconforme verruiming van art. 16 IV FaillW)150.  
 
Sommige schuldvorderingen kunnen niet in beslag genomen worden voor bepaalde soorten 
schulden, bv. het inkomen van minderjarigen niet voor schulden uit consumentenkrediet (art. 
37 § 2 WCK).  
 
3° Goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1412bis, ter en quater GerW) 
 
Niet beslagbaar zijn in beginsel: 
- de goederen van Belgische publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1412bis GerW),  
- deze van de instellingen van de EU (Protocol van 8 april 1965 op de voorrechten en 
immuniteiten van de EG) en  
- deze van buitenlandse staten (art. 23 Verdrag van Bazel van 16 mei 1972 over de immuniteit 
van staten), en volkenrechtelijke organisaties (bv. wat de NAVO betreft, Verdrag van Ottawa 
van 20 september 1951 nopens de rechtspositie van de NAVO) 
- de tegoeden van gelijk welke aard, waaronder wisselreserves, die buitenlandse centrale 
banken of internationale monetaire autoriteiten in België aanhouden of beheren voor eigen 
rekening of voor rekening van derden (art. 1412quater GerW151),  
- de cultuurgoederen die eigendom zijn van buitenlandse mogendheden (inb. deelgebieden, 
geledingen, lokale besturen) of publiekrechtelijke internationale organisaties, en zich in 
België bevinden met het oog op een openbare en tijdelijke tentoonstelling op dit grondgebied 
(art. 1412ter GerW, zie de wettekst voor details); 
- de goederen bestemd voor de Belgische internationale samenwerking en voor de overige 
Belgische officiële ontwikkelingshulp (art. 11 bis W. 25 mei 1999 betreffende de Belgische 
internationale samenwerking152). 
 
Beslagbaar zijn de goederen die voorkomen op de door die overheid opgestelde lijst van 
beslagbare goederen; is er zo geen lijst (en dat is omzeggens voor alle overheden het geval) of 
is ze ontoereikend, dan zijn de goederen beslagbaar die voor deze rechtspersonen kennelijk 

                                                 
150 De regel uit de oude FaillW, die de uitzondering niet voorzag (nl. 444 W.Kh.) was overigens als eerder 
ongrondwettig verklaard in arrest nr. 11/2002 van 16 januari 2002, http://www.const-
court.be/public/n/2002/2002-011n.pdf, dit omdat gelijkaardige vergoedingen die toekomen aan werknemers 
krachtens de sociale zekerheid wel onbeslagbaar zijn. De wetgever heeft de uitzondering evenwel ten onrechte 
niet voorzien in het GerW, maar wel in art. 16 IV FaillW; het Grondwettelijk Hof  oordeelde in zijn arrest nr. 
134/2008 van 2 oktober 2008, http://www.const-court.be/public/n/2008/ -134n.pdf, JLMB 2008, 1552 n Fr. 
GEORGES “Le préjudice lié à la personne soustrait de l’emprise du règlement collectif de dettes” = RW 2008-
2009, 868, dat het eveneens ongrondwettig is wanneer deze vergoeding in de boedel zou vallen bij een 
collectieve schuldenregeling. Eerder in de zin van deze interpretatie DIRIX & BROECKX, Beslag (2001), p. 
408-409 nr. 699. 
151 Ingevoegd bij Wet van 24 juli 2008. 
152 Zoals ingevoegd bij Wet van 6 april 2008. Voor een kritische bespreking, zie A. HANSEBOUT, “De wet 
van 6 april 2008: over onbeslagbaarheid en aasgierfondsen”, RW 2008-2009, 595. 
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niet nuttig zijn voor de uitoefening  van hun taak of voor de continuïteit van de openbare 
dienst153. De overheid heeft steeds het recht de in beslag genomen goederen ter vervangen 
door andere in België gelegen goederen die ze zelf aanbiedt (en waarvan de opbrengst 
volstaat), maar heeft volgens de rechtspraak154 niet de plicht dat te doen om een beslag op te 
heffen.  
 
Wat de tegoeden betreft die buitenlandse centrale banken of internationale monetaire 
autoriteiten in België aanhouden of beheren, is beslag mogelijk mits toestemming van de 
beslagrechter wanneer de beslaglegger aantoont dat de tegoeden uitsluitend bestemd zijn voor 
een economische of commerciële privaatrechtelijke activiteit (art. 1412quater § 2 GerW). 
 
Men ziet dus dat de onbeslagbaarheid van goederen van publieke rechtspersonen verder reikt 
dan enkel het openbaar domein, hoewel daarvoor (beperking van beslagbaarheid van het 
privaat domein) nauwelijks een rechtvaardiging is. 
 
Recent werd echter een belangrijke nuance aanvaard op grond van art. 6 § 1 EVRM. In drie 
arresten van 21 december 2009155 besliste het Hof van cassatie dat de immuniteit van 
internationale organisaties terzijde moet worden geschoven wanneer in de concrete 
omstandigheden van het geval deze immuniteit disproportioneel is, wat het geval is wanneer 
er geen andere redelijke middelen zijn om zijn rechten daadwerkelijk geldend te maken. 
 
4° Beperkte beslagbaarheid van de woning van een zelfstandige 
 
Een bijzonder beslagbeperking vinden we in art. 72 en v. van de Wet Diverse bepalingen van 
25 april 2007, met uitwerking sedert 8 juni 2007156. De zakelijke rechten van een zelfstandige 
in hoofdberoep op zijn woning (onroerend goed dat de hoofdverblijfplaats is) kunnen door die 
persoon niet vatbaar voor beslag verklaard worden. Vereist is ook dat de woning niet of voor 
minder dan 30 % voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (art. 75). 
 
Die onbeslagbaarheid betreft enkel schulden die uitsluitend beroepsmatig zijn (betrekking 
hebben op de zelfstandige beroepsactiviteit157) en ontstaan nadat een daartoe strekkende 
verklaring van de zelfstandige is ingeschreven op het hypotheekkantoor (art. 77 I). Voor die 
inschrijving is vereist dat de verklaring eerst verleden wordt in een notariële akte (art. 74). 
Men kan geen verbintenis aangaan om in de toekomst géén dergelijke verklaring af te leggen 
(art. 73 zoals aangevuld bij Wet 6 mei 2009). 
 
Uitgesloten zijn naast privéschulden of gemengde schulden ook schulden uit een misdrijf en schulden waarvoor 

                                                 
153 Van rekeningtegoeden wordt aangenomen dat zij altijd nuttig zijn: Hof Brussel 7 september 1999, RW 2000-
2001, 1203 noot Stan BRIJS. Strenger voor de overheid: Beslagr. Brussel 20 december 1990, RW 1991-92 noot 
VAN VOLSEM & VAN HEUVEN (gelden niet noodzakelijk voor dagelijkse, lopende verplichtingen van een 
gemeente, zijn wel beslagbaar).  
154 Hof Brussel 7 september 1999, RW 2000-2001, 1203 noot Stan BRIJS. 
155  Cass. 21 december 2009, JT 2010, 129 n. E. DAVID. 
156 Literatuur o.m. A. COPPENS, "Niet-beslagbaarheid woning zelfstandige", NjW 2007, 914. 
157 Bij wet van 6 mei 2009 werd art. 72 aangevuld met een ruimere omschrijving van “zelfstandige in 
hoofdberoep” die bv. ook bestuurdersmandaten in rehctspersonen omvat. 
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de zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld krachtens art. 265 § 2, 409 § 2 of 530 § 2 Wb.Venn. (art. 77 II en 
III). 
 
Bij vervreemding van het onroerend goed kan de onbeslagbaarheid behouden blijven op een van de koopsom 
afkomstig rekeningtegoed en vervolgens overgaan op de nieuwe woning, mits wederbelegging binnen één jaar 
en naleving van de daarbij voorgeschreven formaliteiten en de som intussen op een kwaliteitsrekening bij de 
notaris geblokkeerd blijft (art. 81). 
 
De onbeslagbaarheid vervalt ex tunc bij overlijden (art. 80) en bij afstand (art. 78). Bij verlies van de 
hoedanigheid van zelfstandige (inb faillissement) vervalt ze ex nunc. 
 
Over het nut van deze regeling (gekopieerd uit een Franse wet van 1 augustus 2003158) 
bestaat er grote twijfel. 

2. Conventionele beperkingen van de beslagbaarheid 

a. Beginsel 
 
Net zoals conventionele beperkingen van de overdraagbaarheid in beginsel geen zakelijke 
werking hebben, hebben ook conventionele beperkingen van de beslagbaarheid geen zakelijke 
werking ten aanzien van derden (schuldeisers). 
 

b. Nuance bij schuldvorderingen op naam ?  
 
Zoals hoger werd gesteld, gelden er bijzondere regels voor schuldvorderingen op naam; intern 
bedongen beperkingen van de overdraagbaarheid hebben principieel externe werking, zoals 
uitvoeriger zal worden besproken in Deel VI. De vraag rijst dan of deze externe werking zo'n 
schuldvordering ook onbeslagbaar kan maken voor derden. 
 
Enerzijds is het zo dat schuldvorderingen maar beslagbaar zijn in zoverre ze bestaan in de 
interne verhouding; is een schuldvordering bv. opgeslorpt in een rekening-courant, dan is 
enkel het saldo beslagbaar. 
 
Om een vergelijkbare reden zijn ook zgn. afwikkelingsrekeningen bij een betalings- en 
effectenafwikkelingssysteem niet beslagbaar (art. 9 Wet 28 april 1999); enkel het netto-resultaat van de 
afwikkeling is beslagbaar. 
 
Anderzijds is het in ons recht zo dat deze principiële externe werking van intern 
overeengekomen beperkingen in beginsel niet kan verhinderen dat de schuldvordering zoals 
ze intern bestaat, in beslag wordt genomen en gerealiseerd. Het beslag is (anders dan de 
overdracht) geen rechtshandeling van de titularis van de in beslag genomen schuldvordering. 

                                                 
158 Door L. 2003-721 pour l'initiative économique, art. 8, ingevoegd in de Code de Commerce boek V; S. 
PIEDELIEVRE, "L'insaisissabilité de la résidence principale de l'entrepreneur individuel", SJ éd. G. 2003 D. I, 
165, 1717. 
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Partijen kunnen het beslag op de schuldvordering door een derde159 (schuldeiser van de 
titularis) niet uitsluiten bij overeenkomst.  
 
 

                                                 
159 Wel kan een individuele schuldeiser bij overeenkomst afstand doen van zijn verhaalsrecht ten aanzien van 
een of meer goederen (of zelfs alle goederen of alle goederen behalve één) (zie verder Hoofdstuk VIII Afdeling 
D.7.). 
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HOOFDSTUK VI.    Het « zakenrecht » van de onlichamelijke 
goederen  
 
In de loop der geschiedenis is men de regels en begrippen van het zakenrecht ook naar 
analogie gaan toepassen op andere vermogenswaarden (waaronder bv. ook 
schuldvorderingen), onlichamelijke goederen genaamd. 
 
AFDELING A.  De toepassing van het zakenrecht bij analogie op ideeën 
(intellectuele eigendom) 
 
In het recht van de intellectuele eigendom worden beginselen en regels uit het zakenrecht naar 
analogie toegepast op ideeën. Ideeën, uitvindingstoepassingen, merken, tekeningen en 
modellen worden door het recht toebedeeld aan personen door de erkenning van 
auteursrechten, octrooien, merkenrechten en rechten op tekeningen en modellen.  
 
Deze rechten worden in beginsel toegekend als overdraagbaar, beslagbaar en vatbaar voor 
bezwaring met beperkte rechten (met name pand, vruchtgebruik en licentie). 
 
In afwijking hiervan zijn morele auteursrechten zijn onvervreemdbaar in die zin, dat : 
- de globale afstand van de toekomstige uitoefening ervan nietig is (art. 1 § 2, lid 2 Auteurswet 1994), en dat 
- niettegenstaande elke afstand, de auteur het recht behoudt om zich te verzetten tegen elke misvorming, 
verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of 
zijn reputatie kunnen schaden (art. 1 § 2, lid 7 Auteurswet 1994). 
 
Deze beperking geldt enkel de overdracht onder levenden. Na het overlijden van de auteur gaan ze over op zijn 
erfgenamen of legatarissen, tenzij de auteur daartoe een welbepaald persoon heeft aangewezen (art. 7, lid 2 
Auteurswet 1994). 
 
Behalve het auteursrecht zijn deze rechten aan publiciteit onderworpen en dus 
“registergoederen”. 
 
Ook het eenheidsbeginsel e.d. gelden mutandis mutandis voor deze rechten. 
 
Intellectuele rechten zijn geen soortgoederen en het eenheids- en specialiteitsbeginsel kunnen hier dan ook 
onmogelijk dezelfde rol spelen als bij roerende zaken. Dit verhindert niet dat intellektuele rechten in beginsel een 
territoriale draagwijdte hebben. Het gaat immers om monopolierechten toegekend door de wetgever, waarvan de 
territoriale draagwijdte door de wetgever wordt bepaald. Daarbij rijst telkens ook de vraag of zij overdraagbaar 
zijn (in beginsel wel) alsook of zij territoriaal kunnen worden opgesplitst in afzonderlijke rechten.  
 
Voor merken, tekeningen en modellen bevaten het BVIE een aantal regels die meebrengen dat het recht op een 
merk of tekening of model niet kan worden opgesplitst  maar betrekking heeft op het hele Benelux-gebied (zie 
art. 2.25, 2.31, 2 b en 3.25, 2b BVIE). De octrooiwet 1984 (art. 44 § 1) lijkt een opsplitsing niet uit te sluiten. Het 
auteursrecht is wellicht het minst “zakelijke” van alle rechten en de beginselen van het zakenrecht lijken er 
weinig vat op te hebben. 
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AFDELING B.  De toepassing van het zakenrecht op schuldvorderingen 
 
Schuldvorderingen zijn vermogensrechten, dus ook activa of goederen160. 
 
Aldus bestaat er ook een “zakenrecht” van schuldvorderingen, dat in het bijzonder de 
eigendom en beperkte zakelijke rechten bij schuldvorderingen bespreekt, alsook de regels 
inzake verkrijging en verlies van deze eigendom en zakelijke rechten. Dit deel van het 
zakenrecht is in onze rechtsleer niet bepaald erg ontwikkeld - kenmerkend bv. is dat de 
overdracht van schuldvordering nog vaak in het verbintenissenrecht wordt besproken, bij de 
koop, in plaats van in het zakenrecht. 
 
Bij die overdrachtelijke toepassing op schuldvorderingen krijgen de zakenrechtelijke 
beginselen wel ten dele een andere betekenis, omwille van het eigen karakter van het goed 
“schuldvordering”. 
 
Dit alles vergt een uitvoerige uitwerking, die ten dele in het volgende hoofdstuk te vinden is 
en ten dele in Deel VI. 
 
 
AFDELING C.  De toepassing van het vermogensrecht op 
persoonlijkheidsrechten en het menselijk lichaam. 
 
Er is een strekking, indien al niet in het moderne recht, dan toch in de hedendaagse ideologie, 
om het menselijk lichaam eveneens in termen van "eigendom" en "beschikkingsbevoegdheid" 
te zien. Traditioneel bevindt zich dit buiten het domein van het vermogensrecht, buiten de 
handel, en onderworpen aan een andere logica en andere regels. Volgens de traditionele 
rechtsopvatting is de persoon geen "eigenaar" van zijn lichaam: "dominus membrorum 
suorum nemo videtur" (niemand is eigenaar van zijn ledematen)161. Dit geldt ook voor 
organen en levende cellen. 
 
De ideologie van de zelfbeschikking herleidt de mens echter vaak tot een voorwerp van 
eigendom en contract162. Ook in het huidige recht worden lichaamsbestanddelen echter in 
wezen nog steeds door een niet-goederenrecht geregeld. 
 
Ook wanneer het menselijk lichaam niet als voorwerp van vermogensrecht wordt aanzien, betekent dit natuurlijk 
niet dat het recht erop zou mogen worden geschonden of dat er bij schending geen schadevergoeding zou worden 
toegekend. In dat kader is het natuurlijk wel relevant of de betrokkenen al dan niet heeft ingestemd met een 
ingreep door een derde in het lichaam of in een van de andere persoonlijkheidsrechten.  
 
                                                 
160 Over het karakter van “goed” (vermogensbestanddeel) van schuldvorderingen in het algemeen, zie I. 
PEETERS, “Derden en contracten met “zakenrechtelijke” gevolgen betreffende schuldvorderingen en andere 
onlichamelijke goederen” , in Het contract en de derden - de uitwendige gevolgen - de derde-medeplichtigheid, 
p. (55) 61 v. 
161 Ulpianus over het Edictum, in D. 9 2 13 pr. 
162  Zie hierover o.m. F. VAN NESTE, "Het zelfbeschikkingsrecht: een kritische studie", RW 1991-92, 689 v. 
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HOOFDSTUK VII.  Schuldvorderingen in het goederenrecht  
  
 
AFDELING A.  De drievoudige gelaagdheid van schuldvorderingen. 
 
Schuldvorderingen of obligatore rechten worden traditioneel gecontrasteerd met zakelijke 
rechten: de eerste zouden slechts relatief zijn, de tweede absoluut. Nu is het juist dat telkens 
wanneer de schuldenaar van een schuldvordering niet in staat is na te komen en de schuldeiser 
zich verhaalt op diens goederen, de relativiteit van een schuldvordering duidelijk blijkt. 
Anderzijds is de schuldvordering extern bekekene een onlichamelijk goed met een statuut dat 
in vele opzichten vergelijkbaar is met dat van zaken in eigendom of zakelijke rechten. 
 
Het komt me voor dat de bijzondere aard van de schuldvordering als subjectief recht en de 
regels die daarop van toepassing zijn het best tot uiting komt door bij schuldvorderingen drie 
lagen te onderscheiden.  
 
- De kern van een schuldvordering is dus wel het recht op een prestatie. Deze betrekking 
vormt dan ook de middelste laag van de drie die hier worden geschetst.  
 
- Vanuit het oogpunt van tegenwerpelijkheid aan derden is de sterkste kant van de 
schuldvordering evenwel juist die waar ze als een onlichamelijk goed, dus als een vorm van 
eigendom in ruime zin, wordt bezien. Die laag wordt dan ook eerst uitgewerkt.  
 
- Aan de andere kant komt de zwakte van de schuldvordering het meest tot uiting wanneer zij 
niet in haar specifieke vorm (recht op een prestatie) kan worden uitgeoefend, en de 
schuldeiser genoegen moet nemen met verhaal op het vermogen van de schuldenaar. Dat 
wordt uitgewerkt in de onderste laag. Op dat niveau is de waarde van de schuldvordering bij 
uitstek “relatief”. 
 
Waar het dus op aankomt, is niet op de eerste plaats het absolute of relatieve karakter van het 
recht, maar wel het voorwerp ervan: enerzijds een goed, anderzijds een prestatie. De 
zwakkere aard van obligatore rechten komt maar echt tot uiting wanneer nakoming (in natura) 
niet meer mogelijk is (ofwel omdat specifiek de nakoming van die verbintenis onmogelijk is, 
ofwel wegens algemeen onvermogen (insolvabiliteit) van de schuldenaar). Dan immers kan 
de schuldeiser enkel nog verhaal nmene op het vermogen van de schuldenaar, met alle 
beperkingen die hierodner en in het volgende Hoofdstuk zullen blijken. 
 
AFDELING B.    De schuldvordering als een onlichamelijk goed, voorwerp van 
zakenrecht.  

1. Schuldvorderingen als voorwerp van eigendom en zakelijke rechten 
 
De analogische toepassing van het zakenrecht op de rechten die we schuldvorderingen 
noemen leidt tot een eerste laag: de schuldvordering als een onlichamelijk goed.  Door de 
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schuldvordering zo te benoemen wordt ze inderdaad in zekere zin tot voorwerp gemaakt van 
het zakenrecht, ja van zakelijke rechten. “In zekere zin” kan daarbij worden verduidelijkt tot 
“in overdrachtelijke zin”. Wanneer een schuldeiser een schuldvordering heeft “verkregen”, 
dan is hij daarvan in overdrachtelijke zin eigenaar. Historisch bekeken gaat het hier op de 
eerste plaats om de “mobilisatie” van schuldvorderingen en daarmee van het recht op 
prestaties  (arbeid, diensten e.d.). Het nut van de erkenning van een schuldvordering als een 
vermogensbestanddeel werd in onze tijd briljant verdedigd door EGGENS in zijn 
akademiemedeling163.  
 
Schuldvorderingen, als scheppingen van het recht, gaan een “zakelijk” leven leiden : zoals 
andere goederen “behoren zij toe” aan een eigenaar (de schuldeiser) of wordt dit toebehoren 
opgesplitst in meerdere zakelijke rechten. Zo kunnen schuldvorderingen het voorwerp zijn 
van mede-eigendom, van vruchtgebruik of pandrecht. In die gevallen waarin ons recht een 
“dual ownership” kent, kunnen ook schuldvorderingen daarvan het voorwerp zijn. 
Schuldvorderingen kunnen dus in beginsel worden bezwaard met zakelijke rechten. Voor 
zakelijke rechten op schuldvorderingen geldt de numerus clausus in beginsel evenzeer als 
voor zakelijke rechten op lichamelijke goederen. 
 
Onder voorbehoud van bijzondere regels voor bepaalde soorten schuldvorderingen (vnl. voor 
loon en inkomensvorderingen, en voor schuldvorderingen uit overheidsopdrachten, zie verder 
Deel VI) worden in ons recht de klassieke beginselen van het zakenrecht betreffende de 
verkrijging en het verlies van goederen dan ook toegepast op schuldvorderingen, zij het in 
overdrachtelijke zin. Dit is onder meer zo voor de volgende. 
 
Dit is onder meer zo voor de volgende. 
 
a) De regel van de principiële overdraagbaarheid, behoudens de wettelijke uitzonderingen, die 
hoger werden besproken. 
 
b) De beslagbaarheid (door middel van derdenbeslag), ook hier behoudens de wettelijke 
uitzonderingen, die hoger werden besproken. 
 
c) De numerus clausus van zakelijke rechten: ook op schuldvorderingen kan men enkel de 
door het recht erkende zakelijke rechten verkrijgen (in beginsel enkel eigendom, pand en 
vruchtgebruik; andere rechten hebben geen zakelijke werking (bv. een incassomandaat)). 
 
d) Het anterioriteitsbeginsel (het oudste recht gaat voor), met als uitzondering de regels van  
de derdenbescherming; daarbij en bij conflicten tussen zakelijke rechten in het algemeen 
speelt evenzeer de publiciteit (zie verder, in het bijzonder art. 1690 BW). 
 

                                                 
163 J. EGGENS, "Over de verhouding van eigendom en verbintenis", Mededelingen der Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 1960, p. (187) m.b. 198 e.v. Vgl. voor België J. 
LIMPENS, "De l'opposabilité des contrats à l'égard des tiers. Contribution à l'étude de la distinction entre les 
droits réels et personnels", Mélanges P. Roubier, II, (89) m.b. nr. 29 e.v. 
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e) Het eenheids- en specialiteitsbeginsel (krachtens dewelke zakelijke rechten in beginsel 
slechts betrekking kunnen hebben op afzonderlijke goederen, en niet op onzelfstandige 
bestanddelen van goederen, noch op feitelijke algemeenheden van goederen) (zie voor een 
toepassing verder onder meer de regels inzake accessoire vorderingen). 
 
f) Het vereiste dat een schuldvordering moet bestaan opdat er een overdracht van 
schuldvordering of inpandgeving ervan zou kunnen plaatsvinden. Dit wordt verder uitgewerkt 
in Deel VI (problematiek van de toekomstige schuldvorderingen). 
 
Bij de - overdrachtelijke - toepassing van die beginselen op schuldvorderingen wordt de 
betekenis ervan evenwel ingeperkt of gewijzigd, omdat schuldvorderingen geen “natuurlijke” 
zelfstandigheid hebben, maar slechts die inhoud die tussen de schuldeiser en schuldenaar 
ervan geldt. Schuldvorderingen hebben geen ander bestaan dan een “gelden” tussen partijen. 
Zij lopen niet rond op straat en zijn evenmin te vinden in de natuur. Het goed 
“schuldvordering” bestaat zakenrechtelijk in beginsel slechts zoals het geldt tussen partijen.  
 
Ook dit wordt uitvoeriger uitgewerkt in Deel VI, Hoofdstuk I voor schuldvorderingen op 
naam, waar dit een bijzondere betekenis heeft. 

2. Schuldvorderingen als voorwerp van bezit 
 
Niet alleen het begrip “eigendom” en de beperkte zakelijke rechten op roerende goederen 
worden overdrachtelijk toegepast op schuldvorderingen. Hetzelfde geldt voor het begrip 
“bezit”. Ons Burgerlijk Wetboek heeft het meermaals over het bezit van schuldvorderingen. 
Bezit is in ons recht immers de schaduw van elk zakelijk recht (imago dominii, zei men 
vroeger). In dezelfde zin waarin men eigenaar kan zijn van de schuldvordering of er een 
beperkt zakelijk recht op hebben, kan men die schuldvordering of een beperkt zakelijk recht 
erop ook bezitten. Betaling aan de bezitter bevrijdt dan ook de schuldenaar (art. 1240 BW).  
 
De bezitter is daarbij niemand anders dan diegene voor wie de schuldenaar de prestatie te 
goeder trouw “houdt” en waardoor de schuldeiser dus de prestatie in zijn “macht” heeft. Het 
bezit van schuldvorderingen is uit de aard zelf van het goed noodzakelijk middellijk : het goed 
wordt steeds gehouden via de schuldenaar, de prestatie ligt in diens handen. Bezitter is de 
persoon die voor de schuldenaar als schuldeiser verschijnt.  
 
Het is dan ook de kennis die aan de schuldenaar is gegeven, die in beginsel het (feitelijk) bezit 
van de schuldvordering bepaalt. Die kennis vervult bij schuldvorderingen dan ook de rol die 
het (feitelijk) bezit vervult bij roerende zaken (zie bv.  infra de analogie tussen de mededeling 
bij cessie en bij levering van zaken die zich onder een derde bevinden). Het bezit van een 
schuldvordering kan dus evenzeer afhangen van het bezit van materiële elementen waaruit de 
eigendom van de schuldvordering normaal wordt afgeleid. 
 
NB. Schuldvorderingen kunnen ook belichaamd worden in waardepapieren en dan bezeten 
worden via het bezit van dat papier, zie verder Deel VII. 
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3. De bescherming van schuldvorderingen als onlichamelijke goederen en dus 
« onlichamelijke eigendom ». 
 
Als onlichamelijke geoderen genieten de schuldvorderingen ook in zekere mate van de 
eigendomsbescherming. 
 
Al is de schuldvordering gezien vanuit de passiefzijde (schuld) (zie onder C.) en ten dele ook 
vanuit haar inhoud (zie onder D.) een relatief recht, heeft zij dus toch ook zakenrechtelijke 
opzichten. Daaraan beantwoordt in zekere mate ook een bescherming zoals die van andere 
vormen van eigendom. Het gaat hier niet om de bescherming die de schuldeiser heeft ten 
aanzien van het voorwerp van zijn schuldvordering (de prestatie), maar om de bescherming 
die hij heeft ten aanzien van zijn recht op de schuldvordering. Dit veronderstelt dus dat het de 
gerechtigdheid zelf is van de schuldeiser die wordt aangetast, niet de inhoud van zijn recht of 
het voorwerp ervan (de prestatie). Dit vinden we wanneer een derde zonder toestemming van 
de eigenlijke schuldeiser de schuldvordering cedeert of int of pretendeert erover te kunnen 
beschikken. 
 
Het "eigendomsrecht" op een schuldvordering heeft precies dezelfde tegenwerpelijkheid aan 
derden als elk zakelijk recht, zij het dat de vormen van de bescherming ervan aan de aard van 
het goed moeten worden aangepast. 

a. Primaire remedies (rechtstreekse rechtsbescherming)  
 
Primaire remedies zijn remedies die het geschonden recht rechtstreeks beschermen, waaronder ook 
afweerrechten. De primaire remedies ter bescherming van een recht op een lichamelijke zaak zijn de revindicatie 
en de gemeenrechtelijke vordering tot stopzetting (actio negatoria164) of tot ontkenning van andermans recht 
(ook een vorm van actio negatoria). 
 
Bij schuldvorderingen is revindicatie in eigenlijke zin niet mogelijk (afgezien van aan order of toonder gestelde 
vorderingen, waarbij het waardepapier als een zaak wordt behandeld, zie Deel VII).  
 
Maar we vinden wel een gelijkaardige bescherming : enerzijds een vordering tot stopzetting jegens degene die de 
schuldvordering “bezit” dan wel zich het eigendomsrecht erop aanmatigt; anderzijds een declaratore vordering 
ten aanzien van de schuldenaar (bij gedematerialiseerde rechten ten aanzien van de persoon via wie ze worden 
uitgeoefend).  
 
Voor al deze remedies volstaat het dat er objectief gezien een aantasting is van de gerechtigdheid zelf door een 
handelen van de tegenpartij (objectieve onrechtmatigheid is dan voldoende). Wanneer de aantasting niet het 
gevolg is van een doen, doch slechts van een nalaten, kan het niet meer om een vordering tot stopzetting gaan.  

                                                 
164 Voor pionierswerk van Van GERVEN op dit domein, zie zijn openingsrede voor de Conferentie van de 
Jonge Balie te Dendermonde 5 november 1960 : “Over de vordering tot ophouden ingesteld door K.B. nr. 55 van 
23 dec. 1934, de beteugeling van economische delicten en de gemeenrechtelijke vordering tot ophouden”, R.W. 
1960-61, 609 v. 
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b. Onrechtstreekse rechtsbescherming als goederen. 
 
Secundaire remedies zijn remedies die het geschonden recht onrechtstreeks beschermen, in het bijzonder door 
vergoedingsrechten. De secundaire remedies ter bescherming van een recht op een zaak zijn de vorderingen : 
- wegens onrechtmatige aantasting (vorderingen tot schadevergoeding of tot herstel),  
- wegens ongegronde verrijking en  
- (uitzonderlijk) wegens buitengewone schade wegens rechtmatige daad.  
 
Voor een vordering tot schadevergoeding of herstel is in beginsel een fout vereist. Traditioneel leert men dat die 
fout (die vereist dat de objectief onrechtmatige handeling ook een schuldige is) wordt vermoed bij inbreuk op 
een specifiek gebod of verbod (resultaatsverbintenis), en dat daarbuiten een inbreuk is vereist op de algemene 
zorgvuldigheidsplicht (inspanningsverbintenis). Men vergeet dat er daarnaast ook sprake is van een vermoeden 
van fout zodra door een handelen (geen nalaten) andermans subjectieve recht rechtstreeks wordt aangetast. 
 
Zoals hierboven reeds gezegd, zal het bij schuldvorderingen zelden voorkomen dat een derde het eigendomsrecht 
op de vordering aantast, anders dan door de vordering te innen dan wel ze onbevoegd te vervreemden. De schade 
ontstaat in die gevallen eerst wanneer de schuldenaar bevrijdend betaalt c.q. de derde-verkrijger - in ons geval 
eigenlijk de vierde partij - beschermd wordt165. Is de vierde te kwader trouw, dan zal hij volledige 
schadevergoeding verschuldigd zijn. Is de vierde (die het recht heeft aangetast) te goeder trouw, dan beschikt de 
echte schuldeiser nog over een verrijkingsvordering tot beloop van wat die vierde ontvangen heeft (door inning 
van de vordering, dan wel door de verkoop ervan). Anders dan in het common law, gaat het hier in beginsel om 
een zuiver obligatore vordering (geen tracing into the assets).  
 
AFDELING C.  Tweede laag : de schuldvordering als een recht op een prestatie 
(in natura) 

1. Uitgangspunten 
 
De schuldvordering heeft evenwel niet alleen als een vorm van eigendom, maar ook in zijn 
eigen aard, als recht op een prestatie, een principiële tegenwerpelijkheid aan derden. Deze 
tegenwerpelijkheid is inderdaad minder vanzelfsprekend: anders dan zakelijke rechten, geven 
schuldvorderingen maar onrechtstreeks recht op een goed of goederen: zij kunnen enkel 
jegens een persoon worden uitgeoefend, al dan niet via zijn vermogen (zie verder). 
 
Maar toch is er ook op dit niveau een zekere tegenwerbaarheid aanwezig in ons recht en mag 
het onderscheid tussen zakelijke rechten en schuldvorderingen ook niet overschat worden.  
 
Zolang de schuldeiser op een andere wijze nakoming kan bekomen dan door verhaal te nemen 
op de goederen van de schuldenaar en deze te gelde te maken (door middel van beslag e.d.), 
concurreert hij niet - is hij niet in samenloop -  met de andere schuldeisers (wel kan het zijn 
dat er een konflikt is tussen twee schuldeisers die onverzoenbare aanspraken hebben, d.i. 
aanspraken die niet tegelijk kunnen worden vervuld).  
 
                                                 
165 Regels voor deze bescherming vinden we gedeeltelijk in art 1690 BW. Deze regels zijn onvolledig, doch het 
zou ons te ver voeren hier het stelsel van derdenbescherming bij schuldvorderingen uit te werken. 
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Het recht van een schuldeiser op een prestatie van een schuldenaar – als recht op nakoming 
(uitvoering in natura) van een prestatie en niet als recht op een specifiek goed, in re - is 
namelijk evenzeer een recht dat door derden moet worden geëerbiedigd. Een schuldvordering 
of obligatoir recht geldt in die zin evenzeer "erga omnes", namelijk zolang dat recht op een 
andere wijze kan worden uitgeoefend dan door verhaal op de activa van de schuldenaar, en 
met name zolang het gaat om de uitvoering in natura van de prestatie. Derden moeten in 
beginsel evenzeer de prioriteit van de eerste schuldeiser van die prestatie in natura 
aanvaarden en zijn onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk voor een schending van dit 
obligatoir recht (m.b. bij derde-medeplichtigheid aan wanprestatie).  

2. De rechtsplicht van derden 
 
In beginsel moet de derde zich ook bij schuldvorderingen moet onthouden van elke inbreuk 
op het recht van de titularis (rechtsplicht). Daartoe moet men wel nauwkeurig het voorwerp 
van de schuldvordering voor ogen houden. Een schuldvordering verschaft op zichzelf 
natuurlijk geen exclusiviteit ten aanzien van een zaak of goed. Maar het voorwerp van een 
verbintenis is dan ook nooit een goed : het is een prestatie die bestaat uit een geven, doen of 
nalaten. En het recht dat de schuldeiser heeft ten aanzien van die prestatie van de schuldenaar 
is even tegenwerpelijk aan derden als het recht dat een partij met een zakelijk recht op een 
zaak heeft ten aanzien van die zaak. De schuldenaar kan aan derden weliswaar onder bepaalde 
omstandigheden daarmee onverzoenbare rechten toekennen, maar hij mag dat niet; maar op 
dezelfde wijze kan iemand die beschikkingsonbevoegd is onder bepaalde omstandigheden aan 
derden zakelijke rechten toekennen, ook al mag hij dat niet.  
 
Derden mogen concurreren, zolang zij niet concurreren op die specifieke prestatie; zij mogen met de schuldeiser 
concurreren op het vermogen van diens schuldenaar in het algemeen (door andere schuldvorderingen op dezelfde 
schuldenaar te verkrijgen en te pogen die te verhalen), zij mogen concurreren met de schuldeiser om rechten te 
verkrijgen van potentiële schuldenaars (klantenwerving) en dergelijke meer. Maar die vrijheid van mededinging 
wordt beperkt waar een schuldeiser reeds daadwerkelijk een recht op een prestatie heeft verkregen; in dat geval 
speelt de “concurrentie” tussen de schuldeisers maar terug indien de prestatie materieel of juridisch onmogelijk 
is (“concurrentie” dan in de zin van samenloop, zie hieronder de derde laag)166.  De “exclusiviteit” van het recht 
op de prestatie veronderstelt dus steeds dat de prestatie in het vermogen van de schuldenaar ligt, in letterlijke zin 
(verbintenissen tot geven, m.i.v. geldschulden) of in een meer algemene zin (andere verbintenissen). Maar de 
exclusiviteit ten aanzien van die prestatie verschaft op geen enkele wijze een exclusiviteit op het vermogen van 
de schuldenaar of op enig goed daarin. Daar het recht op een prestatie geen recht is op het vermogen van de 
schuldenaar in zijn algemeenheid, verbiedt het de schuldenaar in beginsel niet om soortgelijke prestaties ook aan 
anderen toe te zeggen. Derden blijven vrij te concurreren door zélf inspanningen te verrichten om een recht op 
een prestatie te verkrijgen (die vrijheid wordt slechts beperkt door zakelijke rechten en intellectuele 
eigendomsrechten), zij zijn evenwel niet vrij om anderen het voordeel te ontnemen van de rechten op prestaties 
die deze anderen door hun eigen inspanningen hebben verworven. In die zin zijn zij gebonden aan het feit dat de 
schuldeiser recht heeft op die prestatie, zonder dat dit uitsluit dat zij door eigen inspanningen soortgelijke rechten 

                                                 
166 Is de prestatie materieel onmogelijk, dan wordt het recht erop normaal vervangen door een recht op een 
vervangende prestatie (meestal in geld). Dat recht is onder dezelfde voorwaarden tegenwerpelijk als het recht op 
de primaire prestatie. 
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kunnen verwerven167. Wanneer een partij erin slaagt om door haar inspanningen een interessante overeenkomst 
binnen te halen (een huurceel, een arbeidsovereenkomst met een goede werknemer, een interessante agentuur), 
dient zij van een zekere prestatiebescherming te genieten. Dit geldt nog meer wanneer het gaat over waarden die 
eerst door inspanningen in de uitvoering van de overeenkomst werden geschapen (investeringen in het gehuurde 
goed, in de werving van kliënteel als agent of concessiehouder, enzovoort). Door het recht op de prestatie te 
beschermen wordt vermeden dat de waarde die aldus door een partij wordt geschapen, zonder vergoeding door 
een derde kan worden geïnd; De bescherming geeft de partij die deze waarde heeft geschapen, de mogelijkheid 
ze te innen, bv. door de contractuele positie aan een derde te verkopen (“verkoop” van de huurceel, de agentuur, 
de verzekeringsportefeuille, enzovoort, meestal in het kader van de verkoop van een handelszaak). De 
schuldeiser is daarmee nog niet beschermd tegen “ontwaarding” die het gevolg zou zijn van de algemene 
insolvabiliteit van de schuldenaar, maar wel tegen usurpatie van die specifieke waarde door een derde.  
 
Het gaat hier dus noch over de tegenwerpelijkheid van de gerechtigdheid zelf van de 
schuldeiser (hierboven besproken als eerste laag), noch over de tegenwerpelijkheid van de 
verhaalbaarheid van een schuldvordering op het vermogen van de schuldenaar (hieronder 
besproken als derde laag), maar over de tegenwerpelijkheid van de schuldvordering als recht 
op een specifieke prestatie.  

3. Onrechtstreekse rechtsbescherming van het recht op een prestatie 
 
De tegenwerpelijkheid van het recht op een prestatie kan worden afgeleid uit de rechts-
bescherming tegen derden die de schuldeiser hiertoe krijgt. De schuldvordering is namelijk 
een door het recht in de specifieke vorm van een subjectief vermogensrecht erkend belang, 
dus een vermogensbestanddeel, een goed, en geniet dus van de gehele rechtsbescherming die 
patrimoniale goederen in het algemeen genieten168, de "eigendomsbescherming" in generieke 
zin (niet in de specifieke zin van eigendom van zaken alleen), niet enkel tegen 
rechtsaanspraken maar ook tegen feitelijke aantasting. 
 
De bekendste bescherming wordt geboden door de leer van de derde-medeplichtigheid. Ten 
onrechte heeft men het daarbij meestal over medeplichtigheid aan contractbreuk. Relevant is 
echter niet of het om een contract gaat, maar of het om een verbintenis c.q. schuldvordering 
(dus een subjectief vermogensrecht) gaat. Bij die derde-medeplichtigheid gaat het overigens 
om niets anders dan een klassieke vordering tot schadevergoeding of herstel wegens 
onrechtmatige aantasting van het recht op de prestatie169. Ondanks de enorme hoeveelheid 
literatuur hieromtrent zie ik hierin overigens in wezen slechts een toepassing van de gewone 
regels van de onrechtmatige daad. Er is wellicht één verschil. Wanneer de schuldeiser 
benadeeld wordt doordat zijn gerechtigdheid tot de schuldvordering zelf wordt aangetast door 

                                                 
167 Vgl. L. VAN BUNNEN, "Effets à l'égard des tiers de quelques conventions conclues par autrui", J.T., 1956, 
(245) nr. 23; J. LIMPENS, Mélanges P. Roubier, II, 89 v. 
168 Dit is het belangrijkste argument van J. LIMPENS, onder meer in Mélanges P. Roubier, II, (89) 102 nr. 29. 
Oneens ben ik het wel met de daar verdedigde stelling dat de hele rechtsbescherming, ook van zakelijke rechten 
(m.b. revindicatie) eigenlijk een toepassing is van art. 1382 BW. De rechtstreekse rechtsbescherming heeft 
immers een zelfstandige betekenis naast de louter onrechtstreekse bescherming die art. 1382 BW biedt. 
169 Is er nog geen recht op de schuldenaar, dan kan er gebeurlijk nog sprake zijn van onrechtmatige 
mededinging, maar niet van derde-medeplichtigheid aan wanprestatie. 
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een handeling, zou de fout worden vermoed (zie hierboven de eerste laag). De 
tegenwerpelijkheid van het recht op de prestatie lijkt niet zover te gaan.  

4. Botsende persoonlijke rechten (schuldvorderingen) en primaire remedies 
 
De vordering tot herstel of schadevergoeding is evenwel slechts een secundaire remedie. Is er daarnaast ook een 
rechtstreekse bescherming ? Kan men ook de stopzetting vorderen van een inbreuk op een louter “persoonlijk” 
recht op een prestatie ? En is daarbij een fout vereist, of volstaat de objectieve onrechtmatigheid ?  
 
In ieder geval kan stopzetting worden gevorderd voor de toekomst onder dezelfde voorwaarden waaronder 
schadevergoeding kan worden gevorderd voor het verleden.  
 
In bepaalde gevallen echter reikt de regel ook verder. Het gaat hier om die gevallen waarin een schuldenaar aan 
meerdere partijen prestaties heeft toegezegd, die elk apart wel mogelijk zijn (kunnen worden uitgevoerd), maar 
gezamenlijk niet170. Het gaat hier dan om "botsende persoonlijke rechten"171 - bv. wanneer eenzelfde goed 
tweemaal wordt verhuurd (voor eenzelfde of overlappende periode)172. Zolang niemand een zakelijk recht op 
het goed heeft verkregen (inbegrepen het gezamenlijk pandrecht van de schuldeisers in samenloop, bv. na beslag 
op het verhuurde goed), kan minstens één van de prestaties worden uitgevoerd. Wanneer beide schuldeisers nu 
uitvoering in natura vorderen, en deze laatste nog mogelijk is, is er geen enkele reden  om die niet aan minstens 
één van hen te gunnen. En zolang de prestatie niet is uitgevoerd, bestaat er voor dit conflict in beginsel maar één 
zinvolle oplossing : voorrang geven aan het oudst verkregen (persoonlijk) recht173.  
 
Bij dubbele verhuring geldt dus de datum van de huurovereenkomst174, en dit ongeacht de goede of kwade 
trouw van de onderscheiden schuldeisers. Het is eerst wanneer de prestatie reeds zou zijn uitgevoerd (of de 
uitvoering ervan zijn aangevat) ten gunste van de “jongere” schuldeiser, dat de vraag naar diens kwade of goede 
                                                 
170 Eenzelfde prestatie aan meerdere personen toezeggen kan vaak ook wel uitvoerbaar zijn, bv. meerdere 
partijen soortzaken toezeggen. 
171 Zie voor (Staats)Nederland W. A. HOYNG, "Botsende persoonlijke rechten", in BW-NBW. Twee sporen, één 
weg, 1985, p. 83 v.  
172 Het vraagstuk is naar belgisch recht van weinig belang bij de verplichting tot levering van specifieke zaken, 
gezien die in beginsel voltrokken is mét de overeenkomst (art. 1138 B.W./C.C.), zodat het alleen nog om een 
vraagstuk van derdenbescherming gaat, dat aan de hand van eerder feitelijk bezit (c.q. eerdere overschrijving van 
de akte) en goede trouw wordt opgelost (als men Cass. 21 februari 1991 R.W., 1991-92, 293, verbreking, 
letterlijk mag nemen zou de goede trouw al beschermd worden indien ze bestond ten tijde van de overeenkomst 
zelf, ook al bestond ze niet meer op het ogenblik van de levering tussen partijen). Belang kan het wel hebben de 
levering van soortzaken en voor verplichtingen tot doen. 
In rechtsstelsels waar de eigendomsoverdracht niet consensueel kan gebeuren, zoals voor onroerend goed in 
Duitsland en (Staats)Nederland, bestaat er ook een bijzondere vorm van rechtstreekse rechtsbescherming voor de 
schuldeiser van een verbintenis tot geven van zo'n goed - meer bepaald de Vormerkung : een soort kantmelding 
in het grondboek waarmee de koper zijn zuiver persoonlijk recht op het goed tegenwerpelijk kan maken aan 
latere derden. Niettemin zou een dergelijke Vormerkung ook bij ons nuttig kunnen zijn als een eenvoudige 
mogelijkheid voor de koper om, ook vooraleer hij de verkoper heeft kunnen brengen tot het verlijden van aan 
authentieke akte, derden te beletten nog te goeder trouw te verkrijgen. Om die reden werd deze ook in het 
Italiaanse recht ingevoerd (dat inzake overdracht van onroerend goed dicht bij het onze staat).  
173 Ik heb dit iets uitvoeriger uitgewerkt in een bijdrage “"De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit 
overeenkomst en andere persoonlijke rechten : zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en 
aanverwante leerstukken", in Overeenkomsten en derden : De externe gevolgen van overeenkomsten en de 
derde-medeplichtigheid, BVBJ, Vlaams Pleitgenootschap, Jeune Barreau Brussel 1995, p. (111) randnr. 14 e.v. 
174 C.q. de datum waarop deze "vaste datum" heeft verkregen. In uitzonderlijke gevallen is verder reikende 
publiciteit voorgeschreven (bv. huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar). 
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trouw speelt. In dat geval moet worden nagegaan of de "verkrijger" van de prestatie wordt beschermd tegen een 
oudere gerechtigde of niet. De anterioriteitsregel zal terzijde worden geschoven wanneer de tweede huurder 
reeds zijn intrek heeft genomen in het goed en bij het sluiten van de overeenkomst te goeder trouw was.  
 
Soortgelijke oplossingen kunnen ook gelden bij andere botsende persoonlijke rechten, zoals meerdere 
voorkooprechten door eenzelfde persoon toegekend op één goed, of meerdere met elkaar botsende 
exclusiviteitsrechten (in distributie-overeenkomsten, brouwerij-overeenkomsten en dergelijke). Deze oplossing 
kan dan ook worden gezien als de toepassing van de actio negatoria ter bescherming van (louter persoonlijke) 
rechten op een prestatie.  
 
De genoemde voorrang blijft slechts gelden zolang het onvermogen van de schuldenaar om na te komen een 
specifiek onvermogen blijft ten aanzien van die specifieke prestaties (die hij slechts éénmaal en geen tweemaal 
kan nakomen), en vervalt wanneer het om een generieke insolvabiliteit gaat175. In dat laatste geval gelden alleen 
de “wettelijke redenen van voorrang” (voorrechten en zakelijke rechten).  
 
 
AFDELING D.  Derde laag: de schuldvordering als een recht op verhaal op het 
vermogen van de schuldenaar. 
 

1. De relativiteit van de schuldvordering ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar 
 
De relativiteit van de rechten van de schuldeiser komt dan ook pas echt tot uiting in de derde 
laag, namelijk wanneer de schuldenaar in het algemeen onvermogend is geworden. Dat is niet 
reeds het geval wanneer hij een specifieke verbintenis niet kan nakomen, maar wel wanneer 
hij ook niet meer het vermogen heeft de vervangende schadevergoeding te betalen. Is er niet 
voldoende om alle schuldeisers te betalen, in natura dan wel bij wijze van vervangende 
vergoeding, dan verschijnt het verschil tussen schuldvorderingen en zakelijke rechten. Indien 
de schuldenaar van een schuldvordering niet in staat is na te komen en de schuldeiser zich 
verhaalt op diens goederen, blijkt de relativiteit van een schuldvordering duidelijk.  
 
De schuldeiser heeft in die hoedanigheid op geen enkel specifiek vermogensbestanddeel van 
de schuldenaar enig zakelijk recht; zijn recht op het vermogen van de schuldenaar is beperkt 
tot een recht op een evenredig aandeel van (de opbrengst van) dat vermogen. Bij gebreke aan 
vrijwillige nakoming door de schuldenaar zal de schuldvordering moeten worden 
“gerealiseerd” door verhaal te nemen het “vermogen” van de schuldenaar. Een dergelijke 
“realisatie” is ook nodig om te vermijden dat activa uit het vermogen van de schuldenaar 
zouden verdwijnen, en aldus de verhaalsmogelijkheden van de schuldenaar zouden 
verminderen. 
 
Uit de principieel gelijke rang van schuldvorderingen (paritas creditorum) volgt verder dat 
alle schuldeisers dus in beginsel dezelfde mogelijkheden / rechten hebben om verhaal te 
nemen op de activa van hun schuldenaar, behoudens “wettige redenen van voorrang bestaan” 

                                                 
175 S. GINOSSAR, Liberté contractuelle et respect des droits des tiers, L.G.D.J. Paris 1963, 20 v., spreekt van 
specifieke en generieke insolvabiliteit. 
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(art. 8 Hyp.W.), met name krachtens een zakelijk recht of een andere soort zakelijke 
zekerheid. En voor zakelijke rechten en zakelijke zekerheden geldt in ons recht een numerus 
clausus.  
 
De schuldeiser ondergaat op dit niveau in beginsel ten volle de concurrentie van alle andere 
schuldeisers, ongeacht de ouderdom van hun vordering  
 
Aangezien er in beginsel gelijke rang geldt tussen schuldeisers, schept een “realisatie” op de 
betrokken activa dan ook in beginsel géén individueel zakelijk recht voor die schuldeiser, 
maar een collectief recht voor alle schuldeisers. In ons recht drukt men dit uit door te zeggen 
dat er “samenloop” van schuldeisers ontstaat op die activa (concursus), waarbij hun 
onderlinge verhouding gefixeerd wordt. Samenloop impliceert een soort collectief zakelijk 
recht (pandrecht) van alle “samenlopende” (concurrerende) schuldeisers. Daarom spreekt art. 
8 Hyp.W. ook van een “gage collectif”. Dit zou slechts anders zijn indien de schuldenaar door 
de wijze waarop hij verhaal neemt een erkend zakelijk recht zou verkrijgen. In ons recht is dat 
in beginsel niet het geval is, al geschiedt dat wel in sommige andere rechtsstelsels. 
 
Indien de schuldenaar van een schuldvordering niet in staat is na te komen en de schuldeiser 
zich verhaalt op diens goederen, kan de schuldvordering dus slechts worden uitgeoefend als 
het recht op een evenredig aandeel van het geheel van de goederen (activa) van de 
schuldenaar; de schuldeiser "concurreert" met alle andere schuldeisers van dezelfde 
schuldenaar (vandaar de term concursus of samenloop). Sommige van die schuldeisers zullen 
voorrang krijgen op andere (krachtens een voorrecht of een soortgelijke preferentie). Maar 
zelfs bevoorrechte schuldeisers kunnen zich slechts verhalen op de goederen die de 
schuldenaar toebehoren of - onder bepaalde voorwaarden - schijnbaar toebehoren. 
 
Kan de schuldenaar niet alle schulden nakomen, dan is de “reële” waarde van een vordering 
die niet door een zakelijk recht is “verzekerd” (i.t.t. de nominale waarde) dus een relatief 
(procentueel) aandeel in het actief. Die reële waarde vermindert dus: 
- zowel door het verminderen van het actief, 
- als door het ontstaan van nieuwe schulden. 
 
Zolang de samenloop niet is geconcretiseerd (door een faillissement bv.) moet de schuldeiser 
in beginsel alle schommelingen in het vermogen van de schuldenaar ondergaan; elke 
vermindering van activa of vermeerdering van passiva doet de “waarde” van zijn recht in 
geval van onvermogen dalen. Dit laatste kan slechts worden tegengegaan door een zakelijk 
recht, en niet een loutere schuldvordering, te verkrijgen, of althans een zakelijke zekerheid ter 
versteviging van een schuldvordering. En beslag schept in ons recht geen individueel zakelijk 
recht, zoals nochtans in vele andere rechtsstelsels het geval is. 

2. Beperkte bescherming van dit relatieve recht. 
 
Doch ook dit zeer relatieve en “vlottende” recht van de schuldeiser op het vermogen van zijn 
schuldenaar geniet een zekere bescherming.  
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Het beschermt een schuldeiser weliswaar niet tegen het feit dat dezelfde schuldenaar nadien 
nog andere verbintenissen kan aangaan c.q. andere schuldvorderingen kunnen ontstaan jegens 
diezelfde schuldenaar.   
 
Maar er is natuurlijk wel een algemene onrechtstreekse bescherming tegen derden die 
onrechtmatig de insolvabiliteit mee zouden hebben veroorzaakt, door middel van de 
aanspraak op schadevergoeding jegens die derden.  
 
Daarnaast zijn er specifieke vormen van een meer rechtstreekse bescherming van het 
verhaalsrecht van de schuldeiser. 
 
Zodra hij een opeisbare schuldvordering heeft, kan de schuldeiser zich wel beschermen door 
(bewarend) beslag te leggen en aldus een deel of het geheel van het beslagbaar vermogen van 
de schuldenaar te “bevriezen”, dit is grotendeels aan het “vlotten” te onttrekken. Door de 
samenloop uit te lokken kan de schuldeiser zich min of meer beschermen tegen juridische 
vermogensschommelingen (al belet dat natuurlijk nog geen feitelijke ontwaarding van de 
vermogensbestanddelen van de schuldenaar).  
 
Rechten die niet in beslag kunnen worden genomen, omdat ze geen rechtstreekse aanspraken 
inhouden, maar wel vermogenrechtelijk van aard zijn - zgn. wilsrechten of bevoegdheden - 
kunnen door middel van de zijdelingse vordering (action oblique, art. 1166 B.W.) tot nut van 
de schuldeisers worden aangewend (de mogelijkheden daartoe worden natuurlijk sterk 
verruimd in geval van faillissement, ten gevolge waarvan de curator immers in beginsel alle 
vermogensrechten kan uitoefenen).  
 
Daarnaast wordt de schuldeiser ook beschermd tegen handelingen die zijn recht bedrieglijk 
zouden aantasten. De belangrijkste remedie daarbij is de actio pauliana (in zijn algemene 
vorm en in de bijzondere vormen van de faillissementspauliana). Ook hier gaat het niet op de 
eerste plaats om een aansprakelijkheidssanctie (een onrechtstreekse sanctie), en meer bepaald 
niet om een "herstel in natura" van een onrechtmatige daad, zoals traditioneel wordt gesteld, 
maar om een rechtstreekse rechtsbescherming. De pauliana is een afweerrecht. De eigen aard 
ervan blijkt daaruit, dat ze de schuldeiser voorrang verschaft boven de schuldeisers van de 
derde-medeplichtige of derde-begiftigde. 
 
Al bij al zou men kunnen zeggen dat ook op het vlak van de verhaalbaarheid een schuldeiser 
zijn schuldvordering tegenwerpelijk kan maken aan derden, zij het enkel collectief. Het gaat 
om de tegenwerpelijkheid van de reeds bestaande schuldvorderingen van alle schuldeisers 
tezamen, die zijn uitdrukking vindt in het gezamenlijk pandrecht dat zij verkrijgen door 
beslag of samenloop.   
 
Al deze rechtsfiguren nu worden ander besproken in het volgende Hoofdstuk dat het 
verhaalsrecht van de schuldeiser bespreekt en daarmee tegelijk ook het vermogen – de 
goederen – beziet onder het oogpunt van de verhaalsonderworpenheid. 
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HOOFDSTUK VIII.   De verhaalbaarheid van schuldvorderingen  en 
de verhaalsonderworpenheid van goederen uit het vermogen 
 
Het verhaal van een schuldeiser op het vermogen van de schuldenaar veronderstelt eerst dat er 
een verhaalbare schuld is, met andere aanduiding van het vermogen waarop de 
schuldvordering in beginsle verhaalbaar is (afdeling A). Bij  sommige vorderingen zal de 
schuldeiser reële executie beogen (afdeling B.). In afdeling C. wordt dan het eigenlijke 
verhaalsrecht van de schuldeiser op het vermogen uitgewerkt. In Afdeling D. bespreken we de 
zekerheidstechnieken. Vele daarvan worden in het Bijzonder Deel (Deel IV en v.) uitgewerkt; 
in afdeling E. van dit hoofdstuk werken we wel reeds enkele relevante informatieplichten en 
hun sancties uit. 
 
 
AFDELING A.  Soorten passiva  

1. Volgens hun verhaalbaarheid 
 
De passiva of schulden kunnen onderscheiden worden naargelang hun verhaalbaarheid.  

a. Verhaalbare en niet verhaalbare 
 
Schulden of verbintenissen kunnen civiele of louter natuurlijke verbintenissen zijn, 
naargelang zij de passiefzijde zijn van een volwaardige aanspraak dan wel van een louter 
natuurlijke schuldvordering.  
 
Een louter natuurlijke verbintenis mist de afdwingbaarheid die een volwaardige 
schuldvordering kenmerkt. Maar de vrijwillige uitvoering ervan geldt niet als onverschuldigd 
en de natuurlijke verbintenis kan daardoor ook een geldige titel vormen voor een overdracht. 
Ook is een borgstelling mogelijk voor een natuurlijke verbintenis. 

b. In natura uitvoerbaar of niet 
 
Een persoon met een zakelijk recht heeft een recht op de zaak als dusdanig. Een schuldeiser 
niet, hij kan: 

- uitvoering in natura proberen te verkrijgen van de verschuldigde prestatie (zie afdeling 
B.) 

- wanneer hij dat niet meer wil, of wanneer deze niet mogelijk is, wordt de vordering 
omgezet in een vordering tot vergoeding, normaal in geld. 

 
De geldvordering kan op het vermogen van de schuldenaar verhaald worden. Het is over dit 
verhaalsrecht dat we het Afdeling C. en volgende van dit hoofdstuk hebben. 
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c. Op het hele vermogen verhaalbare, op een enkel goed verhaalbare, (mede) op een 
afgescheiden vermogen verhaalbare. 
 
De meeste schuldvorderingen zijn verhaalbaar op het hele vermogen van de schuldenaar (c.q. 
bij meerdere schuldenaars elk van de schuldenaars tot beloop van hun schuld) (1°), en enkel 
daarop (behoudens enkele uitbreidingen van het verhaalsrecht, die voor alle 
schuldvorderingen gelden en verder uitvoeriger besproken worden onder afdeling C.). 
 
Er zijn echter ook schuldvorderingen die slechts op één of meer goederen verhaalbaar zijn 
(2°) of die verhaalbaar zijn op een vermogen wiens mede-eigenaars niet of niet allen 
schuldenaar zijn (3°). 
 
1° Regel: verhaalbaar op het hele vermogen, niet op de persoon 
 
a) Verhaalbaar op het hele vermogen 
 
Krachtens art. 7 HypW (voorheen art. 2092 Code civil) is ieder die persoonlijk verbonden is 
gehouden zijn verbintenissen na te komen onder het verband van al zijn goederen, zowel de 
tegenwoordige als de toekomstige. Dit betekent dat schuldvorderingen in beginsel verhaald 
kunnen worden op het gehele vermogen (alle goederen) van de schuldeiser, met uitzondering 
van de niet beslagbare goederen (zie hoger)176. Het verhaal van de schuldeiser is dus ook niet 
beperkt tot de goederen die de schuldeiser reeds had bij het ontstaan van de schuld. 
 
Wanneer art. 7 HypW stelt dat de schuldenaar ook met zijn toekomstige goederen gehouden 
is, betekent dit niet dat verhaal kan worden genomen op goederen die ten tijde van het verhaal 
toekomstig zijn, maar wel dat verhaal kan worden genomen op goederen die bij het ontstaan 
van de verbintenis nog geen deel uitmaakten van het vermogen van de schuldenaar of nog niet 
bestonden. 
 
b) Geen lijfsdwang 
 
De schuldeiser heeft in ons recht in beginsel ook geen ander verhaal dan dat op het vermogen 
van de schuldenaar. Historisch dient een onderscheid te worden gemaakt met het verhaal op 
de persoon of “lijfsdwang” (Fr. contrainte par corps), die in het Ancien régime bestond177. 
Deze is intussen als burgerrechtelijke sanctie in ons recht afgeschaft (ze bestaat wel als 
strafsanctie, bij de frauduleuze organisatie van insolvabiliteit (art. 490 bis BW) en frauduleus 
faillissement (art. 489 v. BW); soms ook wegens niet-nakoming van bepaalde schulden, bv. 
onderhoudsschulden (“verlating van familie”)) of schulden uit arbeidsovereenkomsten (niet-

                                                 
176 Uitzonderlijk zijn sommige schuldvorderingen niet verhaalbaar op goederen die voor het overige beslagbaar 
zijn (bv. vorderingen uit consumentenkrediet kunnen niet verhaald worden op inkomsten van minderjarigen, art. 
37 § 2 WCK). 
177 Waarbij men historisch zowel de lijfsdwang op de borg als op de hoofdschuldenaar heeft gekend. In het 
Franse recht ging het vooral om de lijfsdwang op de schuldenaar gebaseerd op de ordonnantie van Moulins van 
12 februari 1566. 
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betaling van loon). In de code civil van 1804 bestond de burgerlijke lijfsdwang nog in 
beperkte mate (art. 2059-2070 Code civil), sindsdien werd ze in fazen afgeschaft178. 
 
2° Uitzondering: slechts op één of meerdere goederen verhaalbaar. 
 
a) Gehoudenheid met slechts één of meer bepaalde goederen 
 
De uitdrukking “persoonlijk verbonden“ in art. 7 HypW zou verwijzen naar de mogelijkheid 
dat iemand bij wijze van uitzondering niet met heel zijn vermogen instaat voor een bepaalde 
schuld maar slechts met een enkele zaak. Dan heet het dat hij niet persoonlijk verbonden is, 
maar slechts zakelijk. Indien dit zo is overeengekomen met de schuldeiser, is het inderdaad 
mogelijk dat men slechts gehouden is met één of meer bepaalde goederen, d.w.z. dat de 
schuldeiser slechts op dat ene goed of die goederen verhaal kan nemen.  
 
Dit doet zich met name voor voor bij: 
 
a) Elke andere gerechtigde tot een goed die daardoor tot verbintenissen gehouden is waarvan 
hij bevrijd is door afstand te doen van het goed.  Dat geldt meer bepaald voor: 
- de “zakelijke borg” (caution réelle, dinglicher Schuldner)179. Deze staat niet borg met heel 
zijn vermogen, maar slechts met één of meer bepaalde goederen, waarop hij in de meeste 
gevallen overigens een zekerheid vestigt ten gunste van die schuldeiser (een derde-pandgever 
(Fr. tiers-gagiste  of tiers bailleur de gage) of een derde-hypotheekgever bv.). 
- de derde-bezitter van een hypothecair goed (waarvan de zakelijke borg bij onroerend goed 
een toepassingsgeval is)180;  
(althans wat de borg c.q. derde-bezitter betreft; t.a.v. de (hoofd)schuldenaar is de verbintenis 
is wel verhaalbaar op heel diens vermogen); 
- Erfgenamen zijn ook met de erfgoederen onderworpen aan verhaal voor het geheel der 
successierechten en niet enkel tot diegene die ze persoonlijk verschuldigd zijn (zie verder). 
- Andere voorbeelden vinden we in het zeerecht (zie verder). 
 
Indien op dat goed waarmee men borg staat géén zakelijke zekerheid gevestigd wordt, gaat de 
gehoudenheid overigens teniet bij overdracht van het goed, indien er een zakelijke zekerheid 
gevestigd is, heeft die volgrecht (zie toepassingen in het zeerecht). 
 
b) Niet verwarren met kwalitatieve verbintenissen 
 

                                                 
178 Door de wetten van 21 maart 1859 en 27 juli 1871, en wat de schuld voor gerechtskosten in strafzaken 
betreft  de wet van 31 januari 1980. 
179 Zie hierover onder meer F. GRUA, "Le cautionnement réel", JCP 1984 I 3167 en uitvoerig R. VAN 
RANSBEECK, De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht, Maklu Antwerpen 2005. De rechtsfiguur wordt 
uitdrukkelijk onder die benaming erkend in Cass. 22 december 2006, nr. C06.0089N en Cass. 6 maart 2009, 
Codreca, nr. C.08.0138.N, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090306-4. 
De rechtsfiguur afwijzend: J. RICHELLE, “Ceci n’est pas un cautionnement – Réflexions sur le cautionnement 
réel”, in Liber amicorum Jean-Pierre de Bandt, Bruylant Brussel 2003. 
180  De regels inzake de derde-bezitter, zoals art. 96 v HypW, gelden ook voor de zakelijke borg: Cass. 6 maart 
2009, Codreca, nr. C.08.0138.N. 
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Men spreekt in de zopas besproken gevallen ook wel van “verbintenissen propter rem”. Deze 
uitdrukking is niet geheel verkeerd bij de zakelijke borg (die immers een verbintenis aangaat 
jegens de schuldeiser, zij het binnen de perken van de waarde van het aan verhaal 
onderworpen goed), maar jammer genoeg wel zeer dubbelzinnig, omdat ze ook gebruikt 
wordt in een heel andere betekenis, namelijk die van kwalitatieve verplichting. Dit is zoals 
hoger besproken een verplichting die men heeft in een bepaalde hoedanigheid en die overgaat 
(althans voor de toekomst) wanneer die hoedanigheid overgaat: hoedanigheid is dan meestal 
de eigendom van een bepaald goed. De nieuwe schuldenaar is echter wel met heel zijn 
vermogen (en niet enkel met die zaak) gehouden tot die verbintenis. 
 
c) Gehoudenheid enkel van het bestuurd (vreemd) vermogen 
 
De uitdrukking “persoonlijk verbonden” moet er ons echter ook aan herinneren dat ook in een 
aantal andere gevallen personen die verbintenissen aangaan niet persoonlijk verbonden zijn. 
Dit is met name het geval bij de eigenlijke vertegenwoordiging (optreden in naam van een 
lastgever, die als enige verbonden is), de organieke vertegenwoordiging (optreden als orgaan 
van een rechtspersoon, die als enige verbonden is) en het optreden qualitate qua van 
bewindvoerders (waar enkel het onder bewind gestelde vermogen verbonden is, zie daarover 
meer bij de bespreking van het vereffeningsbewind). 
 
Verder is het ook zo dat de schuldenaar niet persoonlijk verbonden is indien hij qualitate qua 
verbintenissen aangaat voor rekening van een vermogen waarover hij bewind voert (dit wordt 
verder uitvoeriger besproken, bv. de bewindvoerder van een vermogen in vereffening). 
 
d) Verdwenen uitzondering: het zeefortuin; opgekomen uitzondering: de volkomen 
rechtspersoon 
 
In het verleden kende ons recht een uitzonderingen voor maritieme schulden, welke enkel op het zeefortuin (Fr. 
fortune de mer) konden worden verhaald (dit waren het schip en andere maritieme goederen). In het huidige 
recht is dit vervangen door een beperking van de aansprakelijkheid voor zeeschulden (die binnen die grenzen 
wel verhaalbaar zijn op het hele vermogen van de schuldenaar). Er zijn wel nog enkele bijzonderheden, die in 
het zeerecht worden besproken. De scheepseigenaar kan een beperkingsfonds aanleggen, dat een afgescheiden 
vermogen vormt tot voldoening van de maritieme schulden (zie art. 48 Scheepvaartwet). 
 
Het soort beperking van de verhaalbaarheid tot een bepaalde categorie van activa, die we vroeger in het zeerecht 
vonden, vinden we nu natuurlijk wel in de mogelijkheid om een activiteit onder te brengen in een vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid (NB, BVBA, CVBA, CommVA); men zegt dan ook wel dat de aansprakelijkheid 
beperkt is tot de inbreng (in het kapitaal van de vennootschap). Het gaat hier echter om een ander concept, 
waarbij de schulden door de vennoot of bestuurder niet meer in eigen naam worden aangegaan, maar in naam 
van een rechtspersoon (organieke vertegenwoordiging, zie hierboven); strikt genomen is er helemaal geen 
aansprakelijkheid van de vennoten; wel is hun "risico" beperkt tot hun inbreng (het duidelijkste voorbeeld 
hiervan is de éénhoofdige BVBA). Historisch kan men het zeefortuin wel als een voorloper van de "compagnie" 
en later de "NV" beschouwen. 
 
e) Niet-beslagbaarheid gezinswoning voor professionele schulden 
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Zoals hoger besproken bestaat voor een zelfstandige de mogelijkheid om door de inschrijving 
op het hypotheekkantoor van een daartoe strekkende notarieel verleden verklaring de 
zakelijke rechten op de gezinswoning onbeslagbaar te maken door zuiver professionele 
schulden die na die inschrijving ontstaan (art. 72 v. Wet 25 april 2007).  
 
3° Verhaalbaar op een vermogen wiens mede-eigenaars niet of niet allen schuldenaar zijn.  
 
Tenslotte kan het ook zijn dat de schuldvordering verhaalbaar is op een gemeenschappelijk 
vermogen waarvan niet alle mede-eigenaars persoonlijk verbonden zijn. We vinden dit met 
name bij de: 
- die soorten schulden van een echtgenoot, die wel verhaalbaar zijn op de 
huwelijksgemeenschap, maar niet op de eigen goederen van de andere echtgenoot (zie onder 
meer art. 1413 v. BW) ( de zgn. onvolmaakt gemeenschappelijke schulden)181; 
- schulden aangegaan voor gemene rekening door de actieve vennoot van een stille 
maatschap, die wel verhaalbaar zijn op het maatschapsvermogen, maar niet op de goederen 
van de stille vennoten; 
- schulden van een overledene, die verhaalbaar zijn op de nalatenschap en op het vermogen 
van de zuiver aanvaardende erfgenamen, maar niet of slechts beperkt op dat van de beneficiair 
aanvaarden erfgenamen. 
 
Deze situaties worden besproken in de desbetreffende rechtstakken (huwelijksvermogensrecht, erfrecht, 
vennootschapsrecht). Wel komen ze zijdelings aan bod in Hoofdstuk IX van dit Deel I, dat in het algemeen 
handelt over afgescheiden vermogens. 

d. Bevoorrechte, niet-bevoorrechte, achtergestelde. 
 
Het onderscheid tussen verschillende soorten schulden c.q. schuldvorderingen naargelang hun rang - 
hoofdzakelijk de bijzonder bevoorrechte, algemeen bevoorrechte, niet-bevoorrechte of chirografaire en 
achtergestelde -, wordt uitgewerkt in Deel III. 
 

e. Al dan niet verhaalbaar op een rechtsopvolger 
 
Het lot van de schulden bij rechtsopvolging wordt besproken in Deel II bij de verschillende 
categorieën van verkrijging van goederen (onder algemene titel, onder bijzondere titel ...).  
 

2. Volgens de aard van de schuld en van het krediet. 
 
Op de eerste plaats kan men onderscheiden tussen geldvorderingen en vorderingen op andere prestaties. 
 
Binnen de geldvorderingen kan men verdere onderscheidingen maken, die ten dele van economische aard zijn, 
maar ook gepaard gaan met juridische onderscheidingen en gevolgen. Men kan aldus onderscheiden tussen: 

                                                 
181 In geval er overgegaan wordt naar scheiding van goederen, blijven de bestaande gemeenschappelijke 
schulden verhaalbaar op hetgeen de andere echtgenoot uit de verdeling ontvangen heeft, zie art. 1440 BW. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

109 

- geldvorderingen uit geldlening (inbegrepen obligatielening) en "deposito" (zgn. "vreemd kapitaal"); 
- kapitaalschulden, wegens ingebracht kapitaal ("eigen kapitaal"); 
- geldvorderingen wegens andere prestaties; 
- geldvorderingen uit schenkingen; 
- buitencontractuele geldvorderingen (tot herstel van veroorzaakte schade of ongegronde verrijking). 

 
Geldleningen kunnen toegestaan zijn: 

- door daartoe gespecialiseerde instellingen, d.i. banken, in de wettelijke terminologie182 ook 
kredietinstellingen genaamd. We gebruiken doorgaans de term bank, nu het vroegere onderscheid 
tussen bank, spaarbank en openbare kredietinstelling privaatrechtelijk niet meer bestaat. Banken kunnen 
kredieten toegestaan hebben aan overheden  dan wel aan (andere) cliënten; zij brengen meestal een zgn. 
debetinterest op; 

- aan dergelijke instellingen door middel van zogenaamde deposito's (zij het op zicht, op termijn, e.d.), 
die al dan niet een creditinterest opbrengen; 

- tussen dergelijke instellingen (interbankschulden); 
- zonder dat er een bank voor eigen rekening optreedt (eventueel wel als bemiddelaar, in zgn. buiten-

balans-activiteiten), zij het in de vorm van effecten (bv. obligaties) of pools van effecten 
(beleggingsfondsen), dan wel zonder uitgifte van effecten (w.o. ook hypothecaire leningen door anderen 
dan banken). Men spreekt in bankentaal wat verwarrend van desintermediatie, d.i. kredietverlening 
zonder intermediatie van de banken - verwarrend omdat de banken hier vaak wel "intermediëren", d.i. 
als tussenpersoon optreden, maar dan wel niet voor eigen rekening optreden (dus niet zelf krediet 
verlenen met door hen ingezamelde gelden, waarvan ze eigenaar zijn, maar enkel bemiddelen bij 
rechtstreekse kredietverlening door investeerder aan kredietnemer). Het aandeel van de kredietverlening 
waarbij banken niet meer zelf krediet verlenen, maar enkel nog tussenpersoon spelen bij de "verkoop 
van financiële producten" is de laatste decennia duidelijk toegenomen en dit heeft zonder twijfel mee 
bijgedragen aan de financiële crisis van 2008. 

 
Data: 

- Zie het statistisch vademcecum van de Belgische banksector jaarlijks gepubliceerd door Febelfin op 
http://www.febelfin.be/febelfin/nl/publication/Vademecum. Men vindt daaer cijfers zoals het totaal van 
de clientendeposito's bij belgische banke, het totaal van de interbankschulden als werkingsmiddelen van 
belgische banken; het uitstaande bedrag aan kredieten van de Belgische banken (en aan welke categroei 
kredietnemers, de omvang van de diverse kredietvormen (overheidseffecten, Leningen op termijn,  
Hypothecaire leningen, Voorschotten in rekening-courant, niet-hypothecaire leningen op afbetaling, 
handelswissels en accepten, leasing, enz; men onderscheidt ook tussen consumentenkredieten en 
professionele kredieten), enz. 

 
Men kan de geldschulden natuurlijk ook onderscheiden naargelang de termijn: 

- kortlopend (tot 1 jaar); 
- middellang (1 tot 3 à 5 jaar); 
- langlopend. 

 

                                                 
182 Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en toezicht op de kredietinstellingen, afgekort Bankwet. 
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3. Kapitaal en interest. 
 
In het verbintenissenrecht onderscheidt men kapitaal en rente (interest)183. Dit onderscheid is 
ook voor zekerheden van belang, omdat: 
- niet alle zekerheden naast de hoofdsom ook de interest verzekeren; 
- de regels van insolventierecht het recht op interest gedurende de periode van samenloop in 
vele gevallen beperken (de regels verschillen naargelang het soort samenloop; erg relevant 
zijn m.b. de regels inzae collectieve schuldenregeling - verder besproken - omdat daar de 
interest zelfs niet verhaalbaar is op het onderpand van de zakelijke zekerheid). 
Verder is het onderscheid ook van belang voor de regels inzake toerekening van betalingen. 
 
Om die reden kunnen schuldeisers er belang bij hebben om in plaats van een schuldvordering 
op een hoofdsom en interest te verkrijgen, een schuldvordering te verkrijgen op een hoofdsom 
waarin de interest reeds is ingecalculeerd (bv. door krediet te verlenen onder de vorm van 
leasing in plaats van geldlening). 

                                                 
183 Zie in het bijzonder J. PETIT, APR, Interest. Zie ook M.E. STORME, "Vragen rond rente", lezing studiedag 
consumentenrecht van de Vereniging van vrede- en politierechters en de balie te Brussel, Brussel 15 februari 
1996, Tijdschrift voor Vrederechters 1997, 196-203, ook op http://www.storme.be/rente.pdf. 
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AFDELING B.   Reële executie 
 
In deze en de volgende afdeling wordt kort ingegaan op de executiemogelijkheden van de 
schuldeiser, d.i. de mogelijkheden van gedwongen uitvoering. We onderscheiden de reële 
executie, die de primair verschuldigde prestatie (andere dan de betaling van een geldsom) 
moet opleveren en de executie door de realisatie van activa, waarvan de opbrengst gebruikt 
wordt voor de betaling van de  primaire schuld - indien die een geldsom betreft - dan wel de 
vervangende schadevergoeding.  
 
In welke mate de schuldeiser recht heeft op gedwongen uitvoering dan wel verhaal op activa 
van de schuldenaar (of van derden) zijn vragen van materieel vermogensrecht, de vormen 
waarin dit gebeurt is een vraag van executieprocesrecht als tak van het procesrecht. 

1. Aspecten van verbintenissenrecht c.q. executieprocesrecht 
 
Het verhaalsrecht van schuldeisers in enge zin, d.i. het verhaal op het vermogen van de 
schuldenaar, komt dus maar ter sprake bij schuldvorderingen die ofwel primair geld tot 
voorwerp hebben ofwel omgezet zijn in een geldvordering.  
 
Onder welke voorwaarden er een geldvordering ontstaat of een andere schuldvordering of 
ander recht omgezet wordt in een geldvordering, is een vraag die in het verbintenissenrecht 
wordt beantwoord184.  
 
Is de primaire verbintenis geen geldvordering, dan bepaalt het verbintenissenrecht dus 
eveneens of er uitvoering in natura kan worden geëist of niet 
 
Zo ook bepaalt het vermogensrecht welke aanspraken inherent zijn aan zakelijke rechten en 
andere vermogensrechten en onder welke voorwaarden die geldend kunnen worden gemaakt. 
 
Het executieprocesrecht behandelt wel - naast de wijze van verhaal op het vermogen (door 
beslag) - de pleegvormen waarin patrimoniale rechten ten uitvoer kunnen worden gelegd, 
andere dan door verhaal op het vermogen. 

2. Vormen van en vereisten voor reële executie 
 
De reële executie vindt vooreerst plaats door de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare titel die 
uitvoering in natura oplegt of toestaat. Bv. uitzetting van een huurder, ontruiming van een 
goed, afgifte van een zaak, enz. 
 

                                                 
184 Met het beginsel van de voorrang van de nakoming in natura en een reeks uitzonderingen, zoals bij 
onmogelijkheid, bij rechtsmisbruik, bij in het gedrang brengen van continuïteit van de openbare dienst (Cass. 24 
april 1998, RW 2000-2001, 1195 noot S. BRIJS "De absolute uitvoeringsimmuniteit thans ook doorbroken bij 
reële executie" - een arrest dat een nuance aanbrengt op de eerder, striktere rechtspraak zoals Cass. 26 juni 1980, 
Arr. 1979-80 nr. 686 = RW 1980-81, 1661 = Pas. I 1341 = RCJB 1983, 173 noot DELPEREE), e.d.m. 
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De belangrijkste uitvoerbare titels zijn uitvoerbare rechterlijke uitspraken185, notariële 
akten186, en uitvoerbare administratieve akten187 (waaronder ook het fiscaal dwangbevel188, 
het parafiscaal dwangbevel (vanwege een inningsinstelling voor sociale bijdragen) en het niet-
fiscaal dwangbevel van o.m. gemeenten en provincies189). 
 
Bij andere rechten dan schuldvorderingen, bepaalt het executieprocesrecht eveneens de 
vormen waarin vermogensrechtelijke aanspraken, zoals bv. de revindicatie van goederen, de 
stopzettingsaanspraak tegen inbreuken op een zakelijk recht, de vernietiging van 
namaakproducten, e.d.m., ten uitvoer kunnen worden gelegd. 
 
Is de uitvoerbare titel maar een voorlopige titel (die "uitvoering bij voorraad" toestaat), dan 
kan er eventueel een borgstelling worden geëist tot zekerheid van de schade die de 
tenuitvoerlegging zou veroorzaken indien de titel achteraf niet definitief wordt bevestigd. 
 

3. Bijkomende dwangmiddelen 
 

                                                 
185 Dit zijn diegene die ofwel uitvoerbaar zijn bij voorraad (d.i. ondanks een rechtsmiddel), ofwel niet meer 
vatbaar voor verzet of hoger beroep. Voor buitenlandse uitspraken is een exequatur nodig (met voor uitspraken 
uit andere EU-landen een vereenvoudigde procedure, volgens Verordening 2001/44), behalve in het bijzondere 
geval van gewaarmerkte uitspraken voor niet-betwiste schuldvorderingen, afkomstig uit een ander EU-land 
(toepassing van de Verordening 2004/805 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste 
schuldvorderingen). 
186 Zie voor nadere uitleg A. MICHIELSENS, “De notariële akte en het exequatur”, NFM 2008, 109 v.; K. 
BROECKX, "De uitvoerbare kracht van een notariële akte", TPR 1991, 29; J. DEMBLON, "L'acte notarié", in 
Répertoire notarial XI, Droit notarial; C. REMON, "La force exécutoire de l'acte notarié et son exécution 
directe", RnotB 1978, 302; de annotaties onder Cass. 23 mei 1991, RW 1991-92, 462 noot J. LAENENS = JT 
1991, 613 noot BROECKX & LEDOUX = RnotB 1991, 532 noot DEMBLON = Act.Dr. 1991, 783 noot DE 
LEVAL.  
Alle bepalingen waarop de schuldeiser zich wenst te beroepen moeten wel in de akte zelf zijn opgenomen of 
vermeld, verleden volgens de vormwoorwaarden van de Notarisambtwet. Een loutere verwijzing naar 
onderhandse kredietvoorwaarden of andere modaliteiten volstaat niet: Cass. 17 november 1988, Arr. 1988-89 nr. 
162 = RW 1988-89, 1168 = Pas. 1989 I 303; Cass. 21 juni 1990, Pas. I 1206 nr. 616; Hof Luik 30 juni 2005, JT 
2006, 96. 
De vraag welke gelden opgenomen zijn en welke terugbetaald, kan niet uit de leningsakte zelf blijken; de 
rechtspraak aanvaardt dat de akte desondanks uitvoerbaar is voor het verschuldigd saldo als de akte bepaalt op 
welke wijze dat wordt vastgesteld (Hof Antwerpen 7 maart 1994, RW 1994-95, 503 n. E. DIRIX); vgl. Hof Gent 
19 oktober 2006, RW 2007-2008, (320) 321. Voor een soepele interpretatie van de regel, zie bv. Besl. Gent 6 juni 
2006 (K. Broeckx), RW 2006-2007, 1531. 
187 De overheid kan zichzelf in de door de wet bepaalde gevallen éénzijdig een uitvoerbare titel verschaffen 
(zgn. privilège du préalable). 
188 Bij de inkomstenbealstingen is het dwangbevel een akte van tenuitvoperlegging van het belastingkohier, dat 
de primaire uitvoerbare titel vormt; het moet een uittreksel uit het kohierartikel betreffende de belastingschuldige 
en een afschrift van de uitvoerbaarverklaring van het kohier bevatten, Cass. 17 november 2006, nr. F.05.0071.N, 
Pas. 2006, 2423. Het kohier is krachtens art. 393 § 2 WIB alvast voor de inkomstenbelastingen ook uitvoerbaar 
tegen de personen die mede gehouden zijn tot de belastingschuld, ook als ze er niet nominatim in zijn 
opgenomen. 
Bij BTW is het dwangbevel zelf de uitvoerbare titel, na de uitvoerbaarverklaring ervan door de gewestelijke 
directeur of een aangewezen ambtenaar (zie art. 85 § 1 WBTW). 
189 Zie onder meer art. 94, 2° Vlaams gemeentedecreet 2005 en art. 90 Vlaams provinciedecreet 2005. 
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Is de uitvoerbare titel een rechterlijke uitspraak, dan kan daaraan op verzoek van de 
schuldeiser een dwangsom worden gekoppeld; art. 1385bis e.v. GerW bepaalt onder welke 
voorwaarden dit kan.Bewarende maatregelen ter beveiliging van reële executie 
 
Verder vinden we in het Gerechtelijk wetboek een aantal bewarende maatregelen, die de reële 
executie, andere dan verhaal op het vermogen, beveiligen, onder meer : 
- zo organiseren art. 1462 v. GerW het beslag tot terugvordering (Fr. saisie-revendication), 
een bewarend beslag dat de uitoefening van een zakelijk recht tot terugvordering 
(revindicatie) moet beveiligen; 
- zo organiseren de art. 1369bis/1 v. GerW (vroeger art. 1481 v. GerW) het beslag inzake 
namaak, eveneens een soort bewarend beslag, dat de uitoefening van bepaalde intellectuele 
eigendomsrechten (octrooien, kwekersrechten, auteursrechten en aanverwante rechten) moet 
beveiligen. 
 

4. Beperkingen van het executierecht 
 
De bevoegdheid tot executie vervalt wanneer de titel verjaard is. Daarnaast kan in bepaalde 
gevallen sprake zijn van misbruik van recht. Voor het handelen van de executiegerechtigde 
geldt niet het vereiste van een redelijke termijn van art. 6.1. EVRM: dat betreft enkel de 
verplichting van de overheid om binnen redelijke termijn de middelen tot executie te 
verschaffen aan de schuldeiser, maar houdt geen verplichting voor de executiegrechtigde 
in190. 
 

                                                 
190  Cass. 30 januari 2009, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20090130-1 = RW 
2009-2010, 1308. 
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AFDELING C.   Het verhaalsrecht van de schuldeisers op het vermogen van 
hun schuldenaar. 
 
Heeft de schuldeiser een geldvordering - zij het een schuldvordering die primair een 
geldvordering was, zij het een schuldvordering die in een geldvordering is omgezet -  dan kan 
hij deze geldend maken door verhaal op het vermogen van de schuldenaar. De voorwaarden 
waaronder dit verhaal kan worden uitgeoefend worden besproken in het vermogensrecht, de 
pleegvormen waarin dit dient te gebeuren in het executieprocesrecht (waarin ook 
faillissementsprocesrecht e.d.m.); het eerste aspect wordt in dit handboek systematisch 
besproken, het tweede beknopt. 

1. De rechtsgevolgen van schuldvorderingen voor hun realisatie. 
 
Om het verhaalsrecht van de schuldeisers te begrijpen, alsmede de keuzes die het Belgische 
recht daarbij heeft gemaakt, is het goed eerst de de basiskenmerken zelf van 
schuldvorderingen in vergelijking met zakelijke rechten in herinnering te brengen. 

a. De afwezigheid van prioriteitsbeginsel ten aanzien van de goederen van de schuldenaar 
 
Bij zakelijke rechten, als rechten op een zaak (of ander goed), gaat het oudste recht in 
beginsel voor (anterioriteitsbeginsel; “prior temporis, potior ius).  
 
Bij verhaal op het vermogen voor een schuldvordering daarentegen gaat de oudere 
schuldvordering niet voor op de jongere, niet ten aanzien van een bepaalde zaak, en in 
beginsel ook niet ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar in zijn geheel. Met andere 
woorden: ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar hebben alle schuldvorderingen in 
beginsel gelijke rang, ongeacht de datum waarop ze zijn ontstaan of opeisbaar zijn geworden. 
 
Schuldvorderingen “concurreren” dus met elkaar - in de algemene, niet-technische betekenis 
van het woord. Schuldeisers kunnen dus in beginsel steeds proberen om eerder betaald te 
worden dan andere schuldeisers, zelfs die met een oudere schuldvordering; omgekeerd heeft 
de schuldenaar zolang er geen verhaal wordt genomen door schuldeisers, of althans geen 
staking van betaling is ingetreden, in beginsel de vrijheid om de ene schuldeiser eerder te 
betalen dan een andere. 
 
Aangezien de schuldvordering op zichzelf geen zakelijk recht verschaft op bepaalde activa, 
zal bij gebreke aan vrijwillige nakoming door de schuldenaar de schuldvordering moeten 
worden “gerealiseerd” door verhaal te nemen op activa van de schuldenaar. Een dergelijke 
“realisatie” is ook nodig om te vermijden dat activa uit het vermogen van de schuldenaar 
zouden verdwijnen, en aldus de verhaalsmogelijkheden van de schuldenaar zouden 
verminderen. 
 
Of deze realisatie iets verandert aan de gelijke rang tussen schuldeisers wordt zo dadelijk 
onderzocht. Maar in ieder geval speelt de datum waarop de schuldvordering is ontstaan 
daarbij geen rol.  
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Zoals eerder gezegd mag dit onderscheid tussen zakelijke rechten en schuldvorderingen niet 
overschat worden. Het gebrek aan prioriteit bij schuldvorderingen betreft namelijk enkel de 
verhouding tot het vermogen van de schuldenaar, en niet het recht op de prestatie als 
dusdanig. Zolang het niet gaat om de vraag welke rechten een schuldvordering verschaft op 
de activa van de schuldenaar gelden er andere regels (zie hierboven Afdeling B. en hoger 
Hoofdstuk VII.).  

b. Afwezigheid van handhaving door zakelijke subrogatie 
 
Obligatore rechten die betrekking hebben op goederen, kunnen anders dan zakelijke rechten 
niet gehandhaafd worden door middel van zakelijke subrogatie.  
 
Wel bestaan er soms andere remedies voor de schuldeiser, zoals het naastingsrecht (typisch 
voorbeeld : bij miskenning van een voorkooprecht), de zijdelingse vordering en de actio 
Pauliana. 

2. De “realisatie” van schuldvorderingen. 

a. Verschillende realisatievormen zoals ze zich historisch hebben ontwikkeld. 
 
Het verhaal op het vermogen van de schuldenaar veronderstelt een “realisatie” van de 
schuldvordering in de zin van het verkrijgen van een zakelijk recht op één of meer activa van 
de schuldenaar dan wel op zijn hele vermogen191. 
 
Rechtshistorisch bekeken kent die realisatie (verzakelijking) in een eerste faze voornamelijk 
twee vormen, namelijk: 
- enerzijds de verschaffing door de schuldenaar aan de schuldeiser (bij overeenkomst) van een 
zakelijk recht op één of meer goederen van de schuldenaar of gebeurlijk zijn heel vermogen 
(vooralsnog ongeacht of het hier om een verkrijging in eigendom gaat dan wel om een beperkt 
zakelijk recht, in het bijzonder een zekerheidsrecht zoals pand of hypotheek); 
- anderzijds het in beslag nemen door een schuldeiser (éénzijdig) van één of meer goederen 
van de schuldenaar of gebeurlijk zijn heel vermogen. Het gaat hier om een vorm van 
gedwongen executie of tenuitvoerlegging (Fr. exécution forcée, Dui. Zwangsvollstreckung). 
 
Tussenin bestaat er nog de figuur van het eenzijidg nemen van zekerheden krachtens een wettelijke bevoegdheid, 
bv. de wettelijke hypotheek van de fiscus. Zie nader over de verschillende wijzen van totstandkoming van 
zakelijke zekerheden in Deel IV. 
 
In een verdere ontwikkelingsfaze van het recht ontwikkelde zich ook de collectieve realisatie, 
dit is de verschaffing van een zakelijk recht aan, dan wel de inbeslagname door of ten bate 
van, de gezamenlijke schuldeisers van een persoon of vermogen. In vele gevallen is het 
immers vanuit maatschappelijk oogpunt efficiënter om tot een gezamenlijke realisatie over te 
gaan, veeleer dan elke schuldeiser apart zijn ding te laten doen. De collectieve realisatie werd 

                                                 
191 Niet elke “realisatie” (verzakelijking) van de schuldvordering leidt tot verhaal in de enge zin van 
tegeldemaking (bv. bewarend beslag heeft zakelijke werking, maar leidt nog niet tot tegeldemaking). 
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reeds eeuwen geleden op een hoog niveau van ontwikkeling gebracht in het handelsrecht, met 
name door de ontwikkeling van het faillissementsrecht, op de eerste plaats door de Italiaanse 
statutisten192; in het burgerlijk recht werd dit niveau van ontwikkeling veelal pas onlangs 
bereikt – zo kent ons recht géén faillissement van niet-handelaars en eerst sedert 1 januari 
1999 de zgn. “collectieve schuldenregeling“ bij niet-handelaars. 
 
We zullen dadelijk zien in welke zin deze verschillende vormen de schuldvordering 
“realiseren”. 
 
Algemeen kan men wel het volgende stellen. Het zakelijk recht dat men verkrijgt (individueel 
of collectief) is een recht op de opbrengst (in de zin van gerealiseerde waarde) van de 
goederen (Fr. produit, Dui. Erlös, En. proceeds) en niet op de goederen zelf. De getroffen 
activa verliezen hun natuurlijke bestemming ten dienste van de eigenaar (en/of 
genotsgerechtigde), en worden in beginsel te gelde gemaakt (de toebedeling of toewijzing van 
een zaak aan de schuldeiser is slechts zeer uitzonderlijk193). 

b. Het onderscheid tussen individuele en collectieve realisatie. 
 
Los van de vraag of en in welke mate in een bepaald rechtsstelsel de verschillende zonet in 
algemene bewoordingen aangegeven realisatievormen bestaan, kan men de belangrijkste 
kenmerken daarvan aangeven. 
 
1° Individuele realisatie 
 
Een individuele realisatie van schuldvorderingen houdt in dat een welbepaalde schuldeiser 
een individueel zakelijk recht verkrijgt op één of meer goederen van zijn schuldenaar. Ook 
wanneer dat recht enkel maar een zekerheidsrecht is, zal het de basiskenmerken van zakelijke 
rechten vertonen zoals het erga-omnes-karakter, de voorrang van het oudere recht boven het 
jongere (waarbij de datum van “realisatie” de maatstaf is), e.d.m. (vgl. hoger). Op het 
voorwerp van dat zakelijk recht (“onderpand”) zal dat recht de schuldeiser die het verkrijgt 
dus in beginsel voorrang geven boven personen die op dat goed pas later rechten verkrijgen 
(waaronder ook schuldeisers die later hun schuldvordering op dat goed willen realiseren). In 
een rechtsstelsel dat de numerus clausus van zakelijke rechten tot uitgangspunt neemt, zal een 
schuldeiser zijn recht maar individueel kunnen realiseren door het verkrijgen van één van de 
door het recht erkende zakelijke rechten. 
 
2° Collectieve realisatie 
 
Een collectieve realisatie van schuldvorderingen ("groepsbeginsel") daarentegen houdt in: 
 

                                                 
192 Het beginsel dat verhaal individueel is en niet collectief, en de eerdere beslagleggende schuldeiser dus 
voorgaat op de volgende, heeft het langst standgehouden in het Duitse en Zwitserse recht, ten dele tot op 
vandaag (het uitvoerend beslag is naar Duits recht ook nu nog geen collectieve procedure). 
193 Bv. art. 2078 BW. 
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- dat meerdere of alle schuldeisers van éénzelfde schuldenaar tegelijkertijd hun 
schuldvordering op dezelfde goederen realiseren (pari passu : in dezelfde stap). In ons recht 
drukt men dit uit door te zeggen dat er “samenloop” (concursus creditorum, Fr. concours (de 
créanciers)) van schuldeisers ontstaat op die activa; 
 
- dat deze dus – gezien die gelijktijdigheid van realisatie – slechts een gezamenlijk (collectief) 
zakelijk recht verkrijgen op de betroffen goederen van de gemeenschappelijke schuldenaar, 
dat wij verder “collectief pandrecht” zullen noemen (vgl. de term “gage collectif”, 
“gemeenschappelijk onderpand” in art. 8 HypW194). Daarbij is het aandeel van elke 
schuldeiser in abstracto vastgelegd, of met andere woorden hun onderlinge verhouding 
gefixeerd. De concursus roept dus een halt toe aan de vrije concurrentie tussen de 
schuldeisers. De tot dan toe vrij concurrerende schuldvorderingen worden nu “concurrente 
schuldvorderingen” (schuldvorderingen waarvan de realisatie “samenloopt”195); 
 
- dat gezien de gelijktijdigheid van realisatie (verkrijging van een zakelijk recht) en het 
collectief karakter van het aldus verkregen zakelijk recht het recht van de ene schuldeiser in 
beginsel geen voorrang op dat van de andere, maar gelijke rang196. Dat is slechts anders 
indien: 
1° een schuldeiser reeds eerder een zakelijk recht had verkregen op één of meer betroffen 
goederen, of  
2° dit uit een bijzondere rechtsregel volgt om andere redenen dan de anterioriteit van een 
vordering of van de realisatie ervan (de zgn. “wettige redenen van voorrang” van art. 8 
HypW).  
 
Bij gelijke rang (pari passu) geschiedt de verdeling van de opbrengst in evenredigheid met de 
schuldvordering (“pondspondsgewijze”).  
 
Dit alles wordt in Deel III uitvoeriger besproken. Er kan echter al dadelijk op gewezen 
worden dat de gelijktijdigheid waar het hier over gaat een fictieve gelijktijdigheid is, waarbij 
binnen bepaalde grenzen de later komende schuldeiser geacht wordt gelijktijdig aan te treden 
met de eerder aangetreden schuldeiser. 

c. De rechtspolitieke keuze van het Belgische recht: collectief karakter van het beslag (geen 
individueel zakelijk recht of voorrang). 
 
1° Collectief karakter van faillissement en andere algemene beslagen 
 

                                                 
194 Het gebruik van deze term in art. 8 HypW is m.i. ten onrechte sterk bekritiseerd geworden, omdat het niet 
om een echt pandrecht zou gaan. 
195 De precieze betekenis van de term samenlopende of concurrente schuldeisers komt aan bod bij de 
bespreking van de voorrangsregeling, waar het onderscheid wordt gemaakt tussen concurrente schuldeisers en 
separatisten. 
196 In dezelfde zin DIRIX & DECORTE (2006), nr. 36 p. 33; A. VERBEKE, in Schuldeisers en ondernemingen 
in moeilijkheden, nr. 28. Zie voor verdere onderbouwing M. GREGOIRE, Théorie générale du concours des 
créanciers, nr. 39 en passim. 
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Alle Westerse rechtsstelsels hebben de rechtsfiguur van het faillissement ontwikkeld197 als 
een bij uitstek collectieve procedure, met name een procedure van vereffening van alle 
beslagbare goederen van de schuldenaar ten bate van alle schuldeisers (zie de bespreking van 
het faillissement verder) of concursus universalis. Het impliceert een realisatie van de rechten 
van alle schuldeisers door middel van één algemeen beslag, zodat deze realisatie gelijktijdig 
gebeurt. De schuldeisers die uiteindelijk in het faillissement zullen opkomen (de 
samenlopende of concurrente schuldeisers) verkrijgen dan ook een collectief zakelijk recht op 
de faillissementsboedel.  
 
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 wordt 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 collectieve schuldenregeling (schuldsanering natuurlijke personen), 
en de vroegere procedure inzake gerechtelijk akkoord, zij het als een mogelijke modaliteit van 
een algemeen regime). Het gaat daarbij dus telkens om vormen van concursus universalis. 
 
2° Collectief karakter van het individuele uitvoerend beslag 
 
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 schuldeiser198. 
 
Uit de kenmerken zelf van schuldvorderingen vloeit wel voort dat alle schuldeisers dus 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. 
 
a) Rechtsstelsels waar individueel beslag individuele voorrang schept 
 

                                                 
197 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. 
Zie recent ook E. DIRIX, "Historische verkenningen in het faillissementsrecht", RW 2005-2006, 212 v. 
198 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. 
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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.  Hier geldt bij beslag het 
"voorrangsbeginsel" en niet het "groepsbeginsel". 
 
“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 (individueel) 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 
schuldeiser199; 
- en in grote mate in het Franse recht voor het onroerend beslag200 en het beslag op 
schuldvorderingen (genoemd saisie-attribution). 
 
Deze rechtsstelsels geven dus meer gewicht aan de spreuk ius est vigilantibus. 
 
b) Belgisch recht: beslag als collectieve maatregel 
 
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 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. 
 
De regels van het Belgische beslagrecht gaan dus uit van het groepsbeginsel of de paritas 
creditorum (anders dan in vele andere landen), zelfs die inzake derdenbeslag (zie de 
bespreking in het deel over schuldvorderingen). Individueel uitvoerend beslag (waarover 
verder meer) schept in ons recht 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 erkend201 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 

                                                 
199 Zie ZPO § 804. Dit beslag zal geen voorrang verlenen indien er binnen de maand na het beslag een 
faillissement volgt. 
200 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) 
201 Met “erkend” wordt verwezen naar de numerus clausus van zakelijke rechten. 
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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 ontstaat202. Maar indien er meerdere schuldeisers zijn, is die kans klein in het 
Belgische recht, omdat dit het ontstaan van de samenloop - en dus van collectivisering van het 
verhaal - in geval van uitvoerend beslag zeer sterk bevordert (vanuit de collectivistische 
ingesteldheid van de wetgever) door de bewindvoerder (gerechtsdeurwaarder of notaris) te 
verplichten actief een samenloop te organiseren. De specifieke regels in dat verband worden 
verder bij de nadere bespreking van het uitvoerend beslag aangegeven. Hoewel het uitvoerend 
beslag initieel een individuele maatregel is, leidt hij dan ook meestal tot samenloop. Zoals 
hierboven reeds aangegeven en verder uitgewerkt: 
- komen in dat geval alle schuldvorderingen die niet reeds door een zakelijk recht verzekerd 
zijn in gelijke rang, tenzij er om andere redenen dan anterioriteit voorrang wordt verleend aan 
sommige schuldvorderingen boven andere; 
- en geschiedt bij gelijke rang de verdeling van de opbrengst in evenredigheid met de 
schuldvordering (“pondspondsgewijze”). 
 
Wel is het zo dat er enkele nuances nodig zijn die maken dat er niet altijd een gelijke rang is 
van de schuldeisers, naargelang zij zelf het beslag hebben gelegd of pas later in het beslag 
opkomen; dit wordt verder meer in detail besproken (Deel III, uitvoerend beslag). 
 
c) Commentaar  
 
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. 
 
Wat er ook van zij, naar Belgisch recht vandaag is het recht met zakelijke werking dat uit het 
beslag volgt dus in beginsel een collectief zakelijk recht van alle schuldeisers die uiteindelijk 

                                                 
202 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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in dat beslag zullen opkomen (“collectief pandrecht”). Dit is niet zo omdat dit noodzakelijk 
uit de kenmerken van het beslag volgt, maar omdat dit de rechtspolitieke keuze is van de 
Belgische wetgever en rechtspraak. 
 
Anderzijds moet men zich bij de “gelijkheid van de schuldeisers” (paritas creditorum) in het 
Belgische positieve recht niet te veel 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 (wat men in het duiste Massearmut noemt, "boedelarmoede"). 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 genomen203. 
 
De paritas creditorum is in het Belgische recht dus niet zozeer een positiefrechtelijk 
rechtsbeginsel, 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. 
 
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 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 voorwaarde voor alle 
schuldeisers toegankelijk te maken. 

                                                 
203 Vgl. M. GREGOIRE, Théorie générale du concours, passim; A. ZENNER & I. PEETERS, RW 2004-2005, 
(481) 488 nr. 14. 
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d. Gevolgen van de collectivisering van het verhaal: de relativiteit van schuldvorderingen. 
 
Gezien de verregaande beperking van de individuele realisatie van schuldvorderingen in ons 
recht, komt het verhaalsrecht van de schuldeiser wiens schuldvordering niet of niet meer in 
natura kan worden afgedwongen, en die niet over een zakelijke zekerheid beschikt, neer op 
een recht op een evenredig aandeel van (de opbrengst) het geheel van de goederen (activa) 
van de schuldenaar. 
 
Kan men geen uitvoering in natura meer bekomen, dan is de “reële” waarde van een 
vordering die niet door een zakelijk recht is “verzekerd” - i.t.t. de nominale waarde ervan - 
dus een relatief (evenredig, procentueel) aandeel in het actief. Die reële waarde vermindert 
dus: 
- zowel door het verminderen van het actief van de schuldenaar, 
- als door het ontstaan van nieuwe schulden (toename van het passief). 
 
Vanuit dat perspectief is het van belang te weten: 
- op welke wijze een schuldeiser zakelijke rechten, in het bijzonder zakelijke zekerheden, kan 
verkrijgen; 
- op welke andere wijzen een schuldeiser zijn schuldvordering kan realiseren (zij het in ons 
recht in beginsel slechts met een collectieve realisatie tot gevolg); 
-  welke andere mogelijkheden een schuldeiser heeft om de vermindering van het actief van 
zijn schuldenaar tegen te gaan; 
- welke de mogelijkheden een schuldeiser heeft om de toename van het passief van zijn 
schuldenaar tegen te gaan.  
 
We bespreken hieronder eerst de mogelijkheden om beslag te leggen en/of collectieve 
realisatie uit te lokken en de omvang van dat verhaalsrecht (3. tot 6.), vervolgens de 
zekerheidstechnieken (afdeling D.) en de andere maatregelen die een schuldeiser kan nemen 
(E.) om zijn verhaal te beveiligen.  

3. De concrete uitoefening van het verhaalsrecht en zijn gevolgen: beslag leggen of uitlokken; 
toepasselijk recht. 

a. De vormen van beslag: partieel beslag en algemeen beslag 
 
Voor een schuldeiser zonder zakelijk recht veronderstelt het verhaal nemen altijd als eerste 
stap een “beslag” sensu lato.  Beslag sensu lato omvat twee categorieën. 
 
Er is enerzijds het beslag dat het gevolg is van een beslaglegging door of op verzoek van een 
individuele schuldeiser (beslag s.s., Fr. saisie s.s., Dui. Pfändung; En. seizure); dit gebeurt 
volgens de regels van het GerW of eventuele bijzondere wetten (bv. fiscaal beslag). Een 
dergelijk beslag treft steeds één of meer bepaalde goederen. Het kan gaan om een uitvoerend 
beslag of een louter bewarend beslag. Aangezien een bewarend beslag op zichzelf niet leidt 
tot verhaal door de schuldeisers, wordt het verderop onder E. besproken (bij de andere 
maatregelen van de schuldeisers). Het uitvoerend beslag in enge zin wordt nader besproken in 
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Deel III. Een variante op het uitvoerend beslag is het verzet aangetekend bij een bestaand of 
toekomstig beslag (verder besproken). 
 
Anderzijds is er het beslag onder algemene titel of beslag op een geheel vermogen dat in ons 
recht ontstaat in een reeks gevallen die verder uitvoeriger worden besproken, zoals de 
faillietverklaring, de beschikking tot collectieve schuldenregeling, de invereffeningstelling 
van een rechtspersoon, de beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap, e.d.m. (totmaart  
2009 ook de aanvraag van een gerechtelijk akkoord). In al die gevallen wordt een vermogen 
onder bewind gesteld, zij het met het oog op de vereffening ervan, zij het met het oog op de 
aanzuivering van schulden (vereffeningsbewind c.q. aanzuiveringsbewind). Ook bij het "bevel 
tot overdracht onder gerechtelijk gezag" (art. 59 v. WCO) en bij het voorlopig bewind van art. 
28 WCO is er m.i. sprake van een vorm van beslag (waar de opening van de procedure van 
gerechtelijke reorganisatie anders dan de opening van de vroegere procedure gerechtelijke 
akkoord, niet als beslag geldt). 
 
Voor schuldeisers die reeds een zakelijk recht hebben (en dus hun vordering niet meer moeten 
“realiseren” maar wel dat zakelijk recht uitoefenen) gelden er voor het verhaal op het 
onderpand van hun zakelijk recht bijzondere regels naargelang de aard van de zekerheid; in de 
meeste gevallen is er eveneens eerst een beslag sensu lato vereist204 (wanneer het niet om een 
louter zekerheidsrecht gaat, maar om een volwaardig eigendomsrecht, kan de eigenaar 
daarentegen revindiceren en andere uit het eigendomsrecht voortvloeiende rechten of 
remedies uitoefenen). 

b. Toepasselijk recht 
 
Anders dan de individuele zakelijke rechten205, wordt het collectieve verhaalsrecht van de schuldeisers 
krachtens de regels van IPR niet beheerst door de wet van de ligging van de goederen waarop het verhaal wordt 
uitgeoefend, maar door de lex concursus, d.i. de wet van de plaats waar de insolventieprocedure (faillissement 
e.d.m.) wordt geopend (d.i. volgens Vo. 1346/2000 het centrum van de voornaamste belangen van de 
schuldenaar), onder voorbehoud van de gevolgen van een secundaire insolventieprocedure in het land van een 
bijkomende vestiging. Maar de uitwerking van de opening van een insolventieprocedure op  de zakelijke rechten 
van derden op goederen die toebehoren aan de schuldenaar worden beheerst door het recht dat op die zakelijke 
rechten van toepassing is (de lex rei sitae) (art. 119 § 2 WIPR). De lex rei sitae bepaalt ook het recht van 
voorrang en de rangorde, alsook de verdeling van de opbrengst van de tegeldemaking van een goed van een 
schuldenaar (art. 94 § 2 WIPR). Ook is de bevoegdheid van Belgische overheden (gerecht, gerechtsdeurwaarder) 
om beslag te leggen krachtens het territorialiteitsbeginsel beperkt tot goederen die zich in België bevinden (lex 

rei sitae)206. 

                                                 
204 Wanneer men de zaak reeds in bezit heeft (zoals bij het vuistpand), moet ze niet meer in beslag worden 
genomen, maar de regels inzake tegeldemaking zijn vergelijkbaar met die na beslag. 
205 Gedefinieerd in art. 5 Vo. 1346/2000 op de insolventieprocedures. 
206  Cass. 26 september 2008, nr. C.07.0519.N, FG Hemisphere Associates LLC t. Gecamines, JLMB 2009, 842 
n. L. FRANKIGNOUL = Jaarverslag cass. 2008, 62 = RW 2009-2010, 237 en artikel R. FRANSIS "Het 
territorialiteitsbeginsel in het executierecht". 
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4. De beperking van het verhaal tot het vermogen zoals het bestaat (“in de schoenen van de 
schuldenaar”) 
 
Behoudens de hierna (5.) besproken uitzonderingen geldt als regel in ons recht dat de 
schuldeisers het vermogen van hun schuldenaar moeten nemen in de staat waarin het zich 
bevindt op het ogenblik waarop ze verhaal nemen c.q. ze geacht worden verhaal te nemen 
doordat een samenloop ontstaat207.  
 
Het recht dat de schuldeisers hebben op de activa van de schuldenaar, dat we hierboven een 
collectief pandrecht hebben genoemd, is immers afgeleid van de rechten van de schuldenaar 
zelf (vgl. hoger het begrip afgeleide wijze van eigendomsverkrijging). 

a. Gebondenheid aan zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen 
 
Het gevolg is dat alle op het ogenblik van het beslag bestaande zakelijk werkende 
beperkingen aan de rechten (goederen) van de schuldenaar, in beginsel ook tegen de 
schuldeisers van die schuldenaar kunnen worden ingeroepen, ook wanneer zij hun rechten 
realiseren door middel van een beslag. Dit geldt dus in beginsel voor: 
- alle op dat ogenblik bestaande zakelijke rechten die op het goed rusten, inbegrepen de 
zakelijke zekerheidsrechten208; 
- de modaliteiten waarvan de verkrijging van dat goed door die schuldenaar afhankelijk is, 
voor zover zij zakelijke werking hebben; dit betreft de “titelgebreken en titelbeperkingen”, 
zoals daar zijn de nietigheid van de verkrijgingstitel, de ontbindende voorwaarde in de 
verkrijgingstitel (inbegrepen een ontbindende voorwaarde van vooroverlijden bij een 
gemeenschappelijke verkrijging, de zgn. “tontine”209), de ontbinding, herroeping of inkorting 
van de verkrijgingstitel, of de aanvechting van de verkrijgingstitel wegens 
schuldeisersbedrog; 
- alle interne (doch extern werkende) bepalingen van de schuldvorderingen die de 
schuldenaar heeft. De schuldeiser moet ook dat soort activa nemen zoals ze zijn, met alle 
daaraan verbonden afspraken en modaliteiten (zie verdere uitwerking infra in het Deel over 
schuldvorderingen); men zegt ook soms dat contractuele rechten slechts "netto" in de boedel 
vallen: 
- alle interne (doch extern werkende) vormen van beschikkingsgebondenheid van goederen 
die een afzonderlijk vermogen vormen (zie de bespreking in het Hoofdstuk over afgescheiden 
vermogens; bv. maatschap, huwgemeenschap e.d.m.), en in beginsel ook van goederen onder 
een aanwasregeling (zie verder); 
- de hoger besproken zgn. kwalitatieve verplichtingen, die immers in beginsel tegenwerpelijk 
zijn aan de overige schuldeisers (bv. de verplichting om in onverdeeldheid te blijven, 
uitdrukkelijk tegenwerpelijk volgens art. 1561 I GerW; de huur met vaste datum e.d.m.). 

                                                 
207 Ook uitgewerkt in o.m. DIRIX & DE CORTE (2006) nr. 21-22 p. 22-24. 
208 Dat het goed bezwaard is met een zakelijke zekerheid, belet niet dat andere schuldeisers er beslag op kunnen 
leggen; de zakelijke zekerheid verschaft geen recht op het goed zelf, maar op de opbrengst ervan (zie verder). 
Wel zal de verzekerde schuldvordering dus eerst uitbetaald worden uit de opbrengst van het goed. 
209 Of de gebondenheid hieraan ook aan de schuldeisers kan worden tegengeworpen, is betwist; zie V. 
SAGAERT, in Familiale vermogensplanning, p. (205) 214-217. 
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b. Geen gebondenheid aan geveinsde rechten  
 
Geveinsde vervreemdingen of beperkingen daarentegen verhinderen het verhaalsrecht van de 
schuldeisers niet, en zij kunnen steeds vorderen dat een gesimuleerde handeling geveinsd 
wordt verklaard en zich op de ontveinsde rechtstoestand beroepen (vordering in 
geveinsdverklaring, Fr. action en déclaration de simulation) om aan te tonen dat bepaalde 
activa wel degelijk deel uitmaken van het vermogen van hun schuldenaar (vgl. ook verder 
omgekeerd de mogelijkheid zich op de geveinsde handeling te beroepen; de specifieke 
problematiek van de naamlening en middellijke vertegenwoordiging, die in beginsel géén 
vormen van simulatie zijn, komt daarna ook ter sprake). 
 
Een voorbeeld vinden we in een arrest van het Hof van beroep te Antwerpen210 betreffende twee kredietnemers 
die een lening aangaan om een bungalow te kopen en vervolgens die bungalow op naam van hun minderjarige 
kinderen kopen; het op naam van de kinderen stellen werd als simulatie gekwalificeerd, zodat de kredietverlener 
verhaal kon nemen op het onroerend goed als deel uitmakende van het vermogen van de ouders-kredietnemers. 
Aangezien het hier niet om een pauliana gaat, moet geen bedrog van de verkoper bewezen worden.  
 

c. Geen gebondenheid aan oudere maatregelen van collectief geacht verhaal 
 
Rechten die bepaalde schuldeisers reeds zouden verkregen hebben, maar slechts een collectief 
en geen individueel karakter hebben, verhinderen niet het verhaal door andere schuldeisers - 
of juister: het mee delen van andere schuldeisers in de opbrengst. De concrete regels worden 
besproken in Deel III, in het bijzonder waar we het hebben over de opeenvolging van 
meerdere vormen van samenloop. 

d. Uitzonderingen op de eerbiediging van eigendom of zakelijke rechten van een derde 
 
Op de grondregel in ons recht dat de schuldeisers het vermogen van hun schuldenaar moeten 
nemen in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik waarop ze verhaal nemen c.q. een 
samenloop ontstaat, zijn er verschillende soorten uitzonderingen, waarbij de schuldeisers toch 
in zekere mate als “derden” beschermd worden (al leiden zij hun rechten zoals gezegd af van 
hun schuldenaar): Zij zijn gegrond: 
- uitzonderingen gegrond op de schijn- of vertrouwensleer, besproken onder 5.; 
- uitzonderingen ingevolge de aanvechting van bedrieglijke of abnormale handelingen, 
besproken onder 6. 
 
Dat de schuldeiser ook verhaal kan nemen op de mede-schuldenaars of persoonlijke 
zekerheden is geen uitzondering. Wel kan er gewezen worden op de specifieke gevallen van 
de zakelijke borg (verhaalsrecht op één bepaald goed van een derde), de hypotheek voor de 
successierechten op alle onroerende goederen van de nalatenschap en de zgn. derde-bezitter 
van een goed waarop de schuldeiser een zakelijke zekerheid met volgrecht heeft, die alle ter 
sprake komen in het deel over persoonlijke zekerheden. 
 
                                                 
210  Hof Antwerpen 26 mei 2008, NjW 2008, 928 noot M. DAMBRE. 
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Hoger werdenr eeds enkele gevallen evrmeld waarin een schuld ook verhaalbaar is op de 
goederen waarvan de schuldenaar slechts mede-eigenaar is. 
 
Verder is er nog een specifieke uitzondering in het faillissementsrecht, waar de schuldeisers 
verhaal nemen op alle goederen van de huwgemeenschap van de gefailleerde (art. 96 FaillW), 
ook voor schulden die krachtens de gewone regels (art. 1409 v. BW) niet of slechts beperkt op 
de huwgemeenschap kunnen worden verhaald.  
 
Om die reden zullen handelaars normaal kiezen voor een huwelijksstelsel van scheiding van goederen  (zie in dit 
verband ook art. 12 tot 15 WvK in verband met de publiciteit te geven aan van het wettelijk stelsel afwijkende 
huwelijksvoorwaarden van handelaars). 
 
Tenslotte zijn er specifieke uitzonderingen voor het verhaal van fiscale schuldvorderingen, 
waardoor de eigen goederen van een mede-echtgenoot slechts aan verhaal voor fiscale 
schulden van de andere echtgenoot ontsnappen in bepaalde gevallen, nader omschreven in art. 
394 § 1 WIB (1992). De mede-echtgenoot ontsnapt volgens die bepaling slechts aan verhaal 
op zijn eigen goederen indien hij aantoont ze op één van de volgende 3 wijzen te hebben 
verkregen: 1o dat hij ze bezat vóór het huwelijk; 2o of dat zij voortkomen van een erfenis of 
van een schenking door een andere persoon dan zijn echtgenoot; 3o of dat hij ze heeft 
verworven door middel van fondsen die voortkomen van de realisatie van dergelijke 
goederen; 4o of dat hij ze heeft verkregen met inkomsten die eigen zijn op grond van zijn 
huwelijksvermogensstelsel. Andere eigen goederen blijven dus onderworpen aan het verhaal 
voor fiscale schulden van de mede-echtgenoot211. Het gaat wel enkel om een uitbrieding van 
het verhaalsrecht, niet om een hoofdelijke medeschuld212. 

5. Uitbreiding van het verhaalsrecht tot sommige goederen die schijnbaar aan de schuldenaar 
toebehoren.  
 
Een eerste categorie van mogelijke uitzonderingen berust op de gebeurlijke toepassing van de 
regels van derdenbescherming uit het zakenrecht. 

a. Mogelijke toepassing van de regels inzake bescherming van derde-verkrijgers te goeder 
trouw 
 
1° Uitgangspunt: de regels inzake bescherming van derde-verkrijgers te goeder trouw 
 
In het zakenrecht worden verkrijgers onder bijzondere titel mits vervulling van nadere 
vereisten beschermd tegen oudere zakelijke rechten. Het gaat om gevallen waar de 
vervreemder zijn beschikkingsbevoegdheid te buiten gaat, maar de goederen wel vervreemd 
worden aan een wederpartij te goeder trouw door middel van een “levering” krachtens een 
(geldige) titel (zie verder, bij de wijzen van eigendomsverkrijging, de bespreking van de 
rechtsfiguur “overdracht”). Met andere woorden, aan alle vereisten voor een geldige 
overdracht (of vestiging van een zakelijk recht) is voldaan, behalve de 
                                                 
211 Cass. 22 november 2007, RW 2008-2009, 869. 
212  Cass. 8 juni 2006, RW 2009-2010, 405. 
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beschikkingsbevoegdheid. Ondanks die beschikkingsonbevoegdheid wordt de derde-
verkrijger te goeder trouw in een aantal gevallen beschermd, met name: 
- de verkrijger van roerende zaken in beginsel indien hij de zaak te goeder trouw in zijn 
feitelijk bezit heeft gekregen (art. 2279 BW); 
- in sommige gevallen de verkrijger van onroerend goed die eerst zijn titel heeft gepubliceerd 
(art. 1 HypW); 
- in sommige gevallen de verkrijger van schuldvorderingen die eerst zijn verkrijging ter 
kennis heeft gebracht van de schuldenaar van die schuldvordering (de debitor cessus) (art. 
1690 BW). 
 
Deze regels worden verder nader aangegeven voor de verschillende categorieën van goederen 
afzonderlijk. Het gaat telkens om gevallen waarin de goederen schijnbaar toebehoorden aan 
de vervreemder. 
 
Deze regels gelden ook voor de verkrijging van individuele zakelijke zekerheden, zoals 
pandrechten en hypotheekrechten; ook deze kunnen, in beginsel met vervulling van dezelfde 
vereisten, verkregen worden van een beschikkingsonbevoegde (er zijn wel enkele verschillen; 
ook kan het rechtsmisbruik zijn om eerst verhaal te nemen op goederen die niet aan de 
schuldenaar toebehoren en waarover hij niet beschikkingsbevoegd was). Dit wordt nader 
besproken bij de bespreking van de verschillende zakelijke zekerheden.  
 
2° Mogelijke toepassing van de regels inzake bescherming van derde-verkrijgers te goeder 
trouw op de verkrijger krachtens beslag. 
 
Nu rijst de vraag of ook een schuldeiser die beslag legt, en bij uitbreiding, een schuldeiser die 
opkomt in een samenloop, als verkrijger van een “collectief pandrecht” over dezelfde 
bescherming beschikt als een derde-verkrijger van eigendom of een individueel pandrecht, en 
zich om die reden ook zou kunnen verhalen op goederen die slechts schijnbaar aan zijn 
schuldenaar toebehoren (doctrine of reputed ownership). Kan een schuldeiser bijvoorbeeld 
verhaal nemen op: 
- roerende zaken van een derde die in het feitelijk bezit zijn van zijn schuldenaar (bv. 
ingevolge huur, bewaarneming, consignatie, eigendomsvoorbehoud van de verkoper, enz.), of 
- onroerende goederen van een derde die in het hypotheekkantoor onaangetast213 
ingeschreven staan op naam van zijn schuldenaar, of 
- schuldvorderingen die toekomen aan een derde maar volgens de kennis van de debitor 
cessues op naam staan van zijn schuldenaar ? 
 
Weliswaar is het verhaalsrecht van de schuldeiser in beginsel afgeleid van het recht van zijn 
schuldenaar op dat goed, maar dat geldt voor de hoger genoemde derde-verkrijgers evenzeer. 
Verder is het ook zo dat de verhaal nemende schuldeiser niet verkrijgt door een levering door 
zijn schuldenaar krachtens een daartoe strekkende verbintenis tot geven (titel), maar ofwel 
door een daad van beslag wegens een geldvordering, ofwel door het beslag dat het gevolg is 

                                                 
213 Daarmee bedoel ik dat die inschrijving op naam van de schuldenaar ook niet aangevochten is door middel 
van een rechtsvordering die gekantmeld is (vordering tot nietigverklaring of herroeping, actio pauliana, enz.), en 
niet onderworpen is aan een door middel van een voorrecht verzekerd ontbindingsrecht. 
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van een collectieve procedure.  
 
Vanuit het perspectief van de concurrente schuldeisers daarentegen is het perspectief zeer 
gelijkaardig, namelijk de vraag of zij beschermd worden tegen oudere zakelijke rechten 
(overdracht e.d.) die ze niet behoorden te kennen. Zo bezien komt de vraag erop neer of 
overdrachten of vestigingen van zakelijke rechten moeten worden geëerbiedigd door de 
samenlopende schuldeisers, wanneer aan deze overdracht geen publiciteit is gegeven zoals 
hierboven beschreven (bezit voor roerende zaken, overschrijving van de titel voor onroerende 
goederen, mededeling aan de schuldenaar voor schuldvorderingen), dan wel de schuldeisers in 
die gevallen verhaal kunnen uitoefenen op goederen die slechts schijnbaar tot het vermogen 
van hun schuldenaar behoren. Aangezien schuldeisers krachtens art. 7 en 8 Hyp.W. een 
virtueel pandrecht hebben op alle goederen van hun schuldenaar, zouden zij bij de "realisatie" 
(verzakelijking) daarvan - die geschiedt door het ontstaan van de samenloop - kunnen worden 
beschermd op een wijze die gelijkaardig is aan de bescherming van derde-verkrijgers te 
goeder trouw. 
 
Er zijn dus belangrijke gelijkenissen en belangrijke verschillen. 
 
Het antwoord op die vraag is in ons recht niet éénduidig. 
 
Op de eerste plaats worden de verhaal nemende schuldeisers beschermd doordat oudere 
zakelijke rechten van derden, die enkel een zekerheidsrecht zijn, hem inderdaad niet 
tegenwerpelijk zijn indien niet voldaan is aan de publiciteitsvereisten voor zo’n 
zekerheidsrecht. En de meeste zakelijke zekerheden in ons recht zijn aan publiciteit 
onderworpen (althans bij roerende zaken, onroerend goed in intellectuele rechten; anders het 
pandrecht op schuldvorderingen). 
 
Voor oudere zakelijke rechten van derden die geen zekerheidsrechten zijn, maar een 
volwaardige eigendom of genotsrecht inhouden, gelden die tegenwerpelijkheidsvereisten 
echter niet algemeen. Meer nog, we kunnen enkel vaststellen dat de bescherming van de 
samenlopende schuldeisers tegen dergelijke oudere zakelijke rechten van derden erg 
uiteenlopend is: 
- bij onroerend goed worden de schuldeisers in samenloop in beginsel beschermd zoals een 
verkrijger te goeder trouw en kunnen ze dus verhaal nemen op goederen die in de 
hypotheekregisters op naam van hun schuldenaar staan; 
- bij roerende zaken daarentegen kunnen ze in beginsel geen verhaal nemen op goederen die 
aan derden toebehoren, ook al bevinden ze zich in de macht (detentie) van hun schuldenaar; in 
sommige gevallen worden die oudere rechten nochtans wél beperkt (zie verder de bespreking 
van de beperkingen aan bv. het ontbindingsrecht van de verkoper); 
- bij schuldvorderingen is dit een betwist punt (zie dan ook de bespreking verder)214. 
 
                                                 
214 Volgens de ene opvatting (A. VERBEKE, I. PEETERS e.a.) is de overdracht van schuldvordering zonder 
enige publiciteit tegenwerpelijk aan de samenlopende schuldeisers (en publiciteit slechts vereist bij conflict 
tussen concurrerende zakelijke rechten in enge zin op een schuldvordering); volgens de andere (E. DIRIX, M.E. 
STORME, J. VANANROYE) geeft de publiciteit ook de doorslag bij conflict tussen een cessionaris en de 
samenlopende schuldeisers van de overdrager. 
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Dit vraagstuk wordt dan ook voor de verschillende categorieën van goederen verder nader 
uitgewerkt (Deel V. en volgende).  

b. Toepassing van de regels inzake gewone simulatie en deze inzake zakenrechtelijke 
simulatie 
 
Een andere mogelijkheid op grond waarvan schuldeisers verhaal kunnen nemen op goederen 
die schijnbaar aan hun schuldenaar toebehoren, is de simulatie (veinzing). 
 
1° Gewone simulatie 
 
Uit art. 1321 BW volgt dat derden, waaronder ook schuldeisers, in geval van simulatie (d.i. 
bewuste veinzing van een rechtshandeling) kunnen kiezen of ze zich op de gesimuleerde 
(geveinsde) handeling beroepen, dan wel op de gedissimuleerde (werkelijke) handeling. Zo 
kunnen schuldeisers meer bepaald verhaal nemen op goederen die volgens de geveinsde 
handeling aan hun schuldenaar toekomen, ook al behoren ze in werkelijkheid aan een derde. 
Wel wordt vaak geoordeeld dat derden zich niet op de geveinsde handeling kunnen beroepen 
indien zij niet te goeder trouw waren215; in geval van samenloop zou dan evenwel moeten 
worden aangetoond dat alle schuldeiser de ontveinsde handeling kenden. 
 
2° Zakenrechtelijke simulatie - Verhaal op andermans goederen met betrekking waartoe de 
schuldenaar in eigen naam optreedt (“verborgen” middellijke vertegenwoordiging). 
  
Een daarvan te onderscheiden situatie vinden  we wanneer een partij krachtens de hem door 
een principaal verleende bevoegdheid in eigen naam over diens goederen beschikt of ze voor 
zijn rekening verkrijgt, d.i. middellijke vertegenwoordiging. Zo zal een commissionair in 
eigen naam, maar voor rekening van een opdrachtgever, overeenkomsten sluiten tot verkoop 
of aankoop van goederen. De beheerder van een stille maatschap zal in eigen naam handelen 
voor gemeenschappelijke rekening van de maten. 
 
Zoals hoger gezegd, ontstaat er bij middellijke vertegenwoordiging verbintenisrechtelijk een 
rechtsverhouding tussen tussen de middellijke vertegenwoordiger en de wederpartij enerzijds 
enerzijds en tussen de middellijke vertegenwoordiger en de opdrachtgever anderzijds. Op dit 
niveau is er daarbij helemaal geen sprake van simulatie216: de vertegenwoordiger verbindt 
enkel zichzelf en pretendeert ook niets anders. De wederpartij heeft géén keuze zoals bij 
veinzing, aangezien er (althans verbintenisrechtelijk) helemaal geen daarvan afwijkende 
ontveinsde (gedissimuleerde) werkelijkheid is. 
 
Zakenrechtelijk aanvaardt ons recht zoals gezegd dat de eigendomsoverdracht en andere 
zakenrechtelijke rechtsgevolgen r e c h t s t r e e k s  plaatsvinden tussen de opdrachtgever 
(vertegenwoordigde) en de derde-wederpartij of omgekeerd, ook al ontstaat er in beginsel 

                                                 
215 Zie in dit verband Cass. 11 december 1987, Pas. 1988 I 449 = RCJB 1993, 49 noot D. PHILIPPE, "La 
simulation et la protection des tiers". 
216 Zie de terechte argumentatie van o.m. P.A. FORIERS, "Observations sur le contrat de prête-nom et la 
théorie des extensions de faillite", JT 1980, 417 v., meer bepaald 419-420. 
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geen rechtstreekse verbintenisrechtelijke verhouding tussen hen. Wanneer de middellijke 
vertegenwoordiger goederen levert of ontvangt voor rekening van een opdrachtgever (of voor 
gemene rekening, de stille maatschap), gaat de eigendom in ons recht rechtstreeks over tussen 
wederpartij en opdrachtgever, althans voorzover aan de overige vereisten voor dergelijke 
eigendomsoverdracht is voldaan (zie hoger).  
 
Op dit niveau nu kan er wel sprake zijn van simulatie, nl. wanneer de bijzondere aard van 
deze verkrijging of vervreemding (nl. voor andermans rekening) verborgen wordt gehouden. 
De middellijke vertegenwoordiging - dus het in eigen naam handelen voor andermans of 
gemene rekening - kan immers zowel openlijk als verborgen geschieden: 
- in het eerste geval wordt misschien wel de naam van de opdrachtgever (of van de stille 
vennoten) verborgen gehouden, maar niet het feit dat voor andermans of gemene rekening 
wordt gehandeld; de derde kan niet op het tegendeel vertrouwen; 
- in het tweede geval wordt ook het feit dat voor andermans of gemene rekening wordt 
gehandeld verborgen gehouden (zuivere naamlening). Verbintenisrechtelijk gaat het nog 
steeds niét om veinzing, maar zakenrechtelijk wél: de vertegenwoordiger wekt bewust de 
schijn dat hij ook (alleen) eigenaar is van de goederen die hij beheert of verkrijgt, zodat 
derden daar ook op mogen vertrouwen217. Het resultaat hiervan moet zijn dat de eigen 
schuldeisers van de vertegenwoordiger verhaal kunnen nemen op die goederen, ook al 
behoren die toe aan diens opdrachtgever of maken ze deel uit van een stille maatschap tussen 
de vertegenwoordiger en één of meer andere maten. 
 
De hier aangegeven regel werd toegepast bij het verhaal van een schuldeiser van een 
beherende vennoot van een stille maatschap op een schuldvordering van de maatschap in het 
arrest-Van Laere218. Het arrest besliste dat het gemeenschappelijk karakter van een 
schuldvordering die door de handelende vennoot in eigen naam voor gemene rekening was 
verkregen, en dus het vallen binnen het afgescheiden vermogen van de maatschap (en niet in 
het privé-vermogen van de handelende vennoot) (zie hierover verder het hoofdstuk 
afgescheiden vermogens) niet tegenwerpbaar is aan de schuldeisers van eigen schulden van de 
handelende vennoot (in casu in geval van samenloop ontstaan door het faillissement van de 

                                                 
217 Deze opvatting over de zakenrechtelijke veinzing heb ik eerder ontwikkeld, onder meer in mijn bijdrage "De 
bescherming van de wederpartij en van het dwingend recht bij middellijke vertegenwoordiging, m.b. 
naamlening, in het burgerlijk procesrecht, en de betwistbare verwoording daarvan in de cassatiearresten van 25 
november 1993", Proces & bewijs 1994, 53 v., meer bepaald nr. 3. Zij werd gevolgd en verder uitgewerkt door J. 
VANANROYE in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (205) 223 v. randnr. 23 en in TPR 1999, 
(1453) 1482 v. Zie voor aanzetten daartoe in Nederland PITLO-BOSKAMP-CAHEN, Korte uitleg, p. 56, en ook 
J.L.P. CAHEN, “Het omslagpunt bij de middellijke vertegenwoordiging” in Op de grenzen van komend recht, 
Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.H. Beekhuis, Kluwer Deventer - Tjeenk Willink Zwolle 1969, 67 v.  
Vgl. ook F. LEDUC, RTDCiv 1999, (283) 311 nr. 32. 
Waar De PAGE zondigt door het ene uiterste, namelijk elke naamlening als simulatie te beschouwen, zondigen 
sommige andere schrijvers door het andere uiterste, nl. door te stellen dat veinzing gewoon niet mogelijk is in 
die gevallen (b.v. P.A. FORIERS, "Observations sur le contrat de prête-nom et la théorie des extensions de 
faillite", J.T., 1980, 417 e.v.; L. SIMONT, "Exposé introductif", in Les intermédiaires commerciaux, (7) 14 nr. 
11). Deze schrijvers verwarren de verbintenisrechtelijke gevolgen, waarvoor hun stelling juist is, en de 
zakenrechtelijke gevolgen, waarvoor ze onjuist is. 
218  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. 
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beherende vennoot). Gevolg daarvan is bv. dat wanneer een persoon voor gemene rekening 
handelt (stille maatschap) zonder dat dit blijkt, de door hem in eigen naam beheerde goederen 
vatbaar zijn voor verhaal door zijn persoonlijke schuldeisers, ook al gaat het eigenlijk om 
gemeenschappelijke goederen: de mede-eigendom wordt immers bewust verborgen gehouden, 
zodat dit aan derden de mogelijkheid geeft deze te negeren. 

6. Uitbreiding van het verhaalsrecht door aanvechting van handelingen uit de “verdachte 
periode” en van bedrieglijke handelingen (pauliaanse vorderingen s.l.). 
 
Een tweede categorie van uitzonderingen bestaat daarin dat eerdere handelingen van de 
schuldenaar waardoor de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zijn verminderd 
'"verhaalsbenadeling") – en in het bijzonder activa zijn vervreemd - door diens schuldeisers 
(of de bewindvoerder die voor hun rekening optreedt) onder bepaalde voorwaarden 
(abnormale dan wel bedrieglijke handelingen) kunnen worden aangevochten (Fr. attaqué) en 
aldus niet tegenwerpelijk kunnen worden verklaard. Men kan spreken van aanvechtbare 
handelingen (En. vulnerable transactions of voidable transactions) 
 
Dit geldt in ruime mate in geval van faillissement (1°) en in beperkte mate krachtens het 
gemeen recht (actio pauliana, 2°). Daarnaast zijn er nog enkele bijzondere bepalingen (3°). Al 
deze aanvechtingsmogelijkheden kan men de pauliaanse vordering sensu lato noemen. 

a. Herstel- of aanvechtingsbevoegdheden bij faillissement van een handelaar 
 
In sommige situaties, en meer bepaald het faillissement, wordt het verhaalsrecht van de 
schuldeisers uitgebreid door een aantal aanvechtings- of herstelbevoegdheden die voor 
rekening van alle samenlopende schuldeisers gezamenlijk, dus door de faillissementscurator, 
kunnen worden uitgeoefend219. Dergelijke regels vinden we ook in het faillissementsrecht van 
de meeste andere Europese landen, al loopt de concrete inhoud ervan wel nogal uiteen220. 
  
Aangezien in ons recht enkel handelaars ("kooplieden"221) failliet kunnen gaan, betreft deze 
uitbreiding enkel de verhaalsmogelijkheden van een schuldeiser van een handelaar. Daarnaast 
bestaat er voor eenieder onder beperktere voorwaarden de gemeenrechtelijke 
aanvechtingsmogelijkheid of actio pauliana in engere zin, die daarna wordt besproken. In 
rechtsstelsels waar het faillissement niet beperkt is tot handelaars, gelden deze remedies in 
beginsel ook in de andere gevallen die onder het faillissementsrecht vallen. 
 
Naar Belgisch recht vereist dit specifieke aanvechtingsrecht van de schuldeisers géén bedrog 
in eigenlijke zin; wel treft het enkel handelingen die hebben plaatsgevonden in de 

                                                 
219 De vordering kan dus niet door individuele schuldeisers worden uitgeoefend. Voor de IPR-regel, zie art. 4 
lid 2 m° en 13 Vo. 1346/2000 op de insolventieprocedures. 
220 Zie bv. in het Duitse recht het Anfechtungsgesetz (regeling van de Gläubigeranfechtung); §§ 27-43 
oostenrijkse KO (Konkursordnung) 1914 (met een gecompliceerder stelsel van Anfechtungsrechte), art. 71 v. 
Spaanse LC (Ley Concursal) 2003 (betreffende de "acciones de reintegration", die in de plaats komen van de 
vroegere nietigheden van de oude art.  878 v. Codigo de Comercio), enz. In het Nederlands recht vinden we 
enkel de faillissementspauliana (art. 42 v. Faillissementswet 1893). 
221 Zoals gedefinieerd in art. 1 v W.Kh. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

132 

zogenaamde “verdachte periode”222 (Fr. période suspecte; En. ook soms suspect period) d.i. 
na de staking van betaling (zie Deel III). 
 
Art. 17 FaillW bevat een “zwarte lijst”223 en art. 18 een “grijze lijst” van aanvechtbare 
rechtshandelingen (Fr. actes attaquables; Dui. anfechtbare Rechtshandlungen, En. 
impeachable/vulneralble/voidable dispositions/transactions) c.q. aanvechtingsmogelijkheden 
(Dui. Anfechtungsrechte, Sp. acciones de reintegration; in het Fr. heeft met het veeleer over 
actions en inopposabilité en in het En. over transaction avoidance) 224. 
 
Het betreft in beginsel handelingen waardoor de wederpartij in een betere positie is 
terechtgekomen dan hij zonder die handeling in het faillissement zou hebben bekleed (in het 
Engels spreekt men van een "preference" die hij gekregen heeft, een voorkeursbehandeling). 
 
Op deze algemene bepalingen gelden er enkele uitzonderingen die betrekking hebben op 
zekerheden op financiële activa (ten gevolge van EG-Richtlijnen inzake 
effectenverrekeningstelsels en inzake financiële zekerheden en hun omzetting in Belgisch 
recht). 
 
Niet aanvechtbaar zijn de handelingen uit de verdachte periode die gesteld werden in het 
kader van een procedure tot gerechtelijk akkoord (onder de oude WGA, voor 1 april 2009) 
met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting (wanneer 
de procedure mislukt en er toch een faillissement volgt); zij worden immers gelijkgesteld met 
handelingen van de curator (art. 44 WGA; zie verder)225. Onder de nieuwe WCO gelden er 
meer speicifieke regels ten aanzien van de handelingen van art. 17, 2° en 18 FaillW, die 
hieronder worden besproken. 
 
NB. Hoewel deze aanvechtingsbevoegdheid traditioneel een bijzondere regel van faillissemenstrecht is, volgt 
uit art. 119 § 4 WIPR en art.  4 II m° en 13 van de Insolventie-verordening 1346/2000 dat een rechtshandeling 
(titel) er maar door getroffen wordt wanneer de lex contractus dit mogelijk maakt226.  
 
1° Bepaling van de verdachte periode 
 
Dit is naar huidig recht227 de periode voorafgaand aan het faillissement en na de datum van 
staking van betaling, zoals die bij faillietverklaring wordt vastgesteld. De datum van staking 

                                                 
222 In sommige andere rechtsstelsels kan men onder strikte voorwaarden soms rechtshandelingen van vele jaren 
voordien nog aanvechten; in ons recht kan dit alleen door middel van de actio pauliana, zie verder. 
223 Een lijst van handelingen die per se ongeldig zijn, d.i. zonder nadere voorwaarden, wordt vaak een zwarte 
lijst genoemd. 
224 In het Staats-Nederlandse recht bestaat er geen dergelijke zwarte lijst; er is wel een grijze lijst van 
handelingen gesteld binnen het jaar voor de faillietverklaring in art. 43 en 45 Fw, waar een vermoeden van 
"wetenschap van benadeling" geldt voor de toepassing van de faillissementspauliana van art. 42 Fw - zie de 
bespreking verderop alsook de rechtsvergelijkede analyse bij I. VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud 
en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, p. (365) 384 v. 
225 Vgl. P. COUSSEMENT, “De overgang van gerechtelijk akkoord naar faillissement en de vaststelling van de 
datum van staking van betaling”, RW 2003-2004, (1677) 1683 v. 
226 Zie hierover DIRIX & SAGAERT, "Verhaalsrechten en zekerheidsposities van schuldeisers onder de 
Europese Insolventieverordening", TBH 2001, (580)  586 nr. 20. 
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van betaling is de datum waarop de materiële faillissementsvoorwaarden vervuld waren228, 
dus niet alleen de staking van betaling in enge zin, maar ook het niet meer hebben van krediet 
(zie daarvoor verder de bespreking van het faillissement). Behalve bij de faillietverklaring van 
ontbonden rechtspersonen kan deze datum hoogstens 6 maanden voor de faillietverklaring 
liggen. Bij faillietverklaring van een ontbonden rechtspersoon kan de verdachte periode en 
dus de herstelbevoegdheid terugwerken tot op de dag van ontbinding van de rechtspersoon, 
indien er aanwijzingen dat deze ontbinding geschiedde met bedrieglijk inzicht229. 
 
Voor de procedure tot vaststelling van de staking van betaling, zie de bespreking verderop in 
Deel III.  
 
2° Zwarte lijst van art. 17 FaillW 
 
Art. 17 FaillW bevat de lijst van handelingen uit die verdachte periode (d.i. na de staking van 
betaling) die, zo de curator ze aanvecht (d.i. de niet-tegenwerpelijkheid vordert) aan de 
schuldeisers niet-tegenwerpelijk worden verklaard zonder enige verdere waardering in 
concreto. 
 
De goede of kwade trouw van de wederpartij, met wie gehandeld is (de Anfechtungsgegner), 
speelt geen rol, en dus ook niet of deze al dan niet kennis heeft van de staling van betaling. 
Discussie is er wel over de vraag of de benadeling van de boedel (verhaalsbenadeling) een 
vereiste is; volgens een opvatting zou de aanvechting van de curator immers maar 
ontvankelijk zijn indien de boedel belang heeft bij de niet-tegenwerpelijkheid van de 
aangevochten handeling230, wat alvast vereist dat de gelijkheid van de schuldeisers erdoor 
wordt aangetast231. 
 
We bespreken afzonderlijk de vier gevallen die opgesomd worden in art. 17. 
 

                                                                                                                                                         
227 In de Code de commerce van 1808 ging het faillissement en dus de samenloop in door de staking van 
betaling, en werkte de faillietverklaring dus terug tot op die dag (declaratief vonnis). De verdachte periode was 
in dat stelsel de periode van 10 dagen voor de staking van betaling. 
228 Zo bv. kh. Hasselt 8 februari 2001, RW 2001-2002, 822; Hof Antwerpen 13 november 2003, NJW 2004, 
377. Anders Hof Gent 16 juni 2003, NJW 2004, 380. 
229 Art. 12 FaillW dat spreekt van vaststelling op de dag van het ontbindingsbesluit. Sommige rechtspraak 
aanvaardt zelfs terugwerking tot op de dag van de “feitelijke ontbinding” zoals de verkoop van de handelszaak 
waardoor het maatschappelijk doel niet meer kan worden verwezenlijkt en met bedrieglijk opzet – zie kh. 
Brugge 16 april 2003, RW 2003-2004, 114; Rb. Mechelen 5 oktober 1992, TRV 1994, 465 noot B. TILLEMAN. 
230 Zo VAN RYN-HEENEN, Principes IV (1e uitg.) nr. 2718; VAN DEN BERG, APR 
Afbetalingsovereenkomsten nr. 638; GEINGER, “Overzicht”, TPR 1991, 537 nr. 163. Contra P. COPPENS, noot 
in TBH 2002, 323; CLOQUET nr. 406; FREDERICQ, Traité, VII nr. 107; A. ZENNER, (Faillite et concordats, 
Dossier JT, Brussel 2000, ?) p... nr. 1043, COPPENS & ’t KINT, RCJB 1991, 525 nr. 117. Vgl. ook Hof Gent 28 
februari 2001, TBH 2002, 322 noot P. COPPENS, stelt dat de aanvechting moet verworpen worden indien de 
wederpartij bewijst dat de boedel niet benadeeld is; maar het nadeel wordt in dat arrest wel ruim uitgelegd: dat 
een vordering bevoorrecht zou zijn (kosten behoud van de zaak) en daardoor hoe dan ook zou moeten worden 
betaald bij voorrang, werd onvoldoende reden geacht om een voortijdige betaling van die vordering in stand te 
houden.  
231 Cass. 11 oktober 1985, Pas. 1986 I 150 = Arr. p. 174 = RW 1986-87, 453. 
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a) Art. 17, 1° FaillW: handelingen geheel of gedeeltelijk om niet 
 
Deze bepaling treft alle handelingen waarbij in tempore suspecto om niet wordt beschikt over 
roerende of onroerende goederen, alsmede handelingen, verrichtingen of overeenkomsten, 
vergeldend of onder bezwarende titel, indien de waarde van hetgeen de gefailleerde heeft 
gegeven, de waarde van hetgeen hij daarvoor heeft ontvangen, aanmerkelijk overtreft. 
 
Hier was de prestatie (beschikking) niét verschuldigd, het is de titel krachtens dewelke ze 
wordt toegezegd die aangevochten wordt (en ten gevolge van die aanvechting vervalt ook de 
eigendomsovergang). Die titel kan dus worden aangevochten voor zover de handeling vanuit 
het oogpunt van de gefailleerde om niet is; bv. ook: 
- een onrechtstreekse schenking, waarbij de gefailleerde goederen vervreemdt in ruil voor een 
begunstiging van een derde door de verkrijger); 
- een overeenkomst tot inpandgeving of hypotheek tot zekerheid van een schuld van een 
dochtervennootschap (de moedervennootschap verkreeg hiervoor geen concrete 
tegenprestatie; in het faillissement van de moedervennootschap is dit dus een handeling om 
niet)232 of omgekeerd van een moedervennootschap233. De rechtspraak oordeelt dus vrij 
streng over het kosteloos of bezwarend karakter; de afwezigheid van animus donandi 
verhindert nog niet dat de handeling kosteloos wordt geacht; ook het feit dat de handeling 
vennootschapsrechtelijk geldig is (wegens het groepsbelang) betekent nog niet dat ze niet 
kosteloos zou zijn in de zin van art. 17. Een overeenkomst tot het stellen van een zekerheid 
voor eigen schulden daarentegen valt niet onder art. 17, 1°. 
 
De uitvoering van een natuurlijke verbintenis valt eveneens onder art. 17, zij het wellicht 
veeleer op grond van art. 17, 2° dan 17, 1°. 
 
b)  Art. 17, 2° FaillW: betaling van niet vervallen schulden, anders dan door 
schuldvergelijking 
 
Dit betreft alle betalingen in tempore suspecto, hetzij in geld, hetzij bij overdracht, verkoop, 
of anderszins, wegens niet vervallen schulden. De aangevochten handeling kan worden 
aangevochten omdat ze nog niet verschuldigd (opeisbaar) was, ook al was er wel een schuld. 
 
Hierbuiten valt een betaling van een niet vervallen schuld bij terugname van de daarvoor in 
pand gegeven goederen (in casu bepaalde de overeenkomst tussen partijen dat de schuldenaar 
ten allen tijde de in pand gegeven effecten kon terugnemen tegen betaling van de 
overeenstemmende schuld)234, of een voortijdige betaling in ruil voor een korting (disconto) 
(bv. ook voorafbetalingen van belastingen, enz.). 
 

                                                 
232 Cass. 9 maart 2000, Arr.Cass. 2000, 550, nr. 166 = Pas. 2000, nr. 166 = RW 2000-2001, 662 = TBH 2000, 
782 noot LEUNEN = TRV 2001, 94 noot NAPOLITANO, kritisch besproken door DIRIX, "Overzicht", TPR 
2004 nr. 21; Cass. 17 februari 2005, RW 2007-2008, 1221. 
233 Cass. 7 april 2005, nr. C.04.0202.F., International investment group KSC t. faill. Digicorp European 
Sales,  TRV 2006, 597 n. F. JENNé, "Zekerheden in groepsverband: een onzeker lot ?" met verdere 
verwijzingen. 
234 Cass. 12 november 1914, Pas. 1915-16 I 124. 
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Hierbuiten valt ook de voorafbetaling van belastingen235. 
 
Sedert de WFZ geldt art. 17, 2° FaillW niet meer voor overeenkomsten tot schuldvergelijking 
of schuldvernieuwing en betalingen in uitvoering daarvan gedaan (art. 16 § 3 WFZ; weliswaar 
bevat de tekst van art. 17, 2° nog het woord schuldvergelijking, doch dit is stilzwijgend 
opgeheven).  
 
De bepaling geldt evenmin voor verrekeningen van overboekingsopdrachten betreffende fondsen of financiële 
instrumenten en van de vorderingen en verbintenissen die voortvloeien uit zulke opdrachten, in een betalings- en 
effectenafwikkelingssysteem (art. 3 en 4 Wet 28 april 1999). 
 
Sedert de inwerkingtreding van de WCO (Wet continuïteit ondernemingen, 1 april 2009) geldt 
art. 17, 2° ook niet meer voor betalingen gedaan: 

- in uitvoering van een minnelijk akkoord in de zin van art. 15 WCO236; 
- vrijwillige betalingen gedaan door de schuldenaar tijdens de opschorting in het kader 

van de procedure gerechtelijke reorganisatie (art. 33 IV WCO); 
-  of in uitvoering van een minnelijk akkoord gesloten in het kader van de procedure 

gerechtelijke reorganisatie (art. 43 VI WCO). 
 
c)  Art. 17, 2° FaillW vervolg: inbetalinggeving 
 
i) Regel 
 
Dit betreft, volgens de tekst van de wet, "alle betalingen anders dan in geld of in 
handelspapier" (wegens vervallen schulden). Dit wordt zo uitgelegd dat het gaat om alle 
beschikkingen in tempore suspecto die uit iets anders bestaan dan de voorheen verschuldigde 
prestatie237. 
 
Hier was de prestatie of beschikking als dusdanig zelf niet verschuldigd; de titel krachtens 
dewelke ze wordt toegezegd, wordt aangevochten (en ten gevolge van die aanvechting vervalt 
ook de eigendomsovergang). 
 
ii) Niet getroffen betalingen of inbetalinggevingen 
 
* Betalingen (van vervallen schulden) “in geld of handelspapier” ontsnappen hieraan. Onder 
betaling in geld of in handelspapier verstaat men in het bijzonder: 

- betaling met chartaal geld (munten en bankbiljetten); 

                                                 
235 Cass. 13 januari 2006, RW 2008-2009, 405. 
236 Het moet volgens art. 15 WCO gaan om een akkoord met minstens 2 schuldeisers, gesloten met het oog op 
de gezondmaking van zijn financiële toestand of de reorganisatie van zijn onderneming, dat vermeldt dat het met 
die doelstelling is gesloten en neergelegd wordt op de griffie van de rechtbank (en aldaar in een register wordt 
bewaard). Zie terecht zeer ktitisch over deze ontsnappingsmogelijkheid R. JANSEN, "Far West-recht: enkele 
kritische kanttekeningen bij het buitengerechtelijk minnelijk akkoord in de nieuwe Wet Continuïteit 
Ondernemingen", RW 2008-2009, 1580. 
237  F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 136. 
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- girale betaling, d.i. een overschrijving van een geldsom die een rekeningtegoed doet 
ontstaan van de begunstigde (waarbij de opdrachtgever van de overschrijving een 
"delegant" is die aan de financiële instelling delegeert een dergelijk tegoed te 
verschaffen aan de begunstigde (delegataris), dus een delegatie-overeenkomst)238, 
voor zover ook de financiële instelling van de delegant (latere gefailleerde) niets 
anders ontvangt dan geld of handelspapier; 

- betaling met een wisselbrief (die ook een delegatie-overeenkomst inhoudt; zie verder), 
zij het door een wisselbrief te trekken ten gunste van de schuldeiser of er een 
wisselbrief die men bezit te endosseren aan de schuldeiser; 

- betaling met een orderbriefje (door het te endosseren aan de schuldeiser); 
- betaling met een cheque (zij het door deze te trekken op de gedelegeerde, of een 

cheque die men bezit te endosseren; zie ook over de cheque verder meer). 
 
De drie laatste gevallen houden, zoals verder zal worden uitgelegd, een beschikking in over het “fonds” dat de 
betaler heeft bij de betrokkene (gedelegeerde) van de cheque, wisselbrief of overschrijving239 (en dit ongeacht 
de aanvaarding door de gedelegeerde). Ook andere vormen van delegatie, zoals de opdracht tot overschrijving, 
of de "betaling" per kredietkaart, houden in geval van aanvaarding door de gedelegeerde, een beschikking in 
over het fonds dat de betaler heeft bij de gedelegeerde. Het begrip delegatie-overeenkomst komt verder 
uitvoeriger ter sprake, onder meer in het Deel over persoonlijke zekerheden, maar ook in Deel VI (Bijzonder 
Deel Schuldvorderingen) vanuit het perspectief dat het hier ook gaat om een beschikking over de 
fondsvordering. 
 
* Om de hierboven genoemde reden ontsnappen hieraan ook alle betalingen krachtens een 
overeenkomst tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing (zgn. nettingovereenkomsten) 
hieraan (art. 16 § 3 WFZ) en andere vormen van betalingsafwikkeling ("clearing"240) in een 
betalings- en effectenafwikkelingssysteem (Wet 28 april 1999). 
 
* Niet onder art. 17 2° valt een overeenkomst onder bezwarende titel, waarbij de "abnormale" 
wijze van betalen geen betrekking heeft op een bestaande schuld, maar op een nieuwe schuld, 
waarvoor een normale tegenprestatie wordt verkregen241. 
 

                                                 
238 Dit wordt nader uiteengezet bij de bespreking van de delegatie-overeenkomst in het Deel over persoonlijke 
zekerheden. 
239 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. 
240  "Clearing" is de meer algemene term voor de afwikkeling van een betaling of effectenoverdracht via een 
georganiseerd systeem: het kan zijn dat die afwikkeling een "nettting" impliceert, d.i. gebeurt op basis van 
nettoposities - en dat impliceert dan dat er schuldvergelijking og schuldvernieuwing plaatsvindt met een 
nettopositie als resultaat -, maar het kan ook zijn dat de afwikkeling "bruto" gebeurt voor elke transactie 
individueel. 
241 Bv. kh. Brugge 18 oktober 1973, RW 1973-74, 882. De leverancier stelde nieuwe leveringen afhankelijk van 
een opdracht door de koper aan een van zijn schuldenaars om aan de leveranier te betalen; volgens de rechtbank 
was dit tegenwerpelijk aan de boedel en niet aanvechtbaar onder het toenmalige art. 445, 3° FaillW Zie ook nog 
Hof Luik 13 januari 2000, TBH 2000, 423. Het betrof een verkoopovereenkomst tussen een verkoper en een 
agent voor rekening van diens kliënt; de verkoper had een opschortingsrecht en leverde de auto maar tegen 
cessie van de prijsvordering die de agent had op zijn opdrachtgever. De rechter oordeelde dat deze overeenkomst 
na het faillissement van de agent tegenwerpelijk bleef aan de boedel. 
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iii) Getroffen betalingen of inbetalinggevingen 
 
Het gaat dan meer bepaald om: 
- elke inbetalinggeving, d.i. de levering van een andere prestatie dan diegene die tot dan toe 
voorwerp was van de schuld (Lat. datio in solutum, Fr. dation en paiement; En. in lieu of 
payment). Concreet gaat het meestal om een betaling in goederen (zaken of 
schuldvorderingen); anders dan de overschrijving, wordt ook de cessie van een 
schuldvordering door de latere gefailleerde, die in de plaats komt van de voorheen 
afgesproken betalingswijze, wel beschouwd als een inbetalinggeving242. 
- maar ook om een beschikking door afstand van een recht in ruil voor het tenietgaan van de 
schuld; 
- of een beschikking over een schuldvordering die men heeft op een derde door aan deze 
derde opdracht te geven zich te verbinden jegens de schuldeiser (delegatie-overeenkomst) of 
te betalen aan de schuldeiser243; uitgezonderd hiervan (en dus wél tegenwerpelijk) zijn de 
hierboven genoemde betalingswijzen (overschrijving, wisselbrief, cheque). Om niet-
tegenwerpelijk te zijn, moet het wel gaan om een betalingswijze die niét overeengekomen was 
(in tempore non suspecto). 
 
Ook de minnelijke ontbinding valt onder de bepaling (althans indien de rechter vaststelt dat 
het doel ervan een inbetalinggeving was)244, niet evenwel de ontbinding waarop de 
schuldeiser recht heeft245. 
 
NB. Ook deze regels geldt sedert 1 april 2009 niet meer voor betalingen of 
inbetalinggevingen: 

- in de vorm van of in in uitvoering van een minnelijk akkoord in de zin van art. 15 
WCO (zie hoger de vereisten daarvoor); 

- vrijwillig gedaan door de schuldenaar tijdens de opschorting in het kader van de 
procedure gerechtelijke reorganisatie (art. 33 IV WCO); 

-  of in e vorm van of in uitvoering van een minnelijk akkoord gesloten in het kader van 
de procedure gerechtelijke reorganisatie (art. 43 VI WCO). 

 
d) Art. 17, 3° FaillW: zakelijke zekerheden gevestigd voor vroegere schulden (aanvullende 
zekerheden) 
 

                                                 
242 kh. Ieper 27 mei 2002 (RW 2003-2004, 271) kwalificeert de zaak waarin de schuldenaar aan de notaris 
opdracht geeft om de door hem ingevolge de (normale) verkoop van een goed van de schuldenaar geïnde 
koopprijs uit te betalen aan sommige schuldeisers, als een overdracht van de schuldvordering die hij had op de 
koper. Dit is wel erg betwistbaar. In casu was een toepassing van art. 18 FaillW meer aangewezen geweest. 
Was de cessie van bij het begin of althans voor de verdachte periode overeengekomen als betalingswijze, dan 
valt ze niet onder 17, 2°: Cass. 15 november 1985, Pas. 1986 I 316 = TBH 1986, 276. 
243 Zie bv. Cass. 4 september 1958, Pas. 1959 I 14 = JT 1959, 75 n. J. RENAULD. 
244 Cass. 14 januari 1982, Arr. 1981-82, 613 = RW 1982-83, 437 = Pas. I 594 = RCJB 1985, 181 kritische noot 
F. 'T KINT, "La résolution conventionnelle du contrat de vente en période suspecte au regard de l'article 445, 
alinéa 3, de la loi sur les faillites" = RGEN 1984, 395; Hof Gent 21 december 1994, TBH 1996, 443 noot; Hof 
Antwerpen 17 april 1980, BRH 1981, 519.  
245 Voor een toepassing van het laatste, zie bv. Kh. Hasselt 12 juni 2002, RW 2003-2004, 1232. 
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Art. 17, 3° tenslotte treft alle bedongen hypotheken en alle rechten van gebruikspand of van 
pand, op de goederen van de schuldenaar gevestigd in tempore suspecto wegens voordien 
aangegane schulden. Men kan deze in zekere zin gelijkstellen met handelingen om niet (waar 
de vestiging van zekerheden voor nieuwe schulden als een handeling onder bezwarende titel 
geldt). 
 
De regel is beperkt tot de erin opgesomde bedongen zakelijke zekerheden, nl. gevestigd bij 
rechtshandeling (i). De regel geldt wel zowel voor onverplichte (ii) als verplichte (iii) 
vestigingen. Een randgeval zijn de zgn. marge-opvragingen (iv). Handhaving van bestaande 
zekerheden wordt er niet door getroffen (v). Het onderscheid tussen bestaande en nieuwe 
schulden vergt ook verdere toelichting (vi).   
 
i) Niet getroffen zekerheden 
 
De regel geldt enkel voor zakelijke zekerheden die door een rechtshandeling gevestigd 
worden in de verdachte periode, en niet voor diegene die uit de wet voortvloeien, ook indien 
het zekerheden betreft die uit krachtens de wet uit een contractuele verhouding voortvloeien 
en in die zin contractueel zijn.  
 
Erbuiten vallen dus o.m.: 
- alle voorbehouden zekerheden (zoals voorrecht verkoper en eigendomsvoorbehoud, enz.) 
(dit begrip wordt in Deel IV nader uitgewerkt); 
- het voorrecht/pandrecht van de verhuurder en de hotelhouder; 
- het retentierecht binnen de grenzen van het "debitum cum re iunctum" (niet de conventionele 
uitbreiding); 
- de rechtstreekse vorderingen, enz.  
 
Deze bepaling is ook niet van toepassing op zgn. nettingovereenkomsten, d.i. overeenkomsten 
die voorzien in een schuldvergelijking of schuldvernieuwing (dadelijk dan wel op een later 
tijdstip), omdat zij niet onder de opsomming vallen (en weliswaar een zekerheidsrecht op een 
schuldvordering inhouden, maar niet door inpandgeving). 
 
De regel treft niet de toename van het onderpand in de gevallen van vlottend pandrecht, zoals 
in het bijzonder het pand op handelszaak (wel getroffen is de verhoging van het verzekerde 
plafond bij een hypotheek of pand handelszaak; of de uitbreiding van het pand op handelszaak 
door een beding waarbij bepaalde activa die er voordien niet onder vielen ook bezwaard 
worden) en het voorrecht van de verhuurder (dat laatste valt om de hierboven genoemde reden 
overigens hoe dan ook buiten art. 17,4° HypW). 
 
ii) Onverplichte vestigingen 
 
In sommige gevallen geldt ook hier dat de prestatie zelf (d.i. de vestiging van een 
zekerheid)246 niet verschuldigd was, maar pas in de verdachte periode was beloofd en 

                                                 
246 De “vestiging” van een zekerheid is in ons recht immers steeds de uitvoering van een daartoe strekkende 
verbintenis (die wat verwarrend meestal pandbelofte c.q. hypotheekbelofte wordt genoemd). 
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uitgevoerd. Alsdan is het opnieuw de titel krachtens dewelke ze wordt toegezegd die 
aangevochten wordt (en ten gevolge van die aanvechting vervalt ook de pand- of 
hypotheekvestiging).  
 
Hieronder valt bv. ook het geval waarin de zekerheid zogezegd wordt gevestigd voor een 
nieuw krediet, doch dit enkel strekte tot vervanging van een reeds bestaande schuld die niet 
verzekerd was247. 
 
iii) Verplichte vestigingen 
 
Problematischer is het evenwel wanneer men op grond van deze bepaling ook handelingen 
kan aanvechten die niet onverplicht waren maar slechts de uitvoering van een eerder geldig 
aangegane verbintenis (nl. een verbintenis tot pand- of hypotheekvestiging). Naar Staats-
Nederlands recht treft de aanvechting in beginsel géén verplichte vestigingen. 
 
- Een eerste zekerheidstechniek die hierdoor regelmatig sneuvelt (althans bij handelaars) is de 
hypothecaire volmacht. Het gaat om het geval waarin de schuldenaar bij het aangaan van de 
schuld een volmacht geeft aan zijn schuldeiser om desgevallend later een hypotheek te 
nemen, en deze volmacht eerst in de verdachte periode wordt uitgeoefend, zodat de hypotheek 
eerst in de verdachte periode wordt gevestigd (de hypotheek wordt immers maar gevestigd 
door het verlijden van de notariële akte). De rechtspraak is nu duidelijk in die zin gevestigd 
dat dit onder art. 17, 3° FaillW valt248, al werd de tegengestelde opvatting eerder wel (en m.i. 
terecht) door een belangrijk deel van de rechtsleer verdedigd, onder meer omdat het hier niet 
om een vrije handeling van de schuldenaar zelf gaat249. 
 
- Op basis van de redenering van het cassatie-arrest van 24 oktober 2002 kunnen niet alleen 
hypotheekvestigingen in uitoefening van een eerdere volmacht aangevochten worden, maar 
ook volstrekt normale transacties met handelaars, waarbij een schuld wordt aangegaan en 
tegelijk een pand of hypotheek wordt toegezegd, maar de formaliteiten voor vestiging (d.i. 
buitenbezitstelling of authentieke akte) eerst kort nadien worden vervuld (zo wordt het 
vuistpand maar gevestigd door buitenbezitstelling, het pand op handelszaak door de akte van 
vestiging). Immers, zelf al is de onderliggende titel (de pand- of hypotheekbelofte die reeds 
bij het aangaan van de schuld werd gedaan) onaanvechtbaar, de daarop voortbouwende 
vestiging is wel aanvechtbaar250.  
 

                                                 
247 Hof Gent 27 oktober 1999, TBH 2000, 416. 
248 Cass. 24 oktober 2002, RW 2002-2003, 1343, noot V. SAGAERT, “Eindelijk duidelijkheid over de 
omzetting van een hypothecaire volmacht tijdens de verdachte periode” = TBH 2003, 304 noot E. VAN DEN 
HAUTE, "Hypothecaire volmacht en verdachte periode: einde van een controverse"; voordien bv. reeds Hof 
Antwerpen 3 oktober 1995, RW 1195-1996, 929. Zie eerder J. VAN COMPERNOLLE, in Les sûretés, Feduci 
1984, p. 121; F 't KINT, Sûretés, uitg. 1991, p. 308 nr. 608; P. COPPENS, "Examen", RCJB 1969, 423-425; J.-
M. CHANDELLE, "Le mandat irrévocable d'hypothéquer", R.Not.B. 1984, 260. 
249 Bv. DIRIX & DE CORTE, Zekerheidsrechten (4e uitg. 1999) nr. 647 en 650; A. VERBEKE, in Schuldeisers 
en ondernemingen in moeilijkheden, 34. In DIRIX & DE CORTE, 5e uitg. 2006, p. 476-477, nr. 687 is de kritiek 
geschrapt. 
250 Zie bv. Kh. Charleroi 7 januari 1998, JLMB 1999, 985. Zie voor het vuistpand reeds Cass. 1 juni 1878, Pas. 
1878 I 279; A.M. STRANART-THILLY, JT 1976, 241 p. 65.  
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Kredietverleners dienen er dus voor te zorgen dat de schuld niet “aangegaan” is vooraleer de 
zekerheid is “gevestigd”. Dit betekent bv. dat men voor de vestiging van de zekerheid wel een 
kredietopening kan toestaan, maar het krediet slechts mag uitbetalen (de lening uitvoeren) 
vanaf de eigenlijke vestiging (dus in de heersende opvatting de buitenbezitstelling van het 
pand c.q. het ondertekenen van de authentieke hypotheekakte).  
 
Het is wel slechts riskant indien de daad van vestiging tijdens de verdachte periode 
plaatsvindt, niet wanneer ze voordien plaatsvindt - ook al heeft ze pas later gevolg (zo bv. bij 
de inpandgeving van toekomstige schuldvorderingen, die maar rechtsgevolg heeft wanneer 
die vorderingen niet meer toekomstig zijn)251. Ook bestaat dit risico enkel bij handelaars, 
aangezien enkel handelaars failliet kunnen worden verklaard en de aanvechtingsmogelijkheid 
alleen bestaat in geval van opvolgend faillissement. 
 
iv) In het bijzonder marge-opvragingen 
 
De geldende interpretatie betekent wel een probleem voor zgn. "marge-zekerheden" of 
"marge-opvragingen" (Fr. appel de marge, En. margin calls, Dui. Margensicherheit), waarbij 
de schuldenaar activa in pand geeft om de onverzekerde "marge" te dekken die ontstaan is 
door schommelingen in waarde van het zekeringsgoed (i.h.b. in pand gegeven effecten of 
gecedeerde effecten) en/of de verzekerde schuldvordering252.  
 
Daarom werden belangrijke uitzonderingen op deze bepaling gemaakt: dergelijke marge-
zekerheden zijn niet meer aanvechtbaar op grond van art. 17, 3° FaillW wanneer zij 
betrekking hebben op financiële effecten of rekeningtegoeden en er buitenbezitstelling heeft 
plaatsgevonden253. Hetzelfde geldt wanneer ze gebeuren in het kader van een cessie-
retrocessie-overeenkomst van financiële instrumenten (zgn. repo, waarover verder meer; art. 
13 § 1 WFZ). 
 
Dit probleem rijst in ons recht overigens niet bij die zekerheden die een vlottend voorwerp 
kunnen hebben, en waarbij men dus reeds op voorhand een zekerheid kan vestigen op 
toekomstige goederen (zie met name de bespreking van het pand op handelszaak, het 
voorrecht van de verhuurder en het landbouwvoorrecht). 
 
v) Vervanging van bestaande zekerheden 
 

                                                 
251 Indien men zou oordelen dat zowel pand als hypotheek consensueel kunnen gevestigd worden en de 
buitenbezitstelling c.q. notariële akte enkel de tegenwerpelijkheid aan derden betreffen, is er geen probleem. 
Maar dat is niet de opvatting van het Belgische recht. 
252 Zie voor een definitie art. 7 § 2, 15 en 16 WFZ. Sommgen staan een zeer ruiem uitleg voor, die zelfs het 
geval zou dekken dat er oorspronkelijk helemaal geen pand werd verstrek t en de latere marge-opvraging dus 
eigenlijk de eerste vestigign zou inhouden – zo I. PEETERS & K. CHRISTIAENS, TBH 2006, (170) 187 nr. 60; 
dit is in strijd met de regel, die het heeft over eeen situatie warin er rees financiële activa als zekerheid waren 
verstrekt. 
253 Art. 16 § 1 WFZ, in uitvoering van art. 8 RL 2002/47 inzake financiële zekerheden. Voordien bestond er 
reeds een beperktere uitzondering voor cessie-retrocessie-overeenkomsten van financiële instrumenten in art. 23 
van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair 
beleidsinstrumentarium, zoals gewijzigd door de wet van 15 juli 1998.  
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Bij vervanging van bestaande zekerheden door nieuwe, zal de nieuwe niet onder de 
aanvechtingsmogelijkheid vallen voor zover men kan stellen dat het enkel gaat om het 
handhaven van de bestaande zekerheid. Dit vinden we bij de volgende vervangingen: 
 
1° krachtens zakelijke subrogatie. Zoals hoger uiteengezet wordt het zakelijk 
(zekerheids)recht gehandhaafd op een vervangende zaak; er komt dus geen nieuwe zekerheid; 
daartoe moet er een causaal verband zijn tussen het wegvallen van het recht op de ene zaak en 
de vervanging ervan). Overigens wordt de vervangende zekerheid hier meestal niet 
gevestighd door een rechtshandeling en ontsnapt ze ook om die reden aan art. 17 FaillW.  
 
2° binnen de grenzen van een vlottend pandrecht (zie met name de bespreking van het pand 
op handelszaak en het voorrecht van de verhuurder en het landbouwvoorrecht). 
 
3° binnen de grenzen van het wisselpand. Zoals hoger reeds besproken veronderstelt dit dat 
goederen vervangen worden door goederen van dezelfde soort of althans door partijen 
gelijkaardig geacht (in casu ging het om waardepapieren); het pandrecht wordt geacht gewoon 
door te lopen op de vervangende goederen binnen de grenzen is van de kleinste intermediaire 
hoeveelheid (d.i. de kleinste hoeveelheid van die zaken die continu aanwezig is gebleven). 
Binnen die grenzen geldt dit niet als een nieuwe vestiging. 
Wat zekerheden op financiële effecten of rekeningtegoeden betreft, bepaalt art. 16 § 2 WFZ 
dat het voldoende is dat zij in de plaats worden gesteld van de financiële instrumenten of 
rekeningtegoeden die oorspronkelijk als zekerheid zijn verschaft of zijn overgedragen in het 
kader van een zakelijke-zekerheidsovereenkomst (zowel pand als fiduciaire cessie als cessie-
retrocessie; gezien het toepassingegebied van de wet gaat het wel enkel om zekerheden met 
buitenbezitstelling). Hier wordt het begrip “gelijkaardig” verruimd tot “gelijkwaardig” en kan 
het dus ook om andersoortige financiële activa gaan254. 
 
Ook bij de vervanging van andere zekerheden wordt aanvaard dat art. 17, 3° niet van 
toepassing is, bv. wanneer een hypotheek door een andere vervangen wordt255, dit alles 
natuurlijk binnen de grenzen van het voorheen en tot dan bestaande zekerheidsrecht; hier gaat 
het veeleer om een toepassing van de zakelijke subrogatie. 
 
vi)  Onderscheid tussen bestaande en nieuwe schulden; rekening-courantverhoudingen 
 
In de verdachte periode gevestigde zekerheden kunnen dus niet op grond van art. 17, 3° 
aangevochten worden voor zover zij strekken tot zekerheid van nieuwe schuld(vordering)en, 
d.i. diegene die tegelijk of later aangegaan worden of ontstaan. Wordt de zekerheid gevestigd 
voor oude én nieuwe kredieten, dan geldt ze alleen tot zekerheid van de schulden uit de 
nieuwe kredieten. 
 
In de meeste gevallen is dit onderscheid vrij eenvoudig te bepalen; anders ligt het wanneer de 
schuldeiser de “nieuwe” aard van de onbetaalde schuld(vordering) inroept terwijl het totale 

                                                 
254 I. PEETERS & K. CHRISTIAENS, TBH 2006 (170) 188 nr. 65. 
255 Kh. Gent 27 december 1989, TBH 1990, 893; F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 139. 
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bedrag van de schuld niet in dezelfde mate is toegenomen, of zelfs is afgenomen, en de 
zekerheden niet voor welbepaalde schulden werden gevestigd maar voor alle schulden.  
 
We vinden dit in het bijzonder wanneer er een rekening-courant-verhouding bestaat tussen 
schuldeiser en schuldenaar, waarbij de uitstaande schuld verminderd wordt telkens de 
schuldenaar betaalt (of er voor zijn rekening een geldsom wordt geïnd door de schuldeiser) en 
vermeerderd wordt telkens hij opnieuw geld opneemt. Denken we aan het geval waar er een 
bepaalde schuld bestaat, die niet geheel is gewaarborgd door zekerheden; vervolgens wordt er 
een nieuwe zekerheid gevestigd (m.i.v. een bijkomende inschrijving van een hypotheek of 
pand op handelszaak) tot zekerheid van alle schulden uit die verhouding (of althans van het 
saldo dat uit die verhouding zal resulteren); vervolgens vinden er zowel betalingen door de 
schuldenaar als geldopnames plaats; tenslotte gaat de schuldenaar failliet. Men zou dit op 3 
wijzen kunnen analyseren: 
- vanuit de idee dat er geen schuldvordering ontstaat zolang de rekening-courant niet is 
afgesloten, zodat de saldovordering daarvan steeds een nieuwe schuld is, die door de 
aanvullende zekerheid wordt gedekt; 
- vanuit de idee dat de saldovordering van de rekening-courant geen andere vordering is dan 
deze die van in het begin reeds bestond (waarvan alleen het bedrag schommelt), zodat dit 
saldo steeds een bestaande schuld is, en de aanvullende zekerheid daarvoor dus niet 
tegenwerpelijk is; 
- of vanuit de idee dat de rekening-courant niet verhindert dat er afzonderlijke schulden 
ontstaan, zij het wel de opeisbaarheid ervan opschort, en dus niet uitsluit dat de 
binnengekomen betalingen eerst op de oudste schuld worden toegerekend, en dan pas op de 
jongste, zodat de op het einde uitstaande schuld wordt geacht de jongste te zijn (en dus veelal 
van na de aanvullende zekerheid dateert en er dus door gedekt wordt).  
 
De huidige rechtspraak kiest voor de laatste oplossing, gaat er dus van uit dat ook in een 
rekening-courant-verhouding betalingen nog kunnen worden toegerekend, en aanvaardt dus 
dat betalingen door een schuldenaar van een rekening-courant na de vestiging van de 
aanvullende zekerheid gedaan, worden aangerekend op de oudste schulden en dat 
geldopnames die nadien gebeuren dus wel degelijk nieuwe schulden zijn. Aanvullende 
zekerheden kunnen dus tot zekerheid daarvan strekken, zelfs indien ze in de verdachte periode 
werden gevestigd256. Het is een pragmatische oplossing die op gespannen voet staat met de 
traditionele opvatting van de rekening-courant (rechtsfiguur die verderop nader besproken 
wordt in het Deel over zekerheidsrechten op schuldvorderingen). Aangezien de rekening-
courant evenwel een contractuele verhouding is, is er geen enkele grondslag om er 
verderstrekkende gevolgen aan toe te kennen dan partijen zijn overeengekomen, zolang deze 
niet in strijd zijn met de wettelijke regels inzake toerekening van betalingen (art. 1253 v. 
BW); de door de rechtspraak gegeven oplossing is dus perfect verdedigbaar. 
 
                                                 
256 Cass. 18 mei 1973, RW 1973-74, 363 met concl. p.g. GANSHOF VAN DER MEERSCH = RCJB 1975, 62 
noot F. ’t KINT, Pas. 1973 I 873 = Arr. 1973, 911; A.M. STRANART, "Opposabilité à la masse du gage 
constitué en période suspecte pour sûreté du solde débiteur éventuel d'un compte courant", JT 1975, 357; J.M. 
NELISSEN GRADE, De rekening courant, 234-263; VAN GERVEN-STUYCK, Ondernemingsrecht nr. 623. 
Voor toepassingen, zie bv. kh. Brussel 30 mei 1995, TBH 1996, 456; Hof Antwerpen 5 november 1996, RW 
1996-97, 1300; kh. Aalst 15 september 2000, TBH 2002, 67. 
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3° Grijze lijst van art. 18 en 19 FaillW. 
 
a) Faillissementspauliana (art. 18 FaillW) 
 
i) Regel: drie vereisten 
 
Krachtens art. 18 FaillW kunnen alle andere handelingen uit die verdachte periode op verzoek 
van de faillissementscurator niet-tegenwerpelijk worden verklaard aan de boedel, indien aan 
drie nadere vereisten wordt voldaan, nl.: 
- een vermindering van het actief, 
- benadeling van de boedel, en  
- kennis door de wederpartij van de staking van betaling. Kwade trouw (bedrieglijk opzet) is 
niet vereist257. 

 
Gezien de bijkomende vereisten, die in de buurt komen van de actio pauliana, noemt men 
deze bevoegdheid ook de faillissementspauliana (de gewone pauliana vinden we in art. 1167 
BW en art. 20 FaillW).  
 
Rechtspraak is er voornamelijk over de vraag wanneer kennis van de staking van betaling 
wordt aangenomen258. Schuldeisers die tegelijk het daadwerkelijke bestuur hebben over de 
vennootschap, worden steeds geacht daarvan kennis te hebben259. Volgens een bepaalde – erg 
betwistbare – rechtspraak zou een schuldeiser die zijn  schuldenaar in faillissement dagvaardt, 
per definitie kennis hebben van de staking van betaling (dit is met name onterecht indien de 
dagvaarding in faillissement slechts in subsidiaire orde gebeurt)260. 
 
Noot. in het Staats-Nederlandse recht is de faillissementspauliana (die ook bij niet-handelaars mogelijk is, gezien 
die ook failliet kunnen worden verklaard) nog meer georganiseerd als een versoepeling van de gewone pauliana, 
doordat het vereiste van bedrog versoepeld wordt tot het behoren te weten van de benadeling van de (andere) 
schuldeisers, zie art. 42 Fw. Deze faillissementspauliana is bovendien niet beperkt tot handelingen uit de periode 
na staking van betaling; wel gelden er een aantal vermoedens van bedrog voor een reeks handelingen gesteld 
binnen het jaar voor de faillietverklaring (grijze lijst van art. 43 en 45 Fw). Zij heeft dus eerder betrekking op de 
handelingen die naar Belgisch recht op de zwarte lijst van art. 17 van de Belgische FaillW staan eerder dan op 
diegene waarvoor art. 18 Faillw dient; wat de betaling van een opeisbare schuld betreft (het belangrijkste 
toepassingsgeval van ons art. 18 Faillw) kan die faillissementspauliana namelijk maar slagen "wanneer wordt 
aangetoond, hetzij dat hij die de betaling ontving, wist dat het faillissement van de schuldenaar reeds 

                                                 
257 Cass. 25 mei 1978, Pas. I 1090 = Arr. 1130; zie ook Cass. 3 september 1982, Arr. 1982-83, nr. 3. 
258 Zie bv. Hof Gent 3 november 2003, TBH 2004, 398. 
259 Vb. Hof Gent 27 maart 2002, TRV 2003, 673. Vgl. ook Hof Gent 21 februari 2001, TBH 2002, 319 noot 
P.C.: de boekhouder die eerder zijn medewerking had stopgezet omdat hij niet betaald was, en na de vereffening 
de balans opmaakt, had kennis van de staking van betaling die kort nadien tot faillietverklaring voerde. De vraag 
rijst wel of het opmaken van die balans tegen normale vergoeding wel een voor de schuldeisers nadelige 
handeling is...; het is immers een boedelschuld van de vereffening (die weliswaar in een opvolgend faillissement 
geen boedelschuld vormt wanneer deze nog niet betaald is, maar indien ze betaald is, m.i. wel geldig betaald is). 
260 zie bv. kh. Kortrijk 8 maart 2001, RW 2003-2004, 31. 
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aangevraagd was, hetzij dat de betaling het gevolg was van overleg tussen de schuldenaar en de schuldeiser, dat 
ten doel had laatstgenoemde door die betaling boven andere schuldeisers te begunstigen" (art. 47 Fw)261.  
 
ii) Al dan niet aan art. 18 onderworpen rechtshandelingen 
 
(1) Onderworpen rechtshandelingen 
 
De regel geldt met name voor de handelingen uit de verdachte periode die niet onder art. 17 
vallen: 

- elke betaling wegens vervallen schulden in geld of in handelspapier (zélfs bij 
gedwongen uitvoering)262, of door middel van conventionele schuldvergelijking263; en 

- elke handeling onder bezwarende titel. 
 
(2) Bijzondere regel bij wisselbrief en orderbriefje 
 
Bij betaling, tijdens de verdachte periode, in geld van een schuld uit een wisselbrief, is de aanvechting maar 
mogelijk indien het trekken van de wisselbrief op de latere gefailleerde gebeurde tijdens de verdachte periode en 
met kennis van de staking van betaling; de terugvordering van de betaling kan bovendien enkel jegens de trekker 
gebeuren (art. 21 FaillW) en niet van latere verkrijgers van de wisselbrief (waaronder de persoon aan wie hij 
uitbetaald werd indien die niet de trekker is). Vergelijkbaar kan bij betaling, tijdens de verdachte periode, in geld 
van een schuld uit een orderbriefje, de betaling maar worden aangevochten indien de uitgifte van het orderbriefje 
de door latere gefailleerde gebeurde tijdens de verdachte periode aan een persoon die kennis had van de staking 
van betaling; de terugvordering hier kan enkel jegens de eerste endossant gebeuren (art. 21 FaillW) en niet van 
latere verkrijgers van het orderbriefje (waaronder de persoon aan wie hij uitbetaald werd indien die niet de eerste 
endossant is) (eveneens art. 21 FaillW). 
 
(3) Uitdrukkelijk niet onderworpen handelingen 
 
Een aantal transacties vallen uitdrukkelijk niet onder art. 18 FaillW, met name: 
- marge-opvragingen en vervangende zekerheden op financiële instrumenten en 
rekeningtegoeden die buiten bezit zijn gesteld (art. 16 § 1 en 2 WFZ) (over de betekenis van 
buitenbezitstelling bij rechten op naam, zie de bespreking in het desbetreffende Deel); 
- nettingovereenkomsten (d.i. overeenkomsten tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing) 
of handelingen in uitvoering daarvan (art. 16 § 3 WFZ); 
- overboekingsopdrachten betreffende fondsen of financiële instrumenten en verrekening van die opdrachten en 
van de vorderingen en verbintenissen die voortvloeien uit zulke opdrachten, in een betalings- en 
effectenafwikkelingssysteem (art. 3 en 4 Wet 28 april 1999). 
 

                                                 
261 Voor een extensievere opvatting in het Staats-Nederlandse recht, zie R. VRIESENDORP, "Een van de 
grenzen van artikel 47 Fw nader verkend", T.InsR 1999-10, p. 172 v., evenwel niet aanvaard in de rehctspraak 
van de HR. 
Zie verder de rechtsvergelijkede analyse bij I. VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van 
de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, p. (365) 384 v. 
262 F 't KINT, Sûretés (2004) nr. 141; Cass. 25 mei 1978, Pas. 1979 I 410; Cass. 3 september 1982, Pas. 1983 I 
6. 
263 Voor een vb. van het laatste, zie Hof Antwerpen 22 september 1997, RW 1998-99, 157. 
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Net zoals art. 17, 2° geldt ook art. 18 sedert de inwerkingtreding van de WCO (Wet 
continuïteit ondernemingen, 1 april 2009) niet meer voor: 

- een minnelijk akkoord in de zin van art. 15 WCO en handelingen in uitvoering 
daarvan; 

- vrijwillige betalingen gedaan door de schuldenaar tijdens de opschorting in het kader 
van de procedure gerechtelijke reorganisatie (art. 33 IV WCO); 

-  een minnelijk akkoord gesloten in het kader van de procedure gerechtelijke 
reorganisatie en handelingen in uitvoering daarvan (art. 43 VI WCO). 

 
Al deze uitgesloten transacies vallen wel onder de eigenlijke pauliana van art. 1167 BW en 
art. 20 FaillW (verder besproken). 
 
b) Art. 19 FaillW  
 
Art. 19 FaillW tenslotte maakt het mogelijk om handelingen aan te vechten waarbij aan 
zekerheden, die op zichzelf niet aanvechtbaar zijn, publiciteit wordt gegeven, wanneer er 
tussen de vestiging van de zekerheid en de publiciteit een bepaalde periode is verlopen, met 
na 15 dagen voor de inschrijving van een conventionele hypotheek (deze bepaling geldt dus 
niet voor wettelijke hypotheken). Anders dan de andere bepalingen kan deze bepaling 
éénzijdige handelingen van de schuldeiser treffen. De aanvechting wordt door de rechtspraak 
maar aanvaard indien door de vertraging een schijn van kredietwaardigheid werd opgehouden 
en de boedel daardoor werd benadeeld. 
 
4° Gevolgen 
 
a) Bepetkt tot het nadeel 
 
De aanvechting blijft beperkt tot het nadeel dat gelden wordt door de boedel264; vgl. de 
uitwerking hiervan infra bij de bespreking van de pauliana. 
 
b) In de verhouding met de wederpartij 
 
Het recht op aanvechting is geen aanspraak op een prestatie jegens een bepaalde persoon (de 
medecontractant bv.), maar een Gestaltungsrecht265, en meer bepaald een bevoegdheid ten 
aanzien van een bepaalde rechtshandeling (in beginsel van de schuldenaar)266: 
- ofwel treft de aanvechting een obligatoire handeling, maar bij niet-tegenwerpelijkheid 
daarvan vervalt ook de daarop gebaseerde eigendomsoverdracht of vestiging (dat laatste is 
wat men soms de werking in rem van de aanvechting noemt; deze term is evenwel ambigu en 
wordt om die reden hier niet verder gebruikt);  

                                                 
264 Vgl. V. SAGAERT, "Vastgoed in een faillissementsprocedure: enkele aandachtspunten", nr. 32; Hof Gent 9 
juni 1999, TBH 2000, 411. 
265 Het recht om door middel van een rechtshandeling in te grijpen in andermans rechtssfeer, en dus een 
rechtsverhouding tot stand te brengen, te wijzigen of te beëindigen. Vb. het recht een overeenkomst te ontbinden 
of aan te vechten wegens wilsgebrek. 
266 Anders dan bij de gewone actio pauliana wordt dit bij deze herstelbevoegdheden algemeen aanvaard. 
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- ofwel – namelijk bij later gevestigde zekerheden (het geval van art. 17, 3° FaillW) – treft het 
de constitutieve handeling waarmee de zekerheid wordt gevestigd.  
 
Het gevolg is in beide gevallen dat de beschikking zelf (overdracht of vestiging) niet 
tegenwerpelijk is aan de boedel; de verkrijging door de medecontractant (Dui. 
Anfechtungsgegner) is, achteraf en retro-actief gezien, niet geldig. Dit is niet omdat de 
schuldenaar beschikkingsonbevoegd was in eigenlijke zin (het gaat immers om handelingen 
van voor de faillietverklaring) maar omwille van een gebrek van de handeling zelf, die tussen 
schuldenaar (A) en medecontractant (B) plaatsvond. Aldus keert het goed terug naar de 
boedel. Is het goed vervangen door een surrogaat, dan geniet de boedel van zakelijke 
subrogatie267. 
 
Is terugkeer van het goed in de boedel materieel of juridisch onmogelijk geworden, dan is de 
wederpartij in beginsel vergoeding verschuldigd van de waarde ervan (bv. de prijs die 
ingevolge doorverkoop werd verkregen). Heeft de wederpartij een fout begaan, dan kan hij 
worden aangesproken in schadevergoeding.  
 
In zoverre de wederpartij een tegenprestatie heeft verricht, dient deze in beginsel aan die 
wederpartij te worden teruggegeven. Aangezien dit in beginsel gelijktijdig moet gebeuren, 
mag de wederpartij de teruggave aan de boedel opschorten tot ook die teruggave door de 
bewindvoerder wordt aangeboden. Het is niet duidelijk of de wederpartij, mits zij niet 
bedrieglijk heeft gehandeld, dit opschortingsrecht ook tegen de boedel kan inroepen. De 
restitutieschuld is immers in beginsel een schuld in de boedel en geen boedelschuld268. 
 
c) In verhouding met partijen die hun volgrecht verloren hebben 
 
De aanvechting komt ten goede van de schuldeisers "in de boedel". Schuldeisers die voor de 
aangevochten handeling rechten hadden op de goederen, die ze door die handeling verloren 
hebben, krijgen die niet terug. Dit geldt in het bijzonder voor een pandhouder, wanneer deze 
geen volgrecht had of dit intussen verloren was (door het niet tijdig uit te oefenen)269. 
 
d)  In verhouding tot derde-verkrijgers 
 
Het resultaat is wel dat de medecontractant-verkrijger (B), die geacht wordt nooit geldig te 
hebben verkregen, ook geacht wordt nooit bevoegd te zijn geworden om over het goed te 
beschikken270. Heeft hij het goed intussen al verder vervreemd aan C, dan schept de 
                                                 
267 L. en S. FREDERICQ, Traité de droit commercial, Gent 1949, VII, nr. 147; J. MAHAUX, “L’action 
paulienne et les nullités de la période suspecte : conditions et effets respectifs », n. onder Cass. 15 maart 1985, 
RCJB 1989, 334, nr. 37. 
268 Voor het laatste, vgl. in dezelfde zin Cass. (Fr.) comm. 20 januari 2009, D. 2009 AJ 425 n. A. LIENHARD = 
JCP 2009 L. 136 nr. 6 n. M. CABRILLAC. 
269 Hof Bergen 29 mei 2000, JLMB 2001, 1293; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 116. 
270 In sommige andere rechtsstelsels daarentegen wordt uit het feit dat de rechtshandeling enkel jegens de 
samenlopende schuldeisers ongeldig is, afgeleid dat zij wel de titel voor een geldige eigendomsoverdracht kan 
vormen, maar kan de aanvechting wel jegens een volgende verkrijger worden uitgeoefend, indien deze op zijn 
beurt te kwader trouw is dan wel onder kosteloze titel heeft verkregen (zo bv. het Oostenrijkse recht, zie § 38 II 
KO). 
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aanvechting van de handeling A-B in de verhouding B-C een probleem van 
beschikkingsbevoegdheid. Ten aanzien van verdere verkrijgers heeft dit immers tot gevolg dat 
deze van een beschikkingsonbevoegde hebben verkregen, en dus om die reden niet geldig 
verkregen hebben. Dit is maar anders indien ze voldoen aan de gemeenrechtelijke vereisten 
voor de bescherming van een derde-verkrijger:  
- aldus zal de onderverkrijger (C) van een roerende zaak die de zaak in zijn macht heeft en te 
goeder trouw was, beschermd worden door art. 2279 BW271; 
- de onderverkrijger (C) van onroerend goed zal beschermd worden als hij te goeder trouw 
heeft verkregen en zijn titel heeft gepubliceerd vooral de faillietverklaring272. 
 
e) In verhouding tot schuldeisers van de wederpartij 
 
Ook schuldeisers van de medecontractant kunnen de terugkeer dus niet beletten; in het 
faillissement van de medecontractant-verkrijger hebben de schuldeisers van de schuldenaar-
vervreemder voorrang op die van de medecontractant. 

b. De gemeenrechtelijke actio Pauliana of aanvechting wegens schuldeisersbedrog, in en 
buiten faillissement. 
 
1° Algemeen273 
 
Dit aanvechtingsrecht (art. 1167 BW spreekt van "opkomen tegen", de originele franse tekst 
van "attaquer") vinden we geregeld in art. 1167 BW en 20 FaillW274 (La. actio Pauliana, Fr. 
action paulienne of nog action révocatoire; in het Du. een vorm van Anfechtung en in het En. 
een vorm van transaction avoidance) 
 
Het gaat om een aanvechtingsrecht en niet om een vordering tot vergoeding van schade (weze 
het in natura) wegens onrechtmatige daad (zie de bespreking van het verschil verder bij de 
rechtsgevolgen). Dit sluit niet uit dat de gedraging van de derde-partij tegelijk een 
onrechtmatige daad kan vormen, waarvoor deze schadevergoeding kan verschuldigd zijn275.  
 

                                                 
271 Zie met name Cass. 31 januari 2002 nr. C.01.0229N, curatoren Bvba Internationaal Transport De Koning t. 
Bvba Andre, TBH 2002, 316 noot BD = RW 2002-2003, 982 noot S. MOSSELMANS (die echter een andere m.i. 
onjuiste verklaring geeft) = T.Not. 2003, 24 noot DE CLERCQ = TBH 2002, 316 noot B.D. ZIE DE PAGE, 
Traité, III (1967), p. 261 nr. 255; J. MAHAUX, “L’action paulienne et les nullités de la période suspecte”, RCJB 
1989, 339 nr. 42. Vgl.  voor Frankrijk cass.Fr. 17 december 1985, D. 1986 Jur. 101 noot DERIDA. Voor 
Nederland, zie art. 51 § 2 Faillissementswet (een lex specialis die licht afwijkt van de gemeenrechtelijke regel in 
art. 3:86 BW). 
272 Zie ter vergelijking Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706, zij het dat het hier om 
de Pauliana ging. 
273 Voor de geschiedenis, zie J.A. ANKUM,  De geschiedenis der actio Pauliana, Tjeenk Willink Zwolle 1962. 
274 Vgl. verder DE PAGE, Traité III nr. 203-260; VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, p. 141-143; 
DEKKERS, Handboek II, nr. 402-414; KLUYSKENS, Verbintenissen (1948), nr. 94-99, KRUITHOF e.a., 
"Overzicht", TPR 1994, 171 v.; D. DEVOS, RCJB 1995, 317. 
275 Voor een voorbeeld waar de schuldeiser gekozen heeft voor een vordering tot schadevergoeding en geen 
pauliana, zie Rb. Mechelen 5 februari 1997, RW 1997-98, 983 noot K. VAN RAEMDONCK,"Inbreng in natura 
in een vennootschap en (deelneming aan) bedrieglijk onvermogen". 
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Het gaat om een aanvechtingsmogelijkheid voor elke schuldeiser afzonderlijk en niet enkel 
voor de schuldeisers gezamenlijk (zoals oorspronkelijk in het romeins recht en zoals nu geldt 
voor de hoger besproken uitgebreidere aanvechtingsmogelijkheden in de FaillW). 
 
Ze is vooral nuttig voor schuldeisers van niet-handelaars (die in ons recht niet failliet kunnen 
worden verklaard) of voor schuldeisers van handelaars wiens bedrog niet binnen de 6 
maanden heeft geleid tot een faillissement (en dus buiten de verdachte periode blijft vallen).  
 
De actio pauliana is vandaag in de praktijk, meer dan vroeger, een frekwent gebruikt 
rechtsmiddel. 
 
De precieze regels zijn grotendeels niet in de wet te vinden, maar door de rechtspraak 
uitgewerkt op basis van de traditie (die ouder is dan het BW)276. Voor de aanvechting van 
bepaalde rechtshandelingen uit het erfrecht en huwelijksvermogensrecht gelden bijzondere 
regels, die krachtens art. 1167 II B.W. voorrang hebben op de algemene regel (zie verder 
onder c.). 
 
2° Vereisten 
 
Uit de rechtspraak volgen er een reeks vereisten, die in 6 punten kunnen worden geordend 
(behoudens negatieve vereisten zoals het niet verjaard zijn van de actio, geen rechtsmisbruik 
e.d.). Vereist is dat: 
- de schuldeiser die een rechtshandeling van de schuldenaar (a) wil aanvechten een 
schuldvordering heeft die (b) in beginsel ouder is dan de aangevochten handeling en (c) 
opeisbaar ten tijde van de aanvechting een schuldvordering, waarvoor (d) de 
verhaalsmogelijkheden zijn verminderd door de aangevochten handeling en verbeterd kunnen 
worden door de aanvechting ervan; (e) de schuldenaar bedrieglijk handelde; en (f) indien er 
een wederpartij betrokken is en de aangevochten handeling in diens hoofde onder bezwarende 
titel is, ook de erbij betrokken wederpartij bedrieglijk handelde. 
 
a) Een rechtshandeling van de schuldenaar 
 
De actio pauliana betreft de aanvechting van een rechtshandeling betreft om ze  niet-
tegenwerpelijk te doen verklaren aan de agerende schuldeiser (zie verder). Het moet dus om 
een rechtshandeling gaan. Het kan zowel een wederkerige als een eenzijdige rechtshandeling 
zijn. Of ze om onder bezwarende titel of niet moet zijn, verplicht of onverplicht, wordt verder 
besproken. 
 
Een louter niet-handelen kan men niet aanvechten; in dat geval zal de schuldeiser normaal wel 
de “zijdelingse vordering” van art. 1166 BW kunnen uitoefenen (die bv. ook kan dienen om 
de rechtshandeling te vernietigen wanneer die relatief nietig is ten aanzien van de schuldenaar 
en deze de nietigheid niet vordert). Een afstand of verwerping van een nalatenschap zijn 
daarentegen wel rechtshandelingen en kunnen dus in beginsel worden aangevochten. 
                                                 
276 Een uitdrukkelijk beroep op de traditie als rechtsbron vinden we in Cass. 9 januari 1890, Pas. I 59; 
LAURENT, XVI nr. 433. 
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Het moet bovendien om een rechtshandeling van de schuldenaar gaan. Zo kan de schuldeiser 
van een schuldenaar die een hypothecaire volmacht heeft verleend aan een andere schuldeiser, 
door middel van een pauliana wel de verlening van die volmacht aanvechten, maar niet de 
uiotoefening ervan door de lasthebber277. 
 
Gaat het niet om de aanvechting van een rechtshandleing van de schuldenaar, dan is er geen 
pauliana; wel zijn er nog andere gevolgen waarin het schuldeisersbedrog een rol speelt - bv. 
de mogelijkheid om goederen in beslag te nemen die bedrieglijk op naam van een derde staan 
(ook zonder dat ze door een rechtshandeling aan die derde zijn overgedragen)278 - zie de 
bespreking supra bij 5) en in de Bijzodnere Delen. 
 
b) Anterioriteit van de schuldvordering tegenover de aangevochten handeling279, behalve in 
geval van faillissement 
 
i) Regel 
 
In beginsel moet de aanvechtende schuldeiser een schuldvordering hebben die ouder is dan de 
aangevochten handeling280.  
 
Dit wordt vrij ruim uitgelegd281. Het is niet nodig dat het bedrag van de schuld toen reeds 
vaststond282 of de schuldvordering toen reeds opeisbaar was283; enkel de titel in de zin van 

                                                 
277 Zo ook J. ROODHOOFT, “De pauliaanse vordering”, Bestendig handboek verbintenissenrecht II/4, p. 258 
nr. 2070. 
278 Bv. Hof Gent 26 mei 2009, RW 2009-2010, 1396, in bevestiging van Rb. Gent 29 april 2008, RW 2008-2009, 
33. 
279 Zie ook I. SAMOY, “...” TBH 2000, 380, MAHAUX, RCJB 1989, 319; Hof Gent 23 februari 1999, AJT 
1999-2000, 552; Brussel 19 oktober 1998, JT 1999, 44; Hof Antwerpen 15 februari 1989, Pas. II 209; Rb. 
Kortrijk 24 april 2001, TWVR 113. 
280 Cass. 23 maart 1956, Pas. I 783; Hof Gent 20 juni 1989, RW 1991-92, 504 = TGR 1989, 95; Cass. 3 oktober 
1985, Arr. 117. 
Anders in Nederland, waar dit vereiste niet geldt: art. 3:45 lid 1 BW. 
281 Zie H. DE PAGE, Traité III (1967) p. 238 nr. 226; K. van RAEMDONCK, "De draagwijdte van de 
anterioriteitsvereiste als een van de toepassingsvoorwaarden van de Pauliaanse vordering", noot on der Cass. 19 
maart 1998, RW 1998-99, 1177; C. VERBRUGGEN, “L’antériorité de la créance du demandeur dans l’action 
paulienne: du nouveau à l’occasion de l’action intentée contre une caution”, TBH 1998, 531;de rechtspraak 
aangehaald door A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661 noot 211; Hof Antwerpen 15 februari 1989, 
pas. 1989 II 209; Hof Brussel 6 december 1967, Pas. 1968 II, 114. 
282 Cass. 19 maart 1998, Arr. 338 nr. 156 = Pas. nr. 156 = RW 1998-99, 1177 noot K. VAN RAEMDONCK = 
TBH 1998, 531 noot C. VERBRUGGEN ;Hof Luik 28 juni 1996, Pas. 1995 II 100; Hof Luik 13 november 1997, 
TBBR 1998, 366; Rb. Mechelen 29 januari 1987, RW 1987-88, 1513; DE PAGE, III nr. 226; A. VAN 
OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661. 
283 Cass. 19 maart 1998, RW 1998-99, 1177-1181, n. = TBH 1998, 535 n.; Rb. Mechelen 29 januari 1987, Pas. 
III, 48; Hof Gent 20 juni 1989, RW 1991-92, 504 ; Rb. Brussel, 3 maart 1997, T.Not. 454; Hof Luik 28 juni 1996, 
Pas. 1995, II, 100; Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350; DE PAGE, III nr. 226. 
contra Rb. Verviers 25 april 1995, TBBR 505. 
Zie verder P. VAN DER PUTTEN, “De actio pauliana in grote lijnen”, noot onder Hof Antwerpen 1 maart 1995, 
AJT 1994-95, 495; R. KRUITHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. TEMMERMAN, “Overzicht van 
rechtspraak”, TPR 1994, 688-689, nr. 363; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, IV, Brussel, ULB, 
1996, 1051, nr. 2; C. VAN HEUVERSWYN, “Paulianabeslag op onroerend goed en pauliaanse vordering”, n. 
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ontstaansfeit moet dateren van voor de aangevochten handeling. Zo kunnen bv. bedrieglijke 
handelingen van een borg aangevochten worden zodra de borgtocht is gesteld, ook wanneer 
ze gesteld zijn vooraleer de hoofdschuld ontstond. Of nog, bedrieglijke handelingen van een 
vennootschapsbestuurder kunnen aangevochten worden zodra de bestuursfout op grond 
waarvan hij aansprakelijk wordt gesteld is gemaakt, ook al trad de hoofdelijke 
aansprakelijkheid maar in door de faillietverklaring van de vennootschap284. In het laatste 
voorbeeld gaat de rechtspraak m.i. vrij ver, omdat een aansprakelijkheidsvordering maar 
ontstaan zodra zowel de fout als de schade aanwezig zijn, en niet wanneer enkel de fout 
aanwezig is. 
 
Bij belastingschulden is niet vereist dat de aanslag reeds gevestigd is of ingekohierd, maar 
enkel dat de materiële belastingschuld reeds is ontstaan (doordat aan de voorwaarden voor de 
belastingwet is voldaan)285. Bij fiscale misdrijven van medeplichtigheid aan belastingfraude, 
die hoofdelijke gehoudenheid tot de ontdoken belastingschuld tot gevolg hebben (onder meer 
krachtens art. 458 WIB 1992), volstaat het dat de strafbare handeling dateert van voor de 
aangevochten handeling en moet er ook niet reeds een strafrechtelijke veroordeling 
voorafgaan286.  
 
Ook een wijziging van de schuld na de aangevochten handeling verhindert de pauliana 
niet287, en evenmin een schuldvernieuwing288.  
 
Het is de schuldvordering zelf die moet dateren van voor de aangevochten handeling; niet 
vereistis dat de agerende schuldeiser deze reeds bezat op dat ogenblik. Ook wanneer de 
agenreden schuldeiers de schudlvordering bv. pas nadien heeft verkregen op grond van 
subrogatie, kan hij de handeling aanvechten289. 
 
Om de anterioriteit tussen de schuldvordering en de aangevochten handeling te bewijzen, wordt traditioneel 
aanvaard dat in niet-handelszaken de regel van art. 1328 BW (de regel van de vaste datum) kan spelen (deze 
bepaling is niet van toepassing op schuldvorderingen die niet uit een geschrift volgen); de agerende schuldeiser 
kan zich evenwel niet te kwader trouw beroepen op het gebrek aan vaste datum290; volgens sommigen speelt de 
regel zelfs helemaal niet en ligt de bewijslast van antidatering op de schuldenaar zodra diens bedrieglijk opzet is 

                                                                                                                                                         
onder Hof Gent, 16 december 1995, T.Not. 1996, 229. 
284 Cass. 5 januari 2006, RW 2008-2009, 361, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-
20060105-10. 
285 Rb. Antwerpen 28 november 2001, Fisc. Koerier 2002, 193; Hof Antwerpen 12 april 2005, NJW 2005, 1102 
= Fisc. Koerier 2005, 252; kh. Antwerpen 24 oktober 2005, RW 2006-2007, 1650. 
286 Cass. 20 maart 2008 nr. F.07.0027.N (verbreking van hof Antwerpen 30 juni 2006), 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20080320-2, RW 2008-2009, 364 mt concl. A-g 
D. Thijs = NjW 2009, 28 n. S. DE RAEDT = Pas. 2008, 776 = RGCF 2009, 444. Zo ook Hof Gent 19 september 
2006, FJF 2007, 100. Anders voordien Rb. Antwerpen 28 november 2001, Fisc. Koerier 2002, 191; Rb. 
Antwerpen 25 juni 2004, TFR 2004, 225. 
287  Cass. 3 oktober 1985, Arr 1985-86, 117. 
288  Hof Brussel 2 december 2002, RABG 2003, 672 n. G. JOCQUE “De pauliaanse vordering: 
anterioriteitsvereiste en schuldvernieuwing”. 
289 Zie bv., zij het anders verwoord, Rb. Gent 16 december 2008, T.Not. 2009, 298 = RABG 2009, 190. 
290 Hof Luik 7 november 1933, JL 1934, 58; P. VAN DER PUTTEN , AJT 1994-95, 494, nr. 4; N. 
VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, p.  286, nrs. 608-610. 
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aangetoond291. 
 
Het gebrek aan overschrijving van de aangevochten rechtshandeling (art. 1 HypW) daarentegen, kan door de 
agerende schuldeiser niet worden ingeroepen, aangezien deze exceptie enkel toekomt aan personen met een 
concurrerend zakelijk recht; voor schuldeisers zonder zakelijk recht speelt dat dus maar vanaf het ogenblik 
waarop zij hun schuldvordering “realiseren” en voor rechtshandelingen die nadien plaatsvonden292. 
 
ii) Twee uitzonderingen 
 
Op dit beginsel zijn er twee uitzonderingen: 
- in geval van faillissement vervalt de anterioriteit van de schuld als apart vereiste (zie art. 20 
FaillW); 
- volgens de rechtsleer en rechtspraak moet de schuldvordering evenmin ouder zijn dan de 
aangevochten handeling wanneer deze als enig doel had zich te onttrekken aan het verhaal 
van een toekomstige schuldeiser of toekomstige  schuldeisers293. Daartoe moet wel het 
bijzonder opzet worden aangetoond294.  
 
iii) Cessie 
 
Cessie van de schuldvordering verhindert geenszins de pauliana, ook niet wanneer de cessie 
plaatsvindt na de aangevochten handeling van de cessus295; de cessionaris treedt immers in de 
rechten van de cedent296.  
 

                                                 
291 Zo J.-F. ROMAIN, Théorie critique du principe général de bonne foi en droit privé, p. 628, nr. 280; P. VAN 
DER PUTTEN,  AJT 1994-95, 494, nr. 4 ; S. BAR & C. ALTER, “Les effets du contrat” in Pratique du droit, 
Kluwer, 2006, p. (133) 136 nr. 247. 
292 Anders, ten onrechte, DE PAGE III nr. 227; I. BANMEYER, “L’action paulienne et la tierce complicité: 
Point de contact“, in La théorie générale des obligations, Cahiers de la Faculté de droit de Namur, 1998, 246 nr. 
2 ; S. STIJNS , Leerboek verbintenissenrecht, I p. 234  nr. 327. 
293 LAURENT, XVI nr. 462; DE PAGE III nr. 228 met verwijzingen in vn. 1; K. van RAEMDONCK, RW 
1998-99, (1177) 1179 nr. 4; A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, (1641) 1661 nr. 43; I. VERVOORT, in J. 
SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, p. (365) 375; 
Hof Antwerpen 15 februari 1989, Pas. II 209; Hof Brussel 19 oktober 1998, JT 1999, 44 = TBBR 2001, 145 noot 
S. LOOSVELD “L’action paulienne: une institution séculaire en pleine vogue”; Rb. Luik 10 september 1999, 
TBH 2000, 380 noot I. SAMOY “Over de pauliaanse vordering en de vraag hoe uitzonderlijk de uitzonderingen 
zijn op de anterioriteitsvoorwaarde”. 
294 Vergelijkbaar G. JOCQUE, “De pauliaanse vordering: anterioriteitsvereiste en schuldvernieuwing”, n. onder 
Hof Brussel 2 december 2002, RABG 2003, 676, nr. 8; S. LOOSVELD, “De schuldeisers van de gesplitste 
vennootschap en de faillissementspauliana” , n. onder Kh. Derdermonde 9 december 1977, TRV  1998, 332; I. 
SAMOY, “Over de pauliaanse vordering en de vraag hoe uitzonderlijk de uitzonderingen zijn op de 
anterioriteitsvoorwaarde”, n. onder Rb. Luik, 10 september 1999, TBH 2000, 384-385; Rb. Antwerpen 25 juni 
2004, T.F.R., 2005, 225, goedkeurende noot A. VOET. 
Sommige rechtspraak lijkt genoegen te nemen met een louter objectief bedrog: Kh Dendermonde 9 december 
1997, TRV 1998, 325, n. S. LOOSVELD; Rb. Luik 10 september 1999, TBH 2000, 380, n. I. SAMOY. 
295  Anders, ten onrechte S. LOOSVELD, TBBR 2001, (145) 158. 
296  In beginsel kan men de vraag stellen of de cedent zich de pauliana niet zou hebben voorbehouden bij de 
cessie-overeenkomst; aangezien de pauliana echter geen zelfstandig recht vormt maar slechts de 
verhaalsmogelijkheid van een schuldvordering waarborgt, gaat ze noodzakelijk mee over. 
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c) Opeisbare schuldvordering op het tijdstip van de aanvechting  
 
Bij het instellen van de actio pauliana moet de vordering van de agerende schuldeiser reeds 
opeisbaar zijn297, en dus niet voorwaardelijk (pendente conditione) of onder een niet 
vervallen tijdsbepaling. Maar indien de schuldenaar onvermogend is, vervalt de tijdsbepaling 
(art. 1188 BW), zodat de aanvechting ook door de schuldeiser van een schuldvordering onder 
tijdsbepaling daardoor mogelijk wordt. Wel rijst de vraag of het niet voldoende is dat die 
voorwaarde aanwezig is op het ogenblik waarop de actio pauliana wordt toegekend (dus 
datum van de uitspraak en niet van het instellen van de eis)298. 
 
De schuldvordering moet daarentegen nog niet “liquide”/vaststaand zijn299. 
 
De agerende schuldeiser moet evenmin over een uitvoerbare titel beschikken300. Immers, 
indien de schuldvordering betwist wordt zal de rechter daarover oordelen en de pauliana maar 
toekennen indien hij de schuldvordering erkent. 
 
d) Vermindering van de verhaalsmogelijkheden van de aanvechtende schuldeiser 
 
De aangevochten handeling moet de schuldeiser benadelen (eventus damni) en meer bepaald 
de verhaalsmogelijkheden van de schuldeiser in concreto verminderd hebben301 (vereiste van 
"verhaalsbenadeling"302). 
                                                 
297 In die zin H. DE PAGE , III, 239, nr. 229; P. VAN OMMESLAGHE, “Examen, de jurisprudence (1968 à 
1973) – les obligations “, RCJB 1975, 694, nr. 11 ; I. BANMEYER, “L’action paulienne et la tierce complicité: 
Point de contact“, in La théorie générale des obligations, Cahiers de la Faculté de droit de Namur, 1998, 247 ; S. 
STIJNS,  P. WERY & D. VAN GERVEN, JT 1996, p. 751, nr. 180; P. VAN DER PUTTEN, AJT 1994-95, p. 
495 nr. 4; G.L. BALLON, “Inbreng in een patrimoniumvennootschap en pauliaanse vordering”, n. onder Hof 
Gent 2 januari 2001, DAOR 2001, 54; G. JOCQUE, RABG 2003, 675, nr. 5 ; J.-F. ROMAIN, Théorie critique du 
principe général de bonne foi en droit privé 627, nr. 279 ; C. VAN HEUVERSWYN, T. Not. 1996, 229; I. 
VERVOORT, “Paulianeuze inbreng in vennootschap”, noot onder Hof Antwerpen 6 maart 2000, AJT  2000-01, 
553, nr. 5; Rb Antwerpen, 25 juni 2004, TFR 2005, 229. 
298  In die zin Hof Brussel, 19 oktober 1998, JT 1999, 44 ; S. LOOSVELD, TBBR 2001, 156, nr. 7. Zie nog Rb. 
Ieper, 13 juni 1995, TBBR 1997, 438; Rb. Mechelen 19 januari 1987, RW 1987-88, 1513; Rb. Brussel 10 
september 1987, JLMB 1987, 1543. 
299 Anders: I. BANMEYER, “L’action paulienne et la tierce complicité: Point de contact“, in La théorie 
générale des obligations, Cahiers de la Faculté de droit de Namur, 1998, 246, nr. 2, die stelt dat een niet-
pecuniaire vordering eerst moet geliquideerd worden. 
300 In onze zin S. STIJNS,  P. WERY & D. VAN GERVEN, JT 1996, p. 751, nr. 180; S. BAR & C. ALTER, 
“Les effets du contrat” in Pratique du droit, Kluwer, 2006, p. (133) 136. 
Anders, ten onrechte, H. DE PAGE, III p. 239, nr. 229; P. VAN OMMESLAGHE, RCJB 1975, 694, nr. 110; I. 
BANMEYER, “L’action paulienne et la tierce complicité: Point de contact“, in La théorie générale des 
obligations, Cahiers de la Faculté de droit de Namur, 1998, 247; C. VAN HEUVERSWYN, “Paulianabeslag op 
onroerend goed en pauliaanse vordering”, n. onder Hof Gent 19 december 1995, T. Not. 1996, 227; Rb. Brussel, 
3 maart 1997, T. Not.1997, 454; Rb. Leuven, 23 september 1988, Pas. 1989, III, 33; Rb. Brussel 10 september 
1987, JLMB 1987, 1543. 
301 Vgl. verder E. DIRIX, “De vergoedende functie van de actio pauliana”, RW 1992-93, 332; D. DEVOS, 
RCJB 1995, 322 v.; Hof Antwerpen 1 maart 1995, AJT 1994-95, 491; KRUITHOF, "Overzicht", TPR 1983, p. 
689 nr. 184; A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661; Hof Brussel 19 oktober 1998, JT 1999, 44 = 
TBBR 2001, 145 noot S. LOOSVELD; Hof Gent 23 februari 1989, T.Not. 2001, 185 noot F. BLONTROCK. 
302 Wat minder streng is dan de oudere leer, die vereiset dat de verarming de insolvabiliteit veroorzaakte. Zie 
over die ontwikkeling I. VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar 
Belgisch en Nederlands recht, p. (365) 369 v. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

153 

 
i) Een verarming in ruime zin 
 
Het moet een verarming in ruime zin gaan: 
 
- Dit is het geval bij het onttrekken van een goed aan het vermogen van de schuldenaar - dus 
aan het collectief onderpand van de schuldeisers -, zij het onder bezwarende titel, zij het 
kosteloos (daarover meer onder 2°). Het moet daarbij wel gaan om goederen waarop de 
schuldeiser verhaal kan nemen (dus geen onbeslagbare goederen, inbegrepen strikt 
persoonlijke rechten). In de praktijk zal de pauliana natuurlijk het vaakst gebruikt worden om 
een vervreemding van een waardevol goed aan te vechten. 
 
De inbreng van een goed in een gemeenschappelijk vermogen is een verarming in deze ruime 
zin, in die zin dat de inbrenger zijn recht op het goed zelf vervangt door een onlichamelijk 
aandeel in dat vermogen (zie de bespreking in het hoofdstuk over afgescheiden vermogens). 
 
- Het kan ook om een verarling in ruime zin gaan door het opnemen van passiva of zijn 
vermogen aan verhaal te onderwerpen voor passiva303. 
 
- Handelingen waardoor de schuldeiser zich niet verarmt, maar enkel ervan afziet zich te 
verrijken, kunnen niet met de pauliana worden aangevochten304. De afstand van een reeds 
verkregen recht is echter wel een verarming305 (voor het bijzondere geval van verwerping van 
een nalatenschap, zie de bespreking verderop van art. 788 BW). 
 
Gaat het niet om een verarming, dan beschikt de schuldeiser vaak wel over andere remedies, zoals: 
- de zijdelingse vordering (art. 1166 BW), bv. om de schuldenaar een recht te doen verkrijgen dat hij nalaat te 
verkrijgen (zie de bespreking verder); 
- de vordering tot schadevergoeding jegens een derde die medeplichtig is aan de wanprestatie van de 
schuldenaar. 
 
ii) Niet noodzakelijk om een verarming in enge zin  
 
Het moet niet noodzakelijk om een verarming in enge zin gaan, d.i. een handeling waar geen 
evenwaardige tegenprestatie tegenover staat.  
 
Het meest klassieke toepassingsgeval van de pauliana is natuurlijk wel de rechtstreekse 
kosteloze verarming van de schuldenaar door: 
- vervreemding van een goed om niet, of  

                                                 
303 O.m. I. VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en 
Nederlands recht, p. (365) 381. 
 
304 DE PAGE III nr. 212; Hof Bergen 2 okotber 1985, R.Not.B. 1986, 189. Bv. De kostwinner di gehuwd is met 
scheiding van goederen en dit omzet in een stelsel van gemeenschap (P. De PAGE & M. VAN MOLLE, JT 
2009, p. (186) 192.  
305 Zie bv. art. 622 BW bij afstand van vruchtgebruik; Rb. Brugge 26 juni 2000, RW 2001-2002, 282 voor een 
voorbeeld van paulianeuze afstand van vruchtgebruik. 
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- afstand van recht306, of  
- de verwerping van een nalatenschap (zie daarvoor de bijzondere bepaling van art. 788 
BW)307, dan wel  
- een vervreemding voor een prijs die merkelijk beneden de waarde ligt308, 
- of omgekeerd een aankoop van een goed of dienst voor een prijs die merkelijk boven de 
waarde ervan ligt309. 
 
Maar ook transacties waardoor de schuldenaar niet verarmt in enge zin, maar zijn activa 
moeilijker uitwinbaar worden (zodat de uitwinning van de schuldenaar in concreto wordt 
verhinderd), komen in aanmerking: 
- zo zal de verkoop van goederen tegen geld omzeggens altijd een vermindering van de 
verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers opleveren - omdat geld nu eenmaal gemakkelijk 
weg te steken is -, en is die benadeling aanwezig indien het geld op het ogenblik van het 
verhaal niet meer aanwezig is310; 
- ook het onderbrengen van goederen in een vennootschap of afgescheiden vermogen (bv. 
maatschap) kan paulianeus zijn, omdat het verhaal daardoor drastisch bemoeilijkt wordt (het 
aandeel in dat vermogen of die vennootschap is niet of moeilijk uitwinbaar, zie verder)311;  
- het langdurig verhuren van een onroerend goed vermindert ook de verkoopwaarde ervan (in 
casu werd het bedrieglijk karakter aanvaard daar het goed verhuurd werd aan een 
vennootschap die aan de schuldenaars behoorde, tegen een overigens betrekkelijk lage 
huurprijs)312; 
- ook het verstrekken van zekerheden voor bestaande schulden aan andere schuldeisers kan 
bedrieglijk zijn en in dat geval aanvechtbaar; 
- een wijziging van het huwelijksgoederenstelsel waardoor de verhaalsrechten van een 
schuldeiser verminderen (bv. door overgang naar scheiding van goederen); 
                                                 
306 Bv. Rb. Brugge 26 juni 2000, RW 2001-2002, 282 (afstand van vruchtgebruik); Rb. Hasselt 8 mei 2002, 
TFR 2002, 893 noot J. SPEECKE. 
307 Zie hierbij Cass. 22 juni 2000, RW 2000-2001, 1085, dat verduidelijkt dat enkel de persoonlijke schuldeisers 
van de verwerpende erfgenaam, en niet die van de overledene, de verwerping kunnen aanvechten. 
308 Bv. Hof Gent 27 december 1991, RW 1991-92, 1125; Rb. Namen 27 april 2004, TBBR 2005, 120. 
309 bv. kh. Antwerpen 24 oktober 2005, RW 2006-2007, 1650 (vennootschap met belastingschulden koopt van 
de (voormalige) zaakvoerder voor hoge prijs een dubieuze uitvinding). 
310 Voor een toepassing, zie kh. Marche-en-Famenne 21 mei 2001, TBH 2002, 325 noot P. COPPENS (verkoop 
van een aandeel in mede-eigendom tegen een geldsom). Zie DE PAGE, Traité III, p. 243-244 nr. 235; D. 
DEVOS, RCJB 1995, 323; Hof Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; en de rechtspraak aangehaald door A. 
VAN OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661 noot 217. 
311 Zie bv. Hof Gent 21 juni 1994, RW 1994-95, 717 (inbreng in een nieuwe vennootschap; de geldigheid van 
de oprichting verhindert de pauliana niet); Hof Antwerpen 4 januari 1993, RW 1993-1994, 199 noot E. DIRIX; 
Hof Gent 22 juni 1993, RW 1993-94, 204; Hof Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; Hof Antwerpen 6 maart 
2000, AJT 2000-2001, 550 n. I. VERVOORT , “Paulianeuze inbreng in vennootschap”; Hof Luik 23 december 
2003, JT 2004, 384, waarin de schuldenaar (borg) eerst een onroerend goed inbracht in vennootschap en later 
zijn aandelen daarin aan familieleden overdroeg. Vgl. ook Hof Gent 29 april 2008, RW 2008-2009, 33 
(revindicatie door vennootschap afgewezen). 
Zie verder G. DE LEVAL, Traité des saisies, p. 88; D. DEVOS, RCJB 1995, 324 nr. 8; RIVES LANGE, Rev. 
banque 1987, 1096; Hof Brussel 19 oktober 1998, JT 1999, 44; G.L. BALLON, “Inbreng in een 
patrimoniumvennootschap en pauliaanse vordering”, n. onder Hof Gent 2 januari 2001, DAOR 2001, 54. Zie ook 
nog H. LAGA "Rechtsvordering van persoonlijke schuldeisers bij frauduleuze inbreng van hun schuldenaar in 
een vennootschap", J.Falc. 1978-79, 237 v.; K. GEENS, "De nietigheid bij de oprichting van een vennootschap", 
TPR 1990, 1642 nr. 14. 
312 Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

155 

- een tenietdoen van een schuldvordering door inbetalinggeving (te aanvaarden) van een 
waardeloos of fictief actief313; 
- een overeenkomst tot schuldvergelijking (al zal die niet gauw als abnormaal of bedrieglijk 
mogen beschouwd worden). 
 
Naargelang de derde-wederpartij kosteloos of onder bezwarende titel verkrijgt, verschilt wel 
de onder f) besproken vereiste van medeplichtigheid van de derde. 
 
iii) Niet als de benadeling ongedaan wordt gemaakt 
 
Men neemt wel aan dat de derde zich kan verweren door te eisen dat de schuldeiser eerst 
probeert de schuldenaar uit te winnen314 (wat evenwel een bewarend beslag tegen de derde 
niet kan verhinderen), of door de schuldeiser uit te betalen315 (best met subrogatie). 
 
iv) Niet wanneer de rechtshandeling verplicht was 
 
Aangevochten kunnen enkel onverplichte rechtshandelingen en géén rechtshandelingen 
waartoe de schuldenaar reeds rechtens verplicht was (bv. betaling van een eerder aangegane 
schuld)316; een "morele" verplichting volstaat niet voor deze uitzondering317. Dit is anders bij 
rechtshandelingen uit de verdachte periode en de faillissementspauliana (zie hoger). Zolang 
een schuldenaar niet in staking van betaling is, kan hij immers kiezen welke schuld hij eerst 
betaalt. Het is niet onmogelijk dat er bij verplichte rechtshandelingen (betaling met name) 
toch bedrog in het spel is, doch in dat geval spelen alleen de gewone remedies voor 
onrechtmatige daad en niet de bijkomende specifieke remedie van de pauliana (over de 
verhouding tussen beiden, zie verder)318.  
 
v) Niet wanneer de aanvechting niets kan opleveren 
 
Vereist is ook dat de schuldeiser die de pauliana instelt zijn toestand door die actio kan 
verbeteren; indien de volledige opbrengst van het goed naar bevoorrechte schuldvorderingen 
zou gaan (bv. hypothecaire), is de actio pauliana van een chirografair schuldeiser niet 
gegrond319. Ook de vervreemding van een geod dat niet voor beslagbaar is, kan in beginsel 
niet aangevochten worden320. 

                                                 
313 Hof Antwerpen 22 mei 2007, AR nr. 2006/3263, WDN t. Min. Financiën. 
314 LAURENT, XVI nr. 437; DE PAGE III nr. 233 a) met verwijzingen; Hof Brussel 13 december 1960, Pas. 
1962 II 8. De derde-wederpartij moet daarbij niet de kosten voorschieten, zoals een borg moet doen die het 
voorrecht van uitwinning inroept. 
315 DE PAGE III nr. 233 b) met verwijzingen. 
316 Zie, met enkele nuances, I. VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de 
overeenkomst naar Belgisch en Nederlands recht, p. (365) 377-379. In het Staats-Nederlandse recht wordt dit 
veel uitdrukkelijker gesteld. 
317 Vgl. HR 10 december 1976, NJ 1977, 617. 
318 Zie evenwel Hof Bergen 2 oktober 1985, RNotB 1986, 189. 
319 Hof Luik 29 januari 2002, P&B 2002, 186 = JT 2002, 290; Rb. Hasselt 24 juni 1975, Limb.Rl. 1976, 28; Hof 
Gent 11 januari 1980,  RW 1980-81, 1671; D. DEVOS, RCJB 1995, 321; S. BAR & C. ALTER, “Les effets du 
contrat” in Pratique du droit, Kluwer, 2006, p. (133) 140 nr. 256. 
320 H. DE PAGE, III, nr. 218 p. 235. 
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Is er omgekeerd geen probleem om de vordering anders te verhalen, dan is er evenmin belang.  
 
Kan de pauliana de toestand van de schuldeiser verbeteren, dan blijft ze wel beperkt tot die 
verbetering (zie onder de gevolgen). Aangezien de pauliana relatieve werking heeft (zie 
onder) moet daarbij geen rekening worden gehouden met bevoorrechte schuldeisers die in 
casu geen verhaal uitoefenen. 
 
Omgekeerd zal een schuldeiser met een zakelijke zekerheid met volgrecht (zoals een 
hypotheek) geen belang hebben bij de aanvechting zolang zijn volgrecht niet wordt aangetast 
door de bestreden handeling. 
 
e) Bedrog in hoofde van de schuldenaar 
 
De schuldenaar moet bedrieglijk hebben gehandeld; dit wordt ruim uitgelegd als “in de 
wetenschap van benadeling van de schuldeiser”321. Er is geen “bijzonder opzet” vereist, een 
algemeen opzet volstaat. Het abnormale karakter van de handeling geldt als een vermoeden 
van dergelijke wetenschap322. Het bedrieglijk opzet wordt beoordeeld naar het tijdstip waarop 
de aangevochten handeling is gesteld. 
 
NB. In geval van legaat door de schuldenaar komt men niet aan de pauliana toe; immers de schuldeisers van de 
overledene hebben voorrang op de legatarissen (vgl. verder in Deel III. De algemene rangregeling; regel 
uitgedrukt in het adagium “Nemo liberalis nisi liberatus”). Het legaat heeft dus maar uitwerking na betaling van 
de schulden, en hoeft dus niet te worden aangevochten. 
 
f) Indien er een wederpartij betrokken is en de aangevochten handeling in diens hoofde onder 
bezwarende titel is, ook bedrog in hoofde van de erbij betrokken wederpartij vereist 
 
Dit vereiste verschilt naargelang de handeling om niet plaatsvindt of onder bezwarende titel. 
Dit criterium wordt in Deel II meer in het algemeen uitgewerkt (zo bv. kan ook een 
declaratieve handeling zoals een verdeling of toebedeling om niet of onder bezwarende titel 
zijn naargelang de tegenprestatie). 
 

                                                 
321 Cass. 11 januari 1988, Arr. 1987-88, 594; Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350. 
322 H. DE PAGE, III, nr. 235 p. 243-244; A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 met verwijzingen in 
voetnoot 220; I. VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar 
Belgisch en Nederlands recht, p. (365) 372; Cass. 15 maart 1985, RW 1985-86, 2609; Hof Luik 13 november 
1997, TBBR 1998, 366; Hof Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; Hof Antwerpen 19 maart 1996, Not.fisc.M. 
1997, 209 noot L. VAEL; Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350 = Huur 2002, 133; Rb. Namen 27 
april 2004, JLMB 2004, 1733; Hof Luik 5 februari 2007, JLMB 2008, 82. 
Voor een geval waarin het abnormaal karakter niet werd aanvaard: Hof Gent  13 februari 2006, RW 2007-2008, 
1456 (bijna alle activa zowel als de huurceel werden door de latere gefailleerde overgedragen aan een 
schuldeiser en de verkoopprijs in verrekening gebracht met uitstaande schulden; partijen bleven nadien nog een 
jaar verder handel drijven tot het faillissement volgde). 
Kritisch t.a.v. deze afzwakking van de vereiste opzet P. VAN OMMESLAGHE, “Examen, de jurisprudence 
(1968 à 1973) – les obligations “, RCJB 1975, 694; S. BAR & C. ALTER, “Les effets du contrat” in Pratique du 
droit, Kluwer, 2006, p. 268. 
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i) Handelingen onder bezwarende titel 
 
Indien de handeling onder bezwarende titel geschiedde in hoofde van de wederpartij, moet 
ook deze te kwader trouw zijn (scientia fraudis)323. De loutere kennis door de wederpartij van 
het feit dat de aangevochte handeling de schuldenaar verarmt, is nog geen kwade trouw; die is 
er wel wanneer men wist dat dit de schuldeisers benadeelde door het onvermogen te 
bewerkstelligen324 of de verhaalsmogelijkheden in concreto te beperken. Die wetenschap kan 
uit de omstandigheden blijken325. Het is niet voldoende dat de derde kennis zou gehad hebben 
indien hij zorgvuldiger was geweest326; sommige rechtspraak meent echter dat het volstaat dat 
de wederpartij dit redelijkerwijze behoorde te weten327. 
 
Indien de wederpartij een vennootschap is, waarvan de schuldenaar bestuurder is, of 
omgekeerd, zal de wetenschap van de schuldenaar aan de wederpartij worden toegerekend328. 
Ook in andere gevallen van nauwe banden wordt de kwade trouw gemakkelijker aanvaard329. 
Maar een familiale band op zichzelf volstaat niet330.  
 
ii) Kosteloze handelingen 
  
Wederpartijen te goeder trouw worden niet beschermd wanneer hun titel een kosteloze is, dus 
wanneer zij om niet hebben verkregen331. Hier wordt het belang van de schuldeiser voorrang 
gegeven op dat van die wederpartij (die in beginsel geen nadeel lijdt, maar enkel een voordeel 
verliest: certat de lucro captando, non de damno vitando). Een kosteloze titel is in ons recht 
nu eenmaal in meerdere opzichten zwakker dan een bezwarende titel332. Naar Nederlands 
recht zal de verkrijger om niet toch getroffen wordne in geval van faillissement van de 

                                                 
323 Zie voor nadere uitwerking BOCKEN & KRUITHOF, TPR 1994, 688 v., nr. 361 v. Vgl. ook E. DE 
LUYCK, "Het bedrog vanwege de schuldenaar en de derde-medeplichtigheid in de actio pauliana", J.Falc. 1978-
79, 642. Voor een voorbeeld van afwijzing: Rb. Gent 16 december 2008, T.Not. 2009, 298 = RABG 2009, 190. 
324 Hof Luik 29 januari 2002, P&B 2002, 186 = JT 2002, 290; Hof Brussel 19 oktober 1998, TBRR 2001, 145 v. 
325 Bv. zustervennootschap die goederen opkoopt welke reeds eerder in beslag waren genomen, dadelijk nadat 
het eerste beslag werd opgeheven (de tapijten lagen nog bij de gerechtsdeurwaarder die met het eerste beslag was 
belast geweest). 
326 Dat is de maatstaf van goede of kwade trouw voor een derde-verkrijger die verkrijgt in strijd met een ouder 
zakelijk recht; maar hier gaat het precies over een geval waarin de aanvechtende schuldeiser niet handelt 
krachtens een ouder zakelijk recht. 
327 Zie A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 met verwijzingen in voetnoot 221. 
328 Kh. Luik 13 oktober 1981, RPS 1982, 45; Rb. Verviers 23 oktober 1984, RNot.b. 1986, 149.; Hof Luik 24 
april 1987, RNot.b. 1987, 671; Rb. Brussel 10 september 1987, JLMB 1987, 1543; Hof Antwerpen 16 december 
1988, T.Not. 1988, 366. 
329 Hof Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; Hof Antwerpen 19 maart 1996, Not.fisc.M. 1997, 209 noot L. 
VAEL; Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350 = Huur 2002, 133; A. VAN OEVELEN, RW 2004-
2005, 1662. 
In het Staats-Nederlandse rehct gelden hierbij een aantal wettelijke vermoedens, zie art. 3:46 lid 1 NBW. 
330 Zie Rb. Turnhout 24 mei 1996, T.Not. 1996, 6003, n.; Hof Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; Hof 
Antwerpen 19 maart 1996, Not. Fisc. M. 1997, 209, noot; Rb. Hasselt 23 april 2001, Huur 2002, 133. 
331 Bv. Hof Gent 20 juni 1989, TGR 95. Zie ook Vred. Sint-Truiden 28 maart 2006, RW 2008-2009, 1998 n. R. 
BARBAIX, "Kan een Vrederechter de machtiging tot aanvaarding van een schenking weigeren, omdat die 
paulianeus zou kunnen zijn ?". 
332 Vgl. bv. in het erfrecht de mogelijkheid tot inkorting, de achterstelling van legaten op de schulden van de 
erflater en overige nalatenschapsschulden (nemo liberalis nisi liberatus), e.d.m. 
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schuldenaar, voor zover hij ten tijde van de faillietverklaring nog steeds gebaat was (art. 42 III 
Fw; hier speelt de verrijkingsgedachte). 
 
Een handeling is niet enkel kosteloos wanneer het om een schenking in enge zin gaat. Het kan 
zowel om een formele schenking gaan, als om een materiële schenking die niet in de vorm 
van een formele schenking gebeurt (bv. een handgift, een indirecte schenking), maar ook om 
een inbreng in een stichting e.d.m. Omgekeerd zal een formele schenking niet kosteloos zijn 
in de mate waarin er een last wordt opgelegd aan de begiftigde jegens de schenker zelf333. Bij 
een last ten gunste van een derde is er een indirecte schenking aan die derde334. 
 
g) Geen misbruik van recht 
 
Tenslotte kan het zijn dat de aanvechting geweigerd wordt omdat ze abusief is, bv. wegens 
rechtsverwerking omdat de curator gedurende twee jaar de wederpartij de overeenkomst heeft 
laten uitvoeren335. 
 
h) Bijkomende voorwaarden voor aanvechting van een verdeling 
 
Voor de aanvechting door schuldeisers van een vereffening of verdeling van een 
gemeenschappelijk vermogen336, die met bedrieglijke benadeling van bun rechten is geschied 
gelden enkele bijzondere vereisten (sinds de afschaffing van de homologatie geldt bij 
wijziging van een huwelijksgoederenstelsel de bijzondere termijn van 1 jaar uit art. 1319bis 
GerW niet meer337). Die regels gelden zowel bij een partiële als bij een volledige 
verdeling338. 
 
Als algemene regel echter kan een schuldeiser een reeds voltrokken verdeling van een 
gemeenschappelijk vermogen niet aanvechten: hij kan zich verzetten tegen een verdeling 
buiten zijn aanwezigheid en tussenkomen in een procedure van verdeling (als belanghebbende 
derde; daardoor wordt hij een "noodzakelijke partij" bij de verdelingsverrichtingen); wordt 
zijn verzet miskend, dan kan hij wel de in weerwil daarvan verrichtte verdeling aanvechten als 
ze met bedrieglijke benadeling van zijn rechten is geschied (art. 882 en 1167 II BW) en zelfs 
als ze hem benadeelt ook zonder bedrog. 
 
Na de verdeling is de actio pauliana slechts mogelijk indien de schuldeiser in de 
onmogelijkheid was om verzet aan te tekenen339.  

                                                 
333 Vgl. DEKKERS, Handboek III (1955) nr. 1009-1010.  
334 Zie hierover DE PAGE III nr. 238. 
335 Hof Gent  13 februari 2006, RW 2007-2008, 1456. 
336 Zowel een nalatenschap als een andere gemeenschap waarop de regel van art. 882 krachtens de 
schakelbepaling van toepassing is. 
337 Zie voor de oude regeling K. VAN WINCKELEN, "Kanttekeningen inzake de bedriegelijke benadeling van 
de rechten van schuldeisers en hun bescherming bij de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel", noot onder 
Cass. 2 maart 2001, RW 2000-2001, 1596; Hof Gent 28 oktober 2004, NJW 2005, 595; Hof Gent 25 maart 1994, 
RW 1995-96, 572; Hof Brussel 18 september 1984, Pas. 1985 II 22 
338 V. SAGAERT, in Artikelsgewijze commentaar, art. 882; Hof Gent 15 februari 2007, T.Not. 2009, 473 n. J. 
VERSTRAETE. 
339 Zie Cass. 3 december 1999, Arr. 1559 = Pas. I 1625 = R.Cass. 2000, 157 n. B. WAÜTERS = RW 1999-
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Deze inperking geldt slechts als er effectief een verdeling plaatsvindt; worden bij omzetting 
van een gemeenschap in een scheiding van goederen activa onttrokken aan de kavel van de 
schuldenaar om ze in de kavel van de andere echtgenoot te leggen, dan kwalificeert de 
rechtspraak dit als een fictieve verdeling, die kan aangevochten worden als een (vermomde) 
schenking340 (waarvoor niet aan de vereisten voor een pauliana moet zijn voldaan). 
 
3° Gevolgen van een geslaagde aanvechting 
 
De traditionele omschrijving van de gevolgen van een geslaagde pauliana luidt dat de 
handeling niet nietig is tussen de partijen, maar niet-tegenwerpelijk aan de schuldeisers die ze 
hebben ingesteld of er zich bij hebben aangesloten (c.q. bij instelling namens de gezamenlijke 
schuldeisers bij samenloop, aan de samenlopende schuldeisers)341.  
 
Deze omschrijving is correct. Maar misschien moeten we toch proberen de gevolgen ook in 
minder vage termen te verwoorden.  
 
a) Verhaalsrecht op de goederen, ongeacht de verkrijging door een derde, maar behoudens 
derdenbescherming 
 
i) In de verhouding tussen de agerende schuldeiser en de wederpartij van diens schuldenaar 
(en diens schuldeisers) 
 
(1) Verhaalsrecht tegen de wederpartij 
 
Op de eerste plaats kan de schuldeiser zich erop blijven verhalen342: Hij kan er beslag op 
leggen; in geval van een algemeen beslag vallen ze in de boedel343. Aangezien een 
gerechtelijke reorganisatie van de schuldenaar op zichzelf nog geen samenloop inhoudt, staat 
ze er niet aan in de weg dat de schuldeiser zich op dat goed verhaalt (dat in verhouding tot de 
schuldenaar en diens andere schuldeisers immers geen deel meer uitmaakt van zijn vermogen) 
 
De tegenpartij kan zich niet verweren met een beroep op het opschortingsrecht dat zij zou 
hebben jegens zijn contractspartij (schuldenaar van de actor), aangezien zij ofwel 
medeplichtig is aan het bedrog ofwel kosteloos heeft verkregen en dus ook geen 

                                                                                                                                                         
2000, 981; V. SAGAERT in Commentaar Erfrecht art. 882, nr. 28; W. PINTENS, “Wijziging van het 
huwelijksvermogensstelsel. Een commentaar op de wet van 8 juli 2008”, RW 2008-2009, (946) 953 nr. 25; P. DE 
PAGE & M. VAN MOLLE, JT 2009, (186) 193.  
Voor een voorbeeld waarin die onmogelijkheid niet werd aanvaard: Hof Gent 15 februari 2007, T.Not. 2009, 
473. 
Eerder in die zin Cass. Fr. 29 mei 1979, J. des Not. 1980, 858; Cass. fr. 6 maart 1996, Bull.civ. I nr. 125. 
340 W. PINTENS, “Wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. Een commentaar op de wet van 8 juli 2008”, 
RW 2008-2009, (946) 953 nr. 25. 
341 Vgl. A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 en verwijzingen in vn. 223-224. 
342 Onbetwist. 
343 Vgl. voor het geval van faillissement van de schuldenaar zelf DE PAGE, Traité III nr. 254-255; F. TOP, T. 
Not. 2006, (175) 177 noot 12. 
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tegenprestatie terug te krijgen heeft (dit kan anders zijn bij de aanvechtingsrechten uit de 
verdachte periode omdat daar geen medeplichtigheid van de derde is vereist bij handelingen 
onder bezwarende titel). 
 
De derde kan het verhaal wel tegenhouden door de schuldvordering van de agerende 
schuldeiser te betalen344 (waarbij hij in beginsel gesubrogeerd zal zijn in diens 
schuldvordering). 
 
Dit verhaalsrecht is zelfs tegenwerpelijk aan de schuldeisers van de wederpartij van de 
schuldenaar345. In die zin heeft het zakelijke werking346. Reeds hieruit blijkt dat de actio 
pauliana, ook al veronderstelt zij in de meeste gevallen een onrechtmatige daad in hoofde van 
de wederpartij (niet altijd: met name niet in hoofde van een wederpartij die kosteloos 
verkrijgt), in zijn rechtsgevolg niét te herleiden is tot een vordering uit onrechtmatige daad 
(hierover dadelijk meer). 
 
(2) Gebeurlijk zakelijke subrogatie 
 
Aangezien de pauliana in de zopas besproken zin zakelijke werking heeft, kan de agerende 
schldeiser zich ook op zakelijke subrogatie beroepen wanneer het goed in het vermogen van 
de derde vervangen is door een surrogaat347. 
 
(3) Gebeurlijk vervangende vergoeding 
 
- Schadevergoeding uit onrechtmatige daad:  
 
In bepaalde gevallen kan het verhaalsrecht niet meer kan worden uitgeoefend, met name 
wanneer: 

- het goed zich niet meer (of niet meer onbezwaard) in het vermogen van de wederpartij 
bevindt en de opvolgende verkrijger beschermd wordt (als verkrijger te goeder trouw, 
zie hieronder; door verkrijgende verjaring of anderszins); 

- het goed materieel is tenietgegaan; 
- het eigendomsrecht op het goed door vermenging is tenietgegaan (inbegrepen de 

confusio nummorum bij geld) 
- e.d.m. 

 
In dat geval kan de schuldeiser jegens de medecontractant te kwader trouw van zijn 
schuldenaar348 schadevergoeding uit onrechtmatige daad (nl. derde-medeplichtigheid) 

                                                 
344 H. DE PAGE, III nr. 244. 
345 DE PAGE, Traité III (1967), nr. 246, b); D. DEVOS, RCJB 1995, (317) nr. 23; F. TOP, T. Not. 2006, (175) 
177; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis nr. 304; C. CAUFFMAN, "Pauliaanse vordering", in 
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, nr. 79-81; TERRE & SIMLER, Obligations (2002) nr. 1184; E. 
DIRIX, "De vergoedende functie van de actio Pauliana", RW, 1992-93, 331 nr. 3. 
346 Niet in de zin dat deze voorrang zou verschaffen in het faillissement van de eigen schuldenaar. 
347 Zo V. SAGAERT, “De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking”, 
TBBR 2001, (569) 576 nr. 9 met verwijzingen naar Franse doctrine in dezelfde zin. 
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vorderen. Ook wanneer het goed om andere redenen dan verkrijging door een derde niet kan 
worden teruggegeven of in waarde is verminderd, kan schadevergoeding op grond van art. 
1382 BW worden toegekend349. Wanneer bv. het actief dat uit het vermogen van de 
schuldenaar verdween een geldsom is (of een geldvordering die door schuldvergelijking is 
tenietgegaan), dan zal de derde-medeplichtige die som als schadevergoeding moeten betalen 
aan de schuldeiser (natuurlijk binnen de grenzen van de schuldvordering die die schuldeiser 
niet heeft kunnen verhalen) 350. 
 
Strikt genomen kan het om twee gevallen gaan: 

- enerzijds kan het zijn dat de derde een onrechtmatige daad heeft begaan door de 
aangevochten rechtshandeling zelf, en kan hij aangesproken worden voor de daardoor 
verooraakte schade; hier gaat het om ene toepasisng van art. 1382 BW los van art. 
1167 BW. 

- anderzijds kan de derde ook aangesproken worden wanneer door zijn fout de restitutie 
niet meer mogelijk is. Dan gaat het om een uitvoering bij equivalent van die 
restitutieverbintenis zelf. Zo zal de derde ook instaan voor beschadiging door 
overmacht wanneer deze is ingetreden nadat hij reeds in gebreke was om het goed te 
restitueren (toepassing van art. 1302, 2° BW)351. 

 
De schadevergoeding blijft beperkt tot de waarde van het vervreemde actief en dit binnen de 
grenzen van de schuldvordering van de schuldeiser352 en na aftrek van de bedragen die bij 
verhaal op het goed zouden toegekomen zijn aan schuldeisers in hogere rang (niet de 
chirografaire schuldeisers)353. 
 
Anders dan een deel van de rechtsleer354 meent, is deze vordering tot schadevergoeding (in 
tegenstelling tot de actio pauliana s.s.) evenwel niet bevoorrecht op andere schuldvorderingen 
jegens die medecontractant355; er is in ons recht immers géén rechtsgrond voor een dergelijke 
voorkeursbehandeling (uitgezonderd wanneer het zakelijk werkend recht van de schuldeisers 
gehandhaafd wordt door middel van zakelijke subrogatie, op een ander specifiek goed in het 
vermogen van de medecontractant). Wel zal de agerende schuldeiser die vergoeding niet 
moeten delen met andere schuldeisers van zijn schuldenaar die niet meer de pauliana hebben 
ingesteld (zie onder c) w.b. deze “relatieve” werking van de pauliana). 
 

                                                                                                                                                         
348 Zie o.a. Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706; Cass. 9 februari 2006, nr. 
C.03.0074N, RW 2007-2008 n. M.E. STORME; Hof Luik 20 maart 2007, JLMB 2008, 1444. 
349 Hof Luik 29 januari 2002, P&B 2002, 186= JT 2002, 290. 
350 Voor een vb. kh. Antwerpen 24 oktober 2005, RW 2006-2007, 1650. 
351 V. SAGAERT, “De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking”, 
TBBR 2001, (569) 577 nr. 12. 
352 Cass. 9 februari 2006, nr. C.03.0074N, RW 2007-2008 n. M.E. STORME. 
353 Bv. Hof Luik 20 maart 2007, JLMB 2008, 1444, waar de waarde van het intussen verder vervreemde 
onroerend goed verminderd werd met het bedrag van de hypotheciare schuld en het voorrecht van de fiscus. 
354 E. DIRIX, “De vergoedende functie van de actio pauliana”, RW 1992-1993, 331; DE PAGE, Traité III nr. 
246. 
355 V. SAGAERT, “De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking”, 
TBBR 2001, (569) 574 nr. 6; PLANIOL-RIPERT, Traité VII nr. 961; WEILL& TERRE, Les obligations, Parijs 
1986, p. 891 nr. 882; TERRE & SIMLER, Obligations (2002) nr. 1184. 
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- Vergoeding wegens ongegronde verrijking: 
 
Is de wederpartij te goeder trouw en heeft zij kosteloos verkregen, dan kan bij tenietgaan of 
waardevermindering van de zaak afgifte van de verrijking356 worden gevorderd, ook wanneer 
de derde niet foutief tekortgeschoten is in de restitutieverbintenis. Heeft de wederpartij te 
goeder trouw de zaak vervreemd nadat zij reeds weet had van de restitutieverbintenis, dan 
geldt de schadevergoeding zoals hierboven besproken357.  
 
ii) In de verhouding met een opvolgende verkrijger 
 
Verder blijkt uit de rechtspraak ook dat een volgende verkrijger aan wie het goed door de 
wederpartij is doorverkocht en –geleverd, dit in beginsel niet geldig heeft verkregen, of juister 
nog: verkregen heeft van een beschikkingsonbevoegde. Die latere verkrijger kan, zo deze te 
goeder trouw is, zich wel beroepen op de regels inzake de bescherming van derde-verkrijgers 
te goeder trouw, die een uitzondering vormen op de regel dat men niet verkrijgt van een 
beschikkingsonbevoegde: 
- zie voor onroerend goed bv. het Cassatie-arrest van 25 oktober 2001: personen die van de 
medecontractant van de schuldeiser verkregen hebben – dus onderverkrijgers – zijn 
beschermd indien zij te goede trouw waren en hun recht gepubliceerd was voor de publicatie 
(kantmelding) van de actio Pauliana358; zolang er geen kantmelding is, is er een weerlegbaar 
vermoeden van goede trouw. 
- wat roerende zaken betreft hangt de bescherming van de onderverkrijger evenzeer af van de 
vervulling van de vereisten voor derdenbescherming, zoals afgeleid uit art. 2279 BW 
(bescherming die dus ook geldt voor de onderverkrijger om niet die te goeder trouw in het 
bezit is gekomen); vgl. de rechtspraak bij art. 17 en 18 FaillW359 (en er is geen enkele reden 
waarom bij de gemeenrechtelijke pauliana niet dezelfde regels zouden gelden360).  
 
iii) Gevolgtrekkingen voor de aard van de pauliana 
 

                                                 
356 Vgl. LAURENT XVI nr. 492. 
357 Zie over dit alles V. SAGAERT, “De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de 
ongerechtvaardigde verrijking”, TBBR 2001, (569) 577 v. 
358 Zie Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706. Zie verder F. TOP, T. Not. 2006, 183; 
C. VAN HEUVERSWYN, “Paulianabeslag op onroerend goed en pauliaanse vordering”, noot onder Hof Gent, 
16 december 1995, T.Not. 1996, 230. De oplossing vinden we reeds t.g.v. een vierde parij die te goeder trouw 
een hypotheek heeft verkregen in Cass. 6 november 1902, Pas. 1903 I 25 (zij het wel anders gemotiveerd dan 
hier).  
359 Zie met name inzake art. 17 II FaillW Cass. 31 januari 2002 nr. C.01.0229N, curatoren Bvba Internationaal 
Transport De Koning t. Bvba Andre, TBH 2002, 316 noot BD = RW 2002-2003, 982 noot S. MOSSELMANS.  
360 Vgl. LAURENT XVI nr. 470; voor Nederland, zie art. 3:45 § 5 BW (een lex specialis die licht afwijkt van 
de gemeenrechtelijke regel in art. 3:86 BW). Er is inderdaad geen enkele reden waarom de regel niet ook voor de 
gewone actio pauliana zou gelden. Waar sommigen (bv. DE PAGE  III nr. 255) in de oude FaillW nog een 
argument konden vinden omdat de oude FaillW sommige handelingen nietig achtte en andere slechts niet-
tegenwerpelijk, maakt de nieuwe FaillW dat onderscheid niet meer en worden zowel de pauliana als de andere 
aanvechtingsmogelijkheden er als niet-tegenwerpelijkheden beschouwd.  
Een deel van de klassieke rechtsleer evenwel meent dat de onderverkrijger om niet niet beschermd wordt, bv. DE 
PAGE  III nr. 242; F. TOP, T.Not. 2006, (175) 179. 
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Ook de actio Pauliana is dus - net zoals de aanvechtingsmogelijkheden uit de FaillW - géén 
aanspraak op een prestatie door de wederpartij (bv. teruggave of schadevergoeding), maar op 
de eerste plaats een bevoegdheid (Gestaltungsrecht) waarmee een rechtshandeling tussen 
schuldenaar en medecontractant kan worden aangevochten361. Is de aangevochten handeling 
de titel van een vervreemding door schuldenaar A aan wederpartij  B geweest, dan volgt uit de 
geslaagde aanvechting daarvan dat ook de eigendomsoverdracht waarvoor die 
verbintenisrechtelijke handeling de titel vormde, achteraf gezien nooit tegenwerpelijk heeft 
plaatsgehad (dit volgt uit ons causaal stelsel van eigendomsoverdracht). Daardoor is B 
achteraf gezien nooit beschikkingsbevoegd geweest (in verhouding tot de agerende 
schuldeiser) en heeft een mogelijke onderverkrijger C van een in dat opzicht 
beschikkingsonbevoegde persoon verkregen (en dus niet verkregen, behoudens 
derdenbescherming)362. Dat de regels van derdenbescherming van toepassing zijn, bewijst 
met andere woorden dat de actio pauliana geen louter persoonlijke vordering tot 
schadevergoeding is, maar een Gestaltungsrecht363. Vermits de schuldeisers als zodanig geen 
enkel zakelijk recht hebben op de goederen van hun schuldenaar zolang ze niet in samenloop 
zijn (de samenloop verschaft hen een soort gezamenlijk pandrecht), is de actio Pauliana ook 
niet de uitoefening van een zakelijk recht op die goederen. Ze is echter wel geïnspireerd door 
dat gezamenlijk pandrecht van de schuldeisers, dat onder bepaalde voorwaarden als het ware 
“op voorhand” kan worden ingeroepen. Aldus houdt het een beperking in op de principiële 
bevoegdheid van een schuldenaar om over zijn vermogen te beschikken zolang de 
schuldeisers hun rechten niet “realiseren”. 
 

                                                 
361 Dit volgt alleen al uit de tekst van art. 1167 BW, die spreekt van opkomen tegen (attaquer), d.i. aanvechten, 
en die van art. 20 FaillW, die het gevolg als niet-tegenwerpelijkheid omschrijft.  
Deze kwalificatie stemt grotendeels overeen met de opvatting van LAURENT, Principes, XVI, nr. 465 v. en 483 
v. (die wel onjuist spreekt van nietigheid in plaats van niet-tegenwerpelijkheid) en gaat in tegen de opvatting van 
DE PAGE, III nr. 242, volgens wie het een loutere vordering uit onrechtmatige daad is. Vgl. ook N. 
GEELHAND,  Belangenafweging in het huwelijksvermogensrecht, Dl. II, nr. 1994-1995 en 1997, die de actio 
ziet als de sanctie van een bevoegdheidsoverschrijding door de schuldenaar. In onze zin ook STRANART & 
ALTER, in Liber amicorum Lucien Simont, p. (493) 500-501 nr. 12. Zo ook de Franse opvatting, bv. TERRE & 
SIMLER, Obligations (2002) nr. 1156; P.-Y. GAUTIER & Fr. PASQUALINI, in Rép. civ. Dalloz, v° Action 
paulienne (1988° nr. 65 en 95; vgl. ook J. GHESTIN, "La fraude paulienne", Mélanges dédiés à Gabriel Marty, 
Toulouse 1978, (569) 574-575.  In Staats-Nederland wordt het gevolg beschouwd als een “relatieve nietigheid”, 
wat in de praktijk hetzelfde betekent (met relatieve nietigheid bedoelt men nietigheid in verhouding tot een 
bepaalde persoon; wat in het Frans-Belgische recht relatieve nietigheid heet, heet in het Staats-Nederlandse 
vernietigbaarheid).  
DE PAGE geeft toe (Traité III nr. 252 B.) dat zijn theorie van de loutere onrechtmatige daad op minstens 2 
punten niet klopt, namelijk dat de pauliana ook geldt tegen de wederpartij te goeder trouw die kosteloos heeft 
verkregen en dat zij voorrang verschaft boven de schuldeisers van de derde-wederpartij. Hij stelt dan maar dat 
dit billijkheidsuitzonderingen zijn op de theorie; in onze opvatting van de pauliana zijn het echter geen 
uitzonderingen en is die contradictie er dus niet. 
In de recente rechtspraak van het Hof van cassatie wordt weliswaar verkondigd dat de pauliana strekt tot 
vergoeding van schade die de bedrieglijke verarming berokkent, maar wordt er onmiddellijk aan toegevoegd dat 
de vergoeding in beginsel gebeurt door de niet-tegenwerpelijkheid  van de rechtshandeling als een vorm van 
herstel in natura (zie bv. cass. 9 februari 2006, nr. C.03.0074.N, RW 2007-2008 n. M.E. STORME; vergelijkbaar 
o.m. F. TOP, T. Not. 2006, (175) 177) Dat herstel blijft echter niet beperkt tot hetgeen men zou verkregen 
hebben indien de fout niet was gegaan en is dus géén toepassing van art. 1382 BW. 
362 Vgl. LAURENT, XVI nr. 465. 
363 De redenering van DE PAGE dat het noch een zakelijke vordering is, noch een echte nietigheid, en dus een 
persoonlijke vordering tot schadevergoeding "in natura", is dus fout.  
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De aanvechting van de rechtshandeling is dus rechtstechnisch gezien géén vorm van 
schadevergoeding voor onrechtmatige daad, zoals wel eens wordt gesteld (ten onrechte, want 
dan zou men geen voorrang hebben in de boedel van de wederpartij), maar een meer directe 
vorm van rechtsbescherming van schuldeisers364 (nl. men zorgt dat de schade niet ontstaat, 
zodat men aan de vergoeding ervan niet toekomt)365. Dat sluit niet uit dat er daarnaast ook 
remedies uit onrechtmatige daad kunnen spelen voor zover men door middel van de pauliana 
de schade niet kan vermijden (bv. schadevergoeding verschuldigd door de derde-
medeplichtige die het goed intussen verder heeft vervreemd). 
 
Uit dit alles volgt dus ook dat tegenover de onderverkrijger geen actio pauliana kan worden 
ingesteld366. Zo deze niet beschermd wordt krachtens de regels van derdenbescherming, 
ondergaat hij gewoon het verhaal op de goederen. Wel is het niet uitgesloten dat de 
schuldeiser ook jegens verdere verkrijgers een gewone vordering tot schadevergoeding uit 
onrechtmatige daad (derde-medeplichtigheid) heeft. 
 
b)  Beperking van de gevolgen van de pauliana in verhouding tot de beperking van het 
verhaalsrecht. 
 
Het verhaalsrecht van de agerende schuldeiser is natuurlijk op de eerste plaats beperkt tot het 
bedrag van zijn schuldvordering. 
 
Verder geldt ook dat indien de schuldeiser zich zonder de paulianeuze handeling ook niet op 
het goed voor de volle waarde had kunnen verhalen, bv. omdat er een hypotheek op gevestigd 
was, hij zijn verhaalsrecht c.q. recht op vergoeding door de verkrijger, slechts kan uitoefenen 
tot beloop van het verschil tussen de opbrengst van het goed bij gedwongen verkoop en het 
bedrag van de door de hypotheek verzekerde schuld(vordering)en. De pauliana mag immers 
voor de agerende schuldeiser geen bron van winst zijn, waardoor zijn positie voordeliger 
wordt dan indien de aangevochten handeling door de schuldenaar niet was verricht367. Met 
                                                 
364 Net zoals bv. een revindicatie of een actio negatoria door een eigenaar als "afweerrechten" (en geen 
vergoedingsrechten) vormen van rechtstreekse rechtsbescherming zijn en niet te herleiden zijn tot een soort 
herstel in natura voor een onrechtmatige daad. Zie mijn bijdragen "De drievoudige gelaagdheid van 
schuldvorderingen en hun bescherming", Feestbundel Walter van Gerven, Kluwer Antwerpen 2000, 329-342 
(http://www.storme.be/3voudigegelaagdheid.html) en "De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit 
overeenkomst en andere persoonlijke rechten: zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en 
aanverwante leerstukken", in Overeenkomsten en derden : De externe gevolgen van overeenkomsten en de 
derde-medeplichtigheid, BVBJ, Vlaams Pleitgenootschap, Jeune Barreau Brussel 1995, p. 111-189 
(http://www.storme.be/3medeplichtigheid.html). 
365 Deze zakelijke werking ontbreekt bij toepassing van het leerstuk der derde-medeplichtigheid buiten de 
Pauliana om. In dat geval is er enkel een verplichting tot teruglevering door de derde; deze teruglevering vindt 
niet plaats met terugwerkende kracht, vermits zij een beteugeling is voor onrechtmatige daad. Het is slechts 
wanneer er een nietigverklaring of niet-tegenwerpbaarverklaring krachtens de wet geschiedt (zoals bv. art. 224 
BW), dat deze zakelijke werking heeft. 
366 Cass. 9 februari 2006, nr. C.03.0074N, RW 2007-2008 n. M.E. STORME, suggereert ten onrechte het 
tegendeel in overweging 3; bij nauwkeurige lezing blijkt echter dat het gaat om de vordering tot 
schadevergoeding wegens derde-medeplichtigheid, die ook tegen de onderverkrijger kan worden ingesteld indien 
zowel de derde-verkrijger als de onderverkrijger medeplichtig zijn. 
DE PAGE III nr. 242 gaat alvast zo ver mee, dat volgens hem geen auliana kan worden ingesteld tegen de 
onderverkrijger wanneer de rechtshandeling van de eerste verkrijger zelf niet paulianeus is. 
367  Zo Cass. 15 mei 1992,  Arr. 1991-92, 867 noot G.D. = RW 1992-1993, 330 noot E. DIRIX = Pas. 1992 I 
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schuldeisers die niet mee aanvechten moet daarbij wel geen rekening worden gehouden (zie 
onder c). 
 
Naar de omvang van het bedrog (bv. de mate waarin de verkoopprijs beneden de waarde lag) 
daarentegen moet men niet kijken368; het gaat immers om de verhaalsmogelijkheden van de 
schuldeiser eerder dan de verarming van de schuldenaar. 
 
Ook zal aan voordeelstoerekening moeten worden gedaan, indien blijkt dat de agerende 
schuldeiser uit de aangevochten rechtshandeling eerder ook voordeel heeft gehaald, bv. 
doordat de prijs die de wederpartij betaald heeft hem geheel of ten dele ten goede is 
gekomen369. 
 
c)  Relatieve werking (begunstigde schuldeisers). 
 
Een geslaagde pauliana heeft relatieve werking in die zin dat de niet-tegenwerpelijkheid en 
daardoor de uitbreiding van het verhaalsrecht enkel kan worden ingeroepen door de 
schuldeisers die deze bekomen hebben, en niet door de andere chirografaire schuldeisers van 
dezelfde schuldenaar (met wie de eerste dus niet in samenloop komt)370. Ten aanzien van die 
schuldeisers blijft de aangevochten handeling even geldig als tussen de bij de handeling 
betrokken partijen. Met deze schuldeisers moet, anders dan met hypothecaire schuldeisers en 
deze met een ander zekerheidsrecht aan wie men hoe dan ook voorrang had moeten geven, 
dus ook geen rekening worden gehouden bij een mogelijke beperking van de gevolgen van de 
pauliana371. In die zin verschaft de pauliana voorrang op de gereïntegreerde goederen ten 
aanzien van de andere schuldeisers van de schuldenaar. 
 
Wordt de pauliana ingesteld door de curator, dan komt ze wel aan alle concurrente 
schuldeisers ten goede. Na het faillissement kan een schuldeiser de pauliana overigens niet 
meer instellen, tenzij hij door de aangevochten handeling een specifiek nadeel lijdt dat niet 
gemeen is aan de (concurrente) schuldeisers. 
 
d) Gevolgen voor de interne verhouding tussen schuldenaar en wederpartij 
 
De pauliana doet geen afbreuk aan de geldigheid van de aangevochten handeling tussen de 
partijen bij die handeling372. Indien de wederpartij ingevolge de pauliana uitgewonnen wordt 
of anderszins het voordeel van de aangevochten handeling verliest, kan zij zich keren tegen 
haar contractspartij. In ieder geval kan ze restitutie vorderen van haar tegenprestatie. In geval 
                                                                                                                                                         
813 = T.Not. 1993, 70 = RCJB 1995, 314 noot D. DEVOS, "La réparation de préjudice du créancier demandeur à 
l'action paulienne". 
368 Eveneens Cass. 15 mei 1992 (vorige noot). 
369 E. DIRIX, RW 1992-1993, (331) 332 in fine met verwijzing BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, 
Traité XII, 743 nr. 720 v.; AUBRY & RAU, Cours de droit civil, 5e uitg., Deel IV, 235 § 313.  
370 Cass., 11 januari 1988, RW 1987-88, 1406; Cass. 15 mei 1992, RW 1992-93, 330; A. VAN OEVELEN, RW 
2004-2005, 1662 en verwijzingen in vn. 225; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, p. 232, nr. 325; I. 
VERVOORT, in J. SMITS & S. STIJNS, Inhoud en werking van de overeenkomst naar Belgisch en Nederlands 
recht, p. (365) 381. 
371 E. DIRIX, RW 1992-1993, (331) 332 nr. 5; R. DEMOGUE, Traité des obligations, VII, 492 nr. 1107. 
372 Onbetwist. Onder meer H. DE PAGE III nr. 246 p. 254. 
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van goede trouw (bij een kosteloze handeling) kan eventueel ook schadevergoeidng gevorderd 
worden (zo schade kan worden bewezen). 
 
4° Werkwijze. 
 
a) Mogelijke werkwijze van de schuldeiser 
 
De actio pauliana is in wezen gericht tegen de derde-wederpartij (en niet tegen de eigen 
schuldenaar). Het zijn diens door de aangevochten rechtshandeling verkregen rechten 
waarvan men de niet-tegenwerpelijkheid wil bekomen. 
 
De schuldeiser hoeft de pauliana niet vooraf in te stellen om verhaal te nemen op de betroffen 
goederen; hij kan: 
- indien hij een uitvoerbare titel heeft tegen de schuldenaar,  verhaal nemen op de activa alsof 
ze zich nog in het vermogen van de schuldenaar bevinden (bij een frauduleus gecedeerde 
schuldvordering door derdenbeslag te leggen onder de gecedeerde schuldenaar373); 
- indien hij nog geen uitvoerbare titel tegen zijn schuldenaar heeft, bewarend beslag leggen op 
grond van art. 1167 BW (pauliaans beslag)374, mits toestemming van de beslagrechter (bij 
onroerend goed zal dit geweigerd worden omdat de kantmelding van de eis de facto hetzelfde 
effect heeft als een bewarend beslag375). Wanneer de wederpartij-eigenaar zich dan tegen dat 
verhaal (beslag) verweert (meer bepaald een revindicatie instelt), zal de schuldenaar 
vervolgens de pauliana bij wijze van tussenvordering instellen376.  
 
Zoals hoger gezegd is voor het instelle van de pauliana zelf geen uitvoerbare titel vereist, 
maar de executie van het goed vereist dat wel.  
 
Indien de aanvechting betrekking heeft op een aan overschrijving (art. 1 HypW) onderworpen 
rechtshandeling, dan dient de schuldeiser zijn vordering te kantmelden (zie art. 3 I HypW). 
Dit is vereist: 
- om te vermijden dat een opvolgende verkrijger het goed te goeder trouw zou verkrijgen 
vooraleer de niet-tegenwerpelijkheid wordt uitgesproken; 
- maar ook voor de tegenwerpelijkheid van de actio pauliana aan de wederpartij377.  
 

                                                 
373 En bij een frauduleus gecompenseerde schuldvordering door derdenbeslag te leggen onder de voormalige 
schuldenaar, zie bv. Hof Antwerpen 22 mei 2007, AR nr. 2006/3263, WDN t. Min. Financiën. 
374 E. DIRIX, RW 1992-1993, 331; K. BROECKX, "Ter inleiding: enkele topics uit het beslag- en 
executierecht", in Beslag en collectieve schuldenregeling, p. (1) 12; C. VAN HEUVERSWYN, “Paulianabeslag 
op onroerend goed en pauliaanse vordering”, noot onder Hof Gent, 16 december 1995, T.Not. 1996, 229. Bv. 
Hof Antwerpen, 6 oktober 2004, P & B 2005, 85; Hof Antwerpen, 4 januari 1993, RW 1993-94, 199, n.; Hof 
Gent 22 juni 1993, RW 1993-94, 204. 
375  Hof Gent 19 december 1995, T.Not. 1996, 230 n. C. VAN HEUVERSWYN, “Paulianabeslag op onroerend 
goed en pauliaanse vordering”. 
376 Hof Gent 21 juni 1994, RW 1994-95, 717; R. DEMOGUE, Traité des obligations, VII, 474 nr. 1090; DIRIX 
& BROECKX, Beslag p. 19 nr. 26; E. DIRIX, RW 1992-1993, 331. 
377 Zie Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706. 
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Bestaat het bedrog van de schuldenaar erin zich te laten veroordelen jegens een derde-
wederpartij, dan zal de aanvechting dienen te geschieden door een derdenverzet tegen dat 
veroordelend vonnis378 (tenzij men reeds voordien in het geding is tussengekomen). 
 
b) Mogelijke handelingen tegen de agerende schuldeiser 
 
De wederpartij bij de aangevochten handeling kan zoals gezegd de pauliana tegenhouden 
door de schuldeiser zelf te betalen (en zich dan te keren tegen zijn contractspartij).  
 
Ook kan een belanghebbende eisen dat de kantmelding van de actio pauliana wordt 
opgeheven wanneer de agerende schuldeiser niet aan de vereisten voldoet; weigert deze dat 
kan hij schadeplichtig zijn379. 
 
5° Verjaring 
 
De pauliaanse vordering is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn onderworpen.  
 
Sinds de wet van 1998 de uniforme verjaring van 30 jaar heeft verbrokkeld, rijst echter de 
vraag welke gemeenrechtelijke verjaringstermijn van toepassing is. Uit de hoger gegeven 
kwalificatie van de actio pauliana volgt dat dit de termijn van 10 jaar van art. 2262bis § 1, 
eerste zin en art. 1304 BW is380; de aanvechting is immers geen schadevergoeding; komt er 
bovenop of in plaats van de pauliana een vordering tot schadevergoeding jegens de derde-
wederpartij, dan geldt daarvoor de termijn van 5 c.q. 20 jaar van art. 2262bis § 1, tweede zin. 
 
6° IPR 
 
In het internationaal privaatrecht gaat men ervan uit dat de actio pauliana enkel mogelijk is indien enerzijds het 
recht van de schuldvordering van de eiser ze als remedie toekent en anderzijds ook het recht van de 
aangevochten handeling zo’n niet-tegenwerpbaarheid erkent381. Verordening 1346/2000 EU betreffende de 
insolventieprocedures bepaalt dat de Pauliana bij insolventie (faillissement, gerechtelijk akkoord of gerechtelijke 
reorganisatie, collectieve schuldenregeling) door de lex fori (d.i. die van het voornmaatse belangencentrum van 
de insolvabele schuldenaar) wordt bepaald (art. 4 II m Vo.), maar dat dit niet van toepassing is als de 
aangevochten handeling aan een ander recht onderworpen is, dat in dat geval deze aanvechting niet voorziet (art. 
13 Vo.). bij titels voor de verkijging van onroerend goed geldt alleen de wet van de ligging (art. 8 Vo.). 
 

                                                 
378 LAURENT XVI nr. 472; DE PAGE III nr. 215. 
379  Zie hierover F. TOP, T.Not. 2006, (175) 187 v., in bespreking van Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 
940 = Pas. 2001 I 1706, een zaak waarin de agerende schuldeiser tot een zware schadevergoeidng was 
veroordeeld jegens de vierde hypotheekhouder te goeder trouw, die door de kantmelding maar een veel lagere 
verkoopopbrengst had bekomen. 
380 F. TAINMONT, R.not.B. 2009, 46; A. SIBIET, in Not.Fisc.M. 2008, p. 281 nr. 53; Rép. not. "Les régimes 
matrimoniaux" ch. IV nr 612-1 noot 3. Zo ook, zij het ten dele om andere redenen, L. CORNELIS, Algemene 
theorie van de verbintenis, p. 391 nr. 314. 
Anders F. TOP, T.Not. 2006, (175) 182; P.DE PAGE & M. VAN MOLLE, JT 2009, (186) 192. 
381 VAN HECKE & LENAERTS, nr. 791. 
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c. Aanvechting van een bedrieglijke verwerping van een nalatenschap (art. 788 BW)  
 
Verwant aan de pauliana is ook de bepaling van art. 788 BW, krachtens dewelke schuldeisers de nalatenschap 
die door hun schuldenaar met benadeling van hun rechten is verworpen, kunnen aanvaarden in hun plaats tot 
beloop van hun schuldvordering382. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van de aanvechting door middel van 
een pauliana van de verwerping. De verwerping is “ten voordele van die schuldeisers alleen vernietigd”, d.w.z. 
niet-tegenwerpelijk en dit slechts tot beloop van de schuldvorderingen van de agerende schuldeiser. De agerende 
schuldeiser wordt daardoor tot beloop van zijn schuldvorderingen deelgenoot van de nalatenschap383. 
 

d. Inroepen van de verjaring ondanks afstand door de schuldenaar 
 
Volgens art. 2225 BW kunnen “schuldeisers, of alle andere personen die er belang bij hebben 
dat de verjaring verkregen is, zich daarop beroepen, hoewel de schuldenaar of de eigenaar 
ervan afstand doet”. De rechtsleer is het erover eens dat hierbij geen bedrog door de 
afstanddoende schuldenaar is vereist384. 

7. Beperkingen van het verhaalsrecht 
 
Behalve doordat de wet bepaalde goederen onttrekt aan verhaal door ze onbeslagbaar te 
maken (zie hoger) zijn er nog enkele andere beperkingen van het verhaalsrecht. 

a.  Afstand door de schuldeiser van verhaal op bepaalde goederen 
 
Bij overeenkomst tussen de schuldeiser en de schuldenaar, of door een éénzijdige afstand van 
de schuldeiser, kan bepaald zijn dat de schuldeiser géén verhaal kan nemen op bepaalde activa 
van zijn schuldenaar. Waar een schuldenaar zijn goederen niet onbeslagbaar kan maken 
jegens zijn schuldeisers door middel van een overeenkomst waarbij de schuldeisers geen 
partij zijn (zie hoger), geldt dit natuurlijk niet wanneer het een overeenkomst met die 
schuldeiser betreft. 
 
Een voorbeeld van dergelijke overeenkomst kan zijn dat een partij op voorhand afstand doet 
van de mogelijkheid bepaalde schulden die hij heeft jegens een wederpartij te verrekenen met 
zijn schuldvorderingen op die partij (schuldvergelijking); aldus doet hij afstand van de 
mogelijkheid om zijn schuldvordering te verhalen op een of meer bepaalde tegenvorderingen 
van de wederpartij en garandeert hij dat die tegenvorderingen in ieder geval eerst zullen 
worden betaald.  
 

                                                 
382 Voor een recente toepassing, zie Hof Gent 3 april 2003, NJW 2003, 1374; de aanvaarding werd toegekend, 
ook al hadden de andere erfgenamen intussen de nalatenschap reeds verdeeld en was de schuldeiser niet 
tussengekomen in die verdeling.  
383 Rb. Gent 4 november 2008, TGR/TWVR 2009, 99. Als deelgenoot kon deze schuldeiser vervolgens in eigen 
naam de vereffenin-verdeling vorderen. 
384 DEKKERS, Handboek I nr. 1589. 
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Uit bepaalde vormen van overeenkomst wordt door de rechtspraak een dergelijke afstand 
impliciet afgeleid. Zo oordeelt de rechtspraak dat wanneer een partij aan de wederpartij 
toezegt een documentair krediet te bezorgen, uit die overeenkomst volgt dat de eerste partij 
zich niét kan verhalen op de schuldvordering van die wederpartij jegens de bank voor 
vorderingen die hij op die wederpartij zou hebben; aldus kan er geen derdenbeslag gelegd 
worden in handen van de bank tegen die wederpartij385. 

b. Opschorting met het oog op gerechtelijke reorganisatie 
 
Belangrijke beperkingen van het verhaalsrecht werden ingevoerd door de WCO, met name de 
"opschorting". We bespreken ze hierna kort. De impact van andere collectieve procedures op 
het verhaalsrecht van de schuldeisers wordt in Deel III besproken (samenloop), omdat het 
daar in eerste instantie niet gaat om een beperking van het verhaalsrecht, maar om een 
collectieve uitoefening ervan (al zal met name bij collectieve schuldenregeling dit in feite 
veeleer op een beperking van het verhaalsrecht neerkomen). Het gemeenrechelijk uitstel van 
betaling anderzijds wordt hie rniet besproken, omdat het daar gaat om een wijziging van de 
termijn van opeisbaarheid van de schuldvordering zelf (en niet om een beperking van het 
verhaalsrecht als dusdanig). 
 
Het verhaalsrecht van de schuldeisers wordt volgens art. 22 WCO voor alle 
"schuldvorderingen in de opschorting" opgeschort vanaf de neerlegging van een 
verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie tot er uitspraak over is gedaan. Dit geldt voor 
elke vorm van tegeldemaking van activa van de schuldenaar. Wanneer de rechtbank in zijn 
uitspraak de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent, bepaalt zij de duur van de 
opschorting (art. 24 § 2 WCO). Tijdens de duur van de opschorting blijven de meeste 
middelen van tenuitvoerlegging opgeschort (art. 30 WCO), met enkele uitzonderingen: 
- de uitoefening van de rechten van de pandhouder op schuldvorderingen (art. 32 WCO) 
- de rechtstreekse vordering van de onderaannemer (art. 1798 BW en 33 III WCO); 
- de uitoefening van zekerheidsrechten krachtens de WFZ, inbegrepen de uitvoering van 
netting-overeenkomsten (art. 7 en 34 WCO); 
- de schuldvergelijking tussen verknochte schuldvorderingen (art. 34 WCO). 
De revindicatierechten van de eigenaar van goederen die zich in het bezit van de schuldenaar 
bevinden (eigendomsvoorbehoud, leasing e.d.) zijn ook opgeschort. 
 
Die opschorting treft ook een reeds begonnen executie (art. 22 en 30 WCO). 
 
"Schuldvorderingen in de opschorting" zijn in beginsel alle schuldvorderingen die ontstaan 
zijn voor het vonnis dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie opent of die uit het 
verzoekschrift of beslissingen genomen in het kader van de procedure volgen (art. 2 C WCO).  

                                                 
385 Cass. 23 juni 1994, Pas. I nr. 328 met concl. A.g. Janssens de Bisthoven = RW 1994-95, 566 noot E. DIRIX 
“Beslag op documentair krediet” = Bank & Fin. 1995/2, 111 noot L. SIMONT. Vgl. in Frankrijk Cass. fr. 14 
oktober 1981, JCP 1982 II, 19815 noot C. GAVALDA & J. STOUFFLET = D. 1982, 301 noot M. VASSEUR = 
Banque 1982, 524 noot L.M. MARTIN; Cass. fr. 14 maart 1984, Bull. 1984, IV 86, nr. 102; Cass. fr. 24 juni 
1986, Bull. 1986, IV 110 nr. 131, en voor een garantie op eerste verzoek Cass. fr. 18 maart 1986, Banque 1986, 
610 noot J.L. RIVES-LANGE = JCP 1986 II 20624 noot J. STOUFFLET = D. 1986, 374 noot M. VASSEUR. 
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Niet aan de opschorting onderworpen zijn evenwel schuldvorderingen die betrekking hebben 
op prestaties verricht nadat de procedure open is verklaard (ook al zijn zij voordien ontstaan) 
(art. 36 WCO) en schuldvorderingen die voortvloeien uit nieuwe verbintenissen van de 
schuldenaar impliciet in at. 2 c en 37 WCO). Het gata om schulden die we boedelschulden 
zouden noemen indien er door de opening een "boedel" zou ontstaan (wat blijkbaar onder de 
WCO evenwel niet het geval is). 
 
Anders dan bij andere collectieve procedures is de opschorting van de individuele 
executierechten niet de keerzijde van een collectief beslag; de opschroting staat volgens art. 
33 WCO de vrijwillige betaling door de schuldenaar van schuldvorderingen in de opschorting 
niet in de weg ! Dit stelt het beginsel van de gelijke rang van schuldeisers, waaraan het 
belgische recht zo gehecht was, volledig terzijde en opent de deur voor velerlei misbruiken... 
 
Wordt de opschorting beëindigd door een collectief akkoord, dan wordt het verhaalsrecht van 
de schuldeisers ook egwijzigd, maar in dat geval gata het opnieuw om een wijziging aan de 
schuldvordering zelf veeleer dan een beperking van het verhaalsrecht. 

c. Volgorde die al dan niet moet worden gehanteerd bij het verhaal. 
 
1° Beginsel 
 
In het algemeen bestaat er geen volgorde die de schuldeiser in acht moet nemen bij het nemen 
van verhaal op zijn schuldenaar, en evenmin bij de uitwinning van zekerheden, tenzij dit uit 
specifieke regels of bedingen volgt386. De regel kan worden afgeleid uit art. 7 en 8 Hyp.W., 
die immers bepalen dat alle goederen van een schuldenaar gelijkelijk aan verhaal van de 
schuldeisers onderworpen zijn.  
 
Nochtans kan de vraag wel rijzen vanuit drie oogpunten: 
- de vraag of de schuldeiser beperkingen worden opgelegd in het belang van andere 
schuldeisers; deze komt verderop ter sprake; 
- de vraag of er beperkingen volgen uit het feit dat het zekerheidsgoed geen eigendom is van 
de schuldenaar, maar van een derde, die met die zekerheid niet heeft ingestemd; ook dit komt 
verderop ter sprake; 
- de vraag of de uitwinning misbruik vormt in verhouding tot de schuldenaar, vraag die we 
hier bespreken. 
 
2° Schakeringen 
 
a) "Voorrecht van uitwinning" van de borg 
 
De belangrijkste bepaling in andere zin is de regel dat borgtocht in beginsel subsidiair is, 
d.w.z. een borg het “voorrecht van uitwinning” kan inroepen indien hij daarvan geen afstand 
heeft gedaan.  

                                                 
386 Bv. art. 1563 GerW voor de hypothecaire schuldeiser. 
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Uit het beginsel van de subsidiariteit van de borg leidt men af dat dit ook geldt voor de 
persoon die willens nillens in dezelfde positie staat als een zakelijke borg, nl. doordat op zijn 
goederen verhaal kan worden genomen door de schuldeiser van een ander (waarvoor hij geen 
borg staat), die daarop als derde-verkrijger te goeder trouw een verhaalsrecht heeft (zie voor 
een voorbeeld het voorrecht van de verhuurder, infra; verder ook de derde-bezitter van een 
gehypothekeerd goed)387.  
 
De vrijwillige zakelijke borg heeft echter geen voorrecht van uitwinning, tenzij dit uit de 
omstandigheden blijkt, zoals bv. wanneer zowel de hoofdschuldenaar als de zakelijke borg 
een hypotheek hebben toegestaan388. 
 
Anders dan de hoofdregel bij borgtocht, is het bij zakelijke zekerheden in het algemeen niet 
zo dat men een zakelijke zekerheid maar kan uitwinnen nadat men eerst andere 
verhaalsmogelijkheden heeft uitgeput. Omgekeerd is de hypotheekhouder integendeel zelfs in 
beginsel verplicht om eerst het gehypothekeerde goed uit te winnen (art. 1563 GerW; zijn er 
meerdere gehypothekeerde goederen, dan heeft hij wel de keuze389). 
 
b) Misbruik van recht; algemene zorgvuldigheidsplicht 
 
Voor het overige heeft een schuldeiser de keuze welke goederen of zekerheden hij uitwint, 
onder voorbehoud van het verbod van rechtsmisbruik390; hij kan verschillende vormen van 
uitwinning na elkaar in zelf gekozen volgorde, dan wel tegelijkertijd uitproberen.  
 
Rechtsmisbruik zal slechts aanwezig zijn indien zijn keuze onevenredig bezwarend is voor de 
schuldenaar of borg in verhouding tot het voordeel voor de schuldeiser391. Verhaal nemen om 
goederen met een grotere waarde dan de schuld zal voor een niet-bevoorrecht schuldeiser 
geen rechtsmisbruik zijn, aangezien hij niet op voorhand kan weten hoeveel hem bij 
evenredige verdeling zal toekomen392; wel zal in bepaalde gevallen de procedure worden 
stopgezet zodra de opbrengst volstaat om alle reeds opgekomen schuldeisers te voldoen393. 
Verhaal nemen op goederen waarvan de netto-opbrengst voorzienbaar nul is (d.i. de kosten 
zijn hoger dan de opbrengst), kan ook rechtsmisbruik uitmaken394 - maar dit geldt niet 
wanneer dit niet moest worden voorzien. Tijdens een procedure van opschorting onder de 
WCO is de uitoefeneing van sommige zakelijke zekerheidsrechten, zoals het pand op 

                                                 
387 Zie DIRIX & DECORTE (2006) nr. 28 p. 28; toepassingen in Hof Gent 29 juni 1973, RW 1973-74, 2501; 
Hof Brussel 26 november 2001, RW 2002-03, 1302. Dat de subsidiariteit ook bij de zakelijke borg speelt, vinden 
we uitdrukkelijk in art. 3:234 Nederlands BW.  
388 E. DIRIX, “Is een schuldeiser zijn broeders hoeder?“, Liber amicorum Lucien Simont 2002, (371) 375 
389 Hof Brussel 19 september 2001, RW 2002-2003, 1468. 
390 Zie DIRIX & DECORTE nr. 27; Zie R. DECORTE, “Beslag en rechtsmisbruik”, in Het zakenrecht; 
absoluut niet een rustig bezit, Kluwer Antwerpen 1992, (187) 210-213; Vz. Kh. Leuven 19 juni 1998, AJT 1999-
2000, 387 noot K. WAGNER 
391 Rb. Turnhout 9 december 1999, RW 2002-2003, 828. Zie ook: Vz. Kh. Leuven 19 juni 1998, A.JT 1999-
2000, 387; Hof Luik 29 april 1988,     1989, 105. 
392 F. ’T KINT, Sûretés (2004) nr. 70 . 
393 Zie bij roerend uitvoerend beslag art. 1527 GerW. 
394 Zie bv. Hof Antwerpen 11 oktober 1984, RW 1985-86, 1502. 
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schuldvorderingen, in beginsle niet geschorst, maar dat sluit niet dat er de uitoefening in 
beâamd egevallen rechtsmisbruik kan vormen395. 
 
Verder moet de schuldeiser (en zijn vertegenwoordiger, de bewindvoerder) bij uitwinning 
behalve de specifieke wettelijke regels ook de algemene zorgvuldigheidsplicht in acht nemen, 
in het bijzonder bij de keuze van de wijze van tegeldemaking, zodat de opbrengst zo hoog 
mogelijk is. Precies mede omdat de uitwinning vrij streng gereglementeerd is met het oog op 
de bescherming van de schuldenaar396, zal daarbuiten van een schending van de 
zorgvuldigheidsplicht niet vaak sprake zijn397. 
 
Wel kunnen uit het verbintenissenrecht nadere zorgvuldigheidsplichten volgen m.b.t. de wijze 
van optreden bij wanprestatie (bv. laten oplopen van de interest e.d.m.); dit wordt hier niet 
ander uitgewerkt. 

d. Opschorting verhaal op onverdeelde aandelen in een goed of vermogen 
 
Omdat een onverdeeld aandeel in een zaak of vermogen in de meeste gevallen bij gedwongen 
verkoop nauwelijks iets kan opleveren, bepaalt art. 1561 GerW dat dit wel in beslag kan 
worden genomen, maar niet gerealiseerd; in plaats daarvan moet de schuldeiser de verdeling 
uitlokken en zich verhalen op hetgeen dan in die verdeling aan zijn schuldenaar wordt 
toebedeeld. Dit geldt niet indien het om een gemeenschappelijke schuld gaat398. De regel 
geldt ook niet voor aandelen in een afgescheiden vermogen intuitu pecuniae, zoals bv. een 
beleggingsfonds - zie de bespreking in Hst. IX Afd. C. 

e. Verbod van ongegronde verrijking399 
 
Ook bij het verhaal door de schuldeisers geldt dat iedere schuldeiser recht heeft op betaling, 
maar dat dit verhaal (daaronder ook begrepen de uitoefening van zekerheidsrechten) geen 
bron van verrijking mag zijn voor de schuldeiser. Het leerstuk van de ongegronde verrijking 
heeft hier een beperkende werking400. 
 
In beginsel geldt dit verbod niet enkel voor het verhaalsrecht in het algemeen, maar ook voor 
de uitoefening van zekerheidsrechten. Het wordt voor de persoonlijke en zakelijke zekerheden 
verder apart besproken.  

                                                 
395 Bv. Vz. kh. Brussel (k.g.) 15 juni 2009, Elementaire rechtspraak ondernemingsrecht 2010-1, 29. 
396 Zie bv. ook art. 1526bis, dat bepaalt dat een onderhands bod dat door de schuldenaar wordt meegedeeld, 
maar kan afgewezen worden indien wordt aangetoond dat het bod ontoereikend is; zie hierover E. DIRIX, 
"Minnelijke verkoop na beslag", n. onder Beslagr. Oudenaarde 28 juni 1995, RW 1995-96, 684. 
397 Vgl. bv. Cass. fr. 10 oktober 2000, Bull. 2000 IV 137 nr. 151 (geen verplichting om tot pandverzilvering 
over te gaan op de vervaldag van de schuldvordering).  
398  Cass. 18 september 1958, Pas. 1959 I 60. 
399 Zie DIRIX & DECORTE (2006), nr. 27 p. 27 onderaan. 
400 Men kan inderdaad in ons recht regels vinden die een toepassing zijn van de aanvullende werking van de 
ongegronde verrijking (in het bijzonder de verrijkingsvordering of condictio; verder in zekere zin de regels van 
zakelijke subrogatie) en regels die voorbeelden zijn van de beperkende werking daarvan, zoals hier. 
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AFDELING D.   Zekerheidstechnieken en zekerheidsovereenkomsten in het 
algemeen. 

1.  Redenen voor het belang van zekerheidsovereenkomsten. 
 
Het belang van zekerheidsovereenkomsten is vrij evident gegeven de hoger besproken 
beginselen van ons recht inzake verhaalsrecht van schuldeisers, waaronder de collectivisering 
van alle beslagen (en de principieel gelijke rang tussen de schuldvorderingen die daaruit 
voortvloeit)401. 
 
Uitgangspunt is dat de wettelijke bescherming van de schuldeisers beperkt is op twee vlakken. 

a. Ondermijning aan de actiefzijde 
 
Zolang er geen beslag op is gelegd (in ruime zin, inbegrepen het beslag door faillietverklaring 
en andere vormen van samenloop), is de schuldenaar bevoegd over zijn activa te beschikken 
(o.a. vervreemden, bezwaren met zakelijke zekerheden of andere beperkte zakelijke rechten 
...) en zullen de schuldeisers de gevolgen van deze handelingen moeten ondergaan. Het is 
slechts in zoverre zij op bepaalde activa zakelijke rechten hebben, dat de 
beschikkingsbevoegdheid van hun schuldenaar op die goederen ook buiten beslag of 
samenloop om beperkt is. Bovendien kunnen zij geconfronteerd worden met een opschorting 
van executierechten krachtens de WCO, waarbij zelfs geen samenloop meer wordt 
georganiseerd. 

b. Ondermijning aan de passiefzijde 
 
De schuldenaar kan, zolang er geen samenloop is, ook voortdurend nieuwe schulden aangaan 
waardoor de verhaalsmogelijkheden voor de bestaande schulden evenredig worden 
verminderd. Tussen schuldvorderingen geldt er immers zoals gezegd geen prioriteitsbeginsel; 
een jongere schuldvordering staat ten aanzien van de activa van de schuldenaar in beginsel in 
dezelfde rang als een oudere. Het ontstaan van nieuwe schulden vermindert dus het 
verhaalsrecht voor bestaande schulden (tenzij daar ook nieuwe activa tegenover staan).  
 
De mogelijkheid nieuwe schulden aan te gaan wordt wel beperkt bij de verschillende vormen 
van samenloop (zie Deel III). 

c. Ondermijning door zakelijke zekerheden 
 
Gezien het bestaan van zakelijke zekerheidsrechten en andere voorrechten, waardoor het 
evenredig te verdelen actief vaak drastisch wordt ingeperkt, is de nood voor andere 
schuldeisers om dergelijke zekerheden te verkrijgen des te groter.  
 

                                                 
401  Vgl. DIRIX & DECORTE (2006) nr. 359 p. 233-234; A. VERBEKE, in Schuldeisers en ondernemingen in 
moeilijkheden, nr. 28. 
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In vele gevallen zal het verlenen van krediet dan ook slechts geschieden wanneer de 
kredietnemer (de latere schuldenaar) zekerheden stelt.  
 
Zekerheden zijn aldus van enorm belang voor de mogelijkheid om krediet te krijgen, waarbij we op de eerste 
plaats denken aan de twee meest typische vormen van krediet, nl. geldkrediet (geldlening in één van zijn 
vormen) en warenkrediet (de levering van goederen met uitgestelde betaling) (deze twee begrippen komen 
verder nog nader aan bod). In onze samenleving is de mogelijkheid om bepaalde zekerheden te organiseren een 
belangrijk element geweest in de ontwikkeling van bepaalde economische activiteiten, evenzeer als van bepaalde 
consumptievormen en bepaalde vormen van eigendomsverwerving (bv. het verwerven van woningen in 
eigendom is bevorderd door het hypothecair krediet, d.i. krediet verzekerd door een hypotheek). We zien dan 
ook dat wijzigingen in de wetgeving op de zekerheden er vaak op gericht waren bepaalde vormen van krediet en 
daarmee de daardoor vergemakkelijkte activiteiten te bevorderen (enkele historische voorbeelden: bevordering 
van krediet aan landbouwers door het landbouwvoorrecht, van krediet aan de nijverheid door het voorrecht van 
de verkoper van bedrijfsuitrusting, van algemeen krediet door banken aan handelaars door het pand op 
handelszaak, enz.)402. 

2. Classificatie van de zekerheden 

a. Naar hun rechtsgevolgen 
 
Het doel van het verkrijgen van zekerheden in enge zin bestaat er natuurlijk in om aan één of 
meerdere nadelige gevolgen van de gemeenrechtelijke regels te ontsnappen: 
- hetzij door samenloop met andere schuldeisers te vermijden door verhaal te hebben buiten 
het vermogen van de schuldenaar: de "persoonlijke zekerheden" (Fr. sûretés personelles, Dui. 
Personalsicherheiten, En. personal guarantees); 
- hetzij door in geval van samenloop met andere schuldeisers op het vermogen van de 
schuldenaar een bevoorrechte positie te verwerven: de "zakelijke zekerheden" (Fr. sûretés 
réelles, Dui. Realsicherheiten, En. proprietary security). 
 
Van zekerheden in ruime zin kan men ook spreken telkens wanneer het onderpand waarop 
men verhaal kan nemen beveiligd wordt, ook al komt dit aan alle schuldeisers ten goede. Dit 
kan onder meer gebeuren door 

- beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van de schuldenaar403; 
- toekennen van bestuursbevoegdheden aan een schuldeiser; 
- achterstelling van bepaalde schuldeisers ten opzichte van alle anderen; 
- allerlei bewarende maatregelen; 
- curatieve of "herstel"maatregelen zoals de actio pauliana en de zijdelingse vordering. 

 
Tenslotte zijn er ook technieken om ervoor te zorgen dat een schuldeiser ook daadwerkelijk 
kan deelnemen aan collectieve maatregelen. 
                                                 
402 Vele andere wijzigingen daarentegen waren er veeleer op gericht om andere categorieën van schuldeisers 
dan diegenen die zekerheden kunnen bedingen te beschermen. Zie de algemene beschouwingen van F. 't KINT, 
Sûretés (2004) nr. 3-4. 
403 A. VERBEKE, in Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, 11 v.gebruikt dezelfde drie begrippen, 
maar beschouwt juist een reeks mechanismen die hier als vormen van zakelijke zekerheid worden beschreven als 
“samenloop-vermijdend” met name, retentierecht, schuldvergelijking en ontbinding). 
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We bespreken deze verschillende categorieën hieronder (3 en v.); diegene die elders uitvoerig 
aan bod komen worden slechts zeer kort vermeld. 

b. Naar hun bedingbaarheid 
 
Vanuit het standpunt van een kredietverlener kan men onderscheiden tussen zekerheden die door een 
kredietverlener bedongen kunnen worden bij het geven van krediet en andere. Onder de eerste vinden we in ons 
recht onder meer: 
- de meeste persoonlijke zekerheden; 
- voorbehouden zekerheden op roerende goederen zoals eigendomsvoorbehoud, of op onroerende goederen zoals 
onroerende voorrechten; 
- gevestigde zekerheden zoals hypotheken, de meeste pandrechten, zekerheidsoverdracht waar in ons recht 
mogelijk, bedongen retentierecht, overeenkomsten van schuldvergelijking of netting, e.d.m. 

c. Naar hun wijze van verkrijging 
 
Sommige zekerheden worden rechtstreeks door de wet toegekend en hoeven niet te worden 
aangegaan (voor persoonlijke zekerheden) of gevestigd (voor zakelijke zekerheden) 
gevestigd; andere kan men door een éénzijdige rechtshandeling verkrijgen (bv. de wettelijke 
hypotheek van de fiscus; uitvoerend beslag schept echter zoals hoger besproken in ons recht 
geen individueel zekerheidsrecht), of zich voorbehouden bij de overdracht van goederen. 
Andere tenslotte ontstaan door een rechtshandeling van (overeenkomst met) de 
zekerheidssteller, waarbij deze laatste ofwel een persoonlijke zekerheid aangaat ofwel een 
zakelijke zekerheid vestigt (in het Dui. spreekt men van Sicherheitsleistung). 
 
Een dergelijke overeenkomst is in die zin niet altijd even vrijwillig dat ze vaak een 
voorwaarde is om bepaalde kredieten te verkrijgen dan wel te behouden.  
 
Ze is al evenmin echt vrijwillig in de vele gevallen waar een verplichting tot 
zekerheidsstelling krachtens de wet geldt ten gunste van bepaalde schuldeisers404. 
 
Voorbeelden: 
- art. 420-421 WIB, die aan de koning en de fiscale administratie uitgebreide machten verlenen om een 
borgstelling te eisen405; 

                                                 
404 In het Belgische contractenrecht is er geen algemene regel die een schuldenaar verplicht tot 
zekerheidsstelling in geval van "tekortkoming op voorhand"; deze vinden we wel in art. 8:105 PECL 
Zekerheidsstelling voor nakoming: (1) "Een partij die goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij 
wezenlijk zal tekortschieten kan een passende zekerheid voor behoorlijke nakoming eisen". In dezelfde zin Art. 
2-609 amerikaanse UCC. 
405 Art. 420 § 1 bepaalt: ”Bij gemotiveerde beslissing van de gewestelijke directeur der directe  belastingen kan 
een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling worden geëist van elke natuurlijke  of rechtspersoon die 
onderworpen is aan één van de inkomstenbelastingen, als genieter van winst om baten alsmede van elke 
natuurlijke of rechtspersoon, schuldenaar van een roerende voorheffing of een bedrijfsvoorheffing, wanneer de 
venale waarde van zijn in België gelegen goederen die het pand van de Schatkist vormen, na  aftrek van de 
schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor één jaar zal 
verschuldigd zijn krachtens dit Wetboek”.  
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- art. 88bis WBTW, volgens hetwelk van de BTW-plichtige onder bepaalde voorwaarden een zekerheidsstelling 
kan worden geëist406; 
- art. 94 W.Succ., voor de successierechten verschuldigd door erfopvolgers die bij het openvallen van de 
nalatenschap in het buitenland wonen en roerende goederen erven uit een belgische nalatenschap. 
- de bepalingen in de AWDA, onder meer art. 60; 
- of nog, de zekerheidsstelling die vereist is vooraleer men een bepaald recht wil uitoefenen (bv. wanneer de 
voorlopige tenuitvoerlegging wordt toegestaan onder voorwaarde van zekerheidsstelling, art. 1400 GerW); 
- de zekerheidsstelling die een schuldeiser kan worden gevorderd van een vennootschap die zijn kapitaal 
vermindert met uitkering aan de aandeelhouders (art. 613 IV Wb.Venn.); 
- de zekerheidsstelling die OVAM kan eisen vooraleer in te stemmen met de overdracht van vervuilde en te 
saneren gronden (art. 38 II en 29 Vlaams Bodemsaneringsdecreet 22 december 1995; art. 71 § 3, 90, 104 § 2, 
109 § 2 en 155 § 4  Vlaams Bodemsanerings- en bodembeschemringsdecreet van 27 okotober 2006); 
- naar komend recht, in uitvoering van RL 2004/35/EG (21 april 2004) betreffende milieuaansprakelijkheid met 
betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade, art. 8 II, dat de lidstaten verplicht waarborgen te 
voorzien voor de terugvordering op de exploitant van kosten voor preventie en/of herstel van milieuschade407. 
Andere vormen van wettelijke verplichting tot zekerheidsstelling zijn onder meer: 
- de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen (besproken bij de persoonlijke zekerheden); 
- de inrichting van een vergoedingsfonds, meestal gespijds met verplichte bijdragen van de betrokken 
economische sector. 
 
De precieze wijze van verkrijging wordt verder voor elke soort zekerheid afzonderlijk 
uitgewerkt. 
 
Algemeen uitgangspunt daarbij is dat de regels inzake zekerheden in ons recht in beginsel niet 
van openbare orde zijn. Zij beschermen de belangen van de overige schuldeisers, en deze 
schuldeisers kunnen in de meeste gevallen daarvan afstand doen408. Wel is duidelijk dat de 
rechten van andere schuldeisers niet in afwijking van het recht kunnen worden beperkt zonder 
hun toestemming. En natuurlijk geldt voor zakelijke rechten onder meer het beginsel van de 
numerus clausus (geen zakelijk zekerheidsrecht kan toegekend worden behalve diegene die 
door het recht erkend worden als zakelijke rechten). 

3. Persoonlijke zekerheden, d.i. verhaal op het vermogen van een derde 
 
De zekerheid bestaat hier uit de verbintenis van een andere persoon naast de schuldenaar. In 
zoverre de schuldeiser naast zijn schuldenaar ook een derde als bijkomende schuldenaar kan 
aanspreken, vermijdt hij de samenloop met de andere schuldeisers van die schuldenaar (hij 
vermijdt natuurlijk niet de samenloop met de andere schuldeisers van die persoonlijke 
zekerheid). Zijn verhaal wordt versterkt doordat hij naast het vermogen van de schuldenaar 
ook dat van de persoonlijke zekerheid kan aanspreken (geheel, dan wel – in het geval van de 

                                                 
406 Art. 88bis zoals ingevoegd bij de Programmawet van 27 december 2006 en gewijzigd bij Programmawet van 
27 apmril 2007. 
407 Zie hierover H. BOCKEN, "Financial assurances in the directive on prevention and remediation of 
environmental damage", Liber amicorum Bill Dufwa 2005. Zie ook M. FAURE & D. GRIMEAUD, "Financial 
Assurance Issues of Environmental Liability", Report 2000, 
http://europa.eu.int/comm/environment/liability/insurance_gen.htm. 
408 DIRIX & DECORTE (2006) nr. 39 p. 35. 
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zakelijke borg – slechts tot beloop van bepaalde goederen). In een ruimere zin kunnen we ook 
van persoonlijke zekerheid spreken wanneer een schuldvordering verhaalbaar is op een 
vermogen ook zonder dat de eigenaar ervan een schuldenaar is (meer bepaald op een 
gemeenschappelijk vermogen waarvan niet alle mede-eigenaars persoonlijk verbonden zijn, 
zie hoger; of op het vermogen van de andere echtgenoot voor bepaalde fiscale schulden). 
 
Persoonlijke zekerheden vloeien soms uit de wet voort, en kunnen daarnaast op vrij algemene 
wijze door middel van een overeenkomst worden bedongen. Zij kunnen al dan niet accessoir 
zijn. Er bestaat ook geen numerus clausus van types persoonlijke zekerheden (wel criteria 
voor classificatie). 
 
NB.  In een ruimere zin kan ook de bevrijdende schuldovername door een nieuwe schuldenaar (d.i. waarbij de 
oude schuldenaar volledig vervangen wordt door een nieuwe) desgevallend de positie van de schuldeiser 
versterken (nl. als de nieuwe schuldenaar solvabeler is dan de oude), al gaat het niet om een persoonlijke 
zekerheid in eigenlijke zin, omdat er geen pluraliteit is van schuldenaars. 
 
In een heel ruime zin kan men ook van persoonlijke zekerheden spreken wanneer een derde bepaalde 
verplichtingen aangaat, die evenwel niet één bepaalde schuldeiser van de hoofdschuldenaar, maar in beginsel 
alle schuldeisers ten goede komen. We zien dat bij sommige vormen van patronaatsverklaringen, maar bv. ook 
de de belofte van een derde tot kapitaalsverhoging van de schuldenaar-vennootschap. 
 
Onder persoonlijke zekerheden in ruime zin kan men ook rechtsfiguren met een gelijkaardige functie begrijpen, 
zoals schadeverzekeringen aangegaan door of ten gunste van de potentiële schadelijder-schuldeiser. Deze zijn 
met name van belang voor mogelijke slachtoffers van onrechtmatige daden, aangezien het natuurlijk veel 
moeilijker is om zekerheden te bedingen van potentiële daders van onrechtmatige daden dan aan schuldenaars 
aan wie men bij overeenkomst krediet geeft. In andere gevallen verplicht de wet personen die bepaalde 
activiteiten uitoefenen om ervoor te zorgen dat mogelijke slachtoffers verzekerd zijn bij een 
verzekeringsonderneming of fonds dat betaald wordt door de beoefenaars van die activiteit (bv. Verzekering 
voor zwakke weggebruikers, vergoeding van schade aks gevolg van gezondheidszorg (Wet van 15 mei 2007), 
Fonds voor de sluiting van ondernemingen, enz.). Onder de schadeverzekeringen die de schuldeiser kan aangaan 
kan men ook de kredietverzekering vermelden.  
 
Tenslotte kan ook gewezen worden op de gevallen waarin de schuldeiser van een derde, in het bijzonder een 
overheidsdienst, een provisie kan bekomen en de invordering door die derde kan laten geschieden. Zo worden 
alimentatieschuldeisers onder bepaalde voorwaarden geholpen door de overheid, zonder dat deze laatste zich als 
borg verbindt; krachtens de Wet van 21 februari 2003 werd een Dienst Alimentatievorderingen opgericht die 
onder nader bepaalde voorwaarden voorschotten uitbetaalt en vervolgens zelf de alimentatievordering invordert 
op de onderhoudsschuldenaar op basis van een lastgeving door de gerechtigde409. 

                                                 
409 Voor cijfers over de axhterstallige onderhoudsgelden en door de overheid betaalde voorschooten, zie de 
Jaarverslagen van de Dienst Patrimoniumdocumentatie, bv. 
http://www.fiscus.fgov.be/interfakrednl/Publicaties/RAV05.htm. 
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4. Zakelijke zekerheden 

a. Zakelijke zekerheden in enge zin 
 
Zakelijke zekerheden in enge zin, d.i. zakelijke rechten tot zekerheid, zijn alle mechanismen 
waardoor een schuldvordering (of een categorie schuldvorderingen) boven de andere 
schuldvorderingen voorrang verkrijgt op één of meer bepaalde goederen (het "onderpand", 
ook “zekerheidsgoed” genoemd, Dui. Sicherungsgut, En. Collateral410; in het Fr. spreekt men 
meestal van l'assiette (de la sûreté)). Belangrijkste voorbeelden zijn pandrechten, 
hypotheekrechten en bijzondere voorrechten (hoger werd reeds uitgelegd dat men in ons recht 
door een beslag geen individuele zakelijke zekerheid verkrijgt). Gezien het om zakelijke 
rechten gaat, geldt hier onder meer de numerus clausus (zie hoger). 
 
Zij strekken ertoe de positie van de schuldeiser in geval van samenloop te verstevigen door 
hem individuele zakelijke rechten toe te kennen op bepaalde bestanddelen van het vermogen 
van de schuldenaar. Men doorbreekt met andere woorden de regel van de gelijke behandeling 
met de andere schuldeisers (de ‘paritas creditorum’). Daarom spreekt men ook wel eens over 
een “samenloopdoorbrekend mechanisme”.  
 
Ook buiten elke samenloop om versterken zij de positie van de schuldeiser (doordat zij de 
kenmerken hebben van zakelijke rechten, zoals een zeker volgrecht, handhaafbaarheid door 
zakelijke subrogatie, e.d.). 
 
Hoe ze verkregen worden en welke gevolgen ze hebben (bv. afzonderingsrecht en 
afscheidingsrecht), wordt verderop uitvoeriger besproken. 
 
NB. De “zakelijke borg” is een combinatie van a. en b.: een zakelijke zekerheid op goederen 
van een derde, die tegelijk een persoonlijke zekerheid is met beperking van verhaal tot enkel 
het bezwaarde goed. 

b. Opschortingsrechten 
 
Een vergelijkbaar rechtsgevolg wordt bereikt wanneer bij wijze van zekerheid een schuldeiser 
een door hem verschuldigde (tegen)prestatie mag opschorten. De exceptio non adimpleti 
contractus en vergelijkbare rechtsfiguren hebben een zekerheidsfunctie ook wanneer ze geen 
zakelijke zekerheid op een bepaald goed zouden inhouden. Men zou het ook kunnen zien als 
een zakelijke zekerheid op de schuldvordering van de tegenpartij (zie Deel VI). 

c. Algemene voorrechten 
 
Algemene voorrechten zijn een mechanisme waardoor een schuldvordering (of een categorie 
schuldvorderingen) op het hele vermogen van de schuldenaar (of een abstract deel van het 
vermogen of een abstracte categorie, zoals bv. alle roerende goederen) voorrang verkrijgt 
boven de andere op dat vermogen verhaalbare schuldvorderingen, althans op het vermogen 
                                                 
410 zij het dat die term ook andere betekenissen heeft. 
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dat overblijft nadat de echte zakelijke rechten zijn uitgeoefend en de boedelschulden zijn 
betaald (zie verder de bespreking van de rangregelingen in Deel III). Zij geven dus geen 
voorrang op alle vermogensbestanddelen afzonderlijk, maar wel op het semi-bruto vermogen 
(dat wat overblijft nadat de zakelijke rechten op bepaalde goederen zijn voldaan). Zij hebben 
dus geen specifiek voorwerp, noch volgrecht. Hoewel het zakelijke zekerheden zijn, zijn het 
geen zakelijke rechten in enge zin. Ze betreffen in beginsel slechts de verhouding tussen de 
schuldeisers onderling. Zolang er geen samenloop is ontstaan, verschaffen zij de algemeen 
bevoorrechte schuldeiser geen enkel recht noch bevoegdheid, en bij een samenloop dient deze 
het bewind van de bewindvoerder te ondergaan.411 
 
In ons recht kunnen zij niet bij overeenkomst worden gevestigd, maar enkel uit de wet 
voortvloeien. Dit is anders bij de hiernavolgende zakenrechtelijke techniek, de 
vermogensafscheiding. 

d. Vermogensafscheiding 
 
Een andere zakenrechtelijke techniek die ook een zekerheidsfunctie kan hebben is de 
vermogensafscheiding, d.i. de vorming van een apart vermogen (Fr. division du patrimoine) 

412. Ook de “boedelscheiding” (Lat. beneficium separationis, Fr. séparation du patrimoine du 
défunt) en het “voorrecht van boedelbeschrijving” (Lat. beneficium inventarii; Fr. bénéfice 
d'inventaire) zijn vormen van vermogensafscheiding (of althans van behoud van een 
afgescheiden vermogen).  
 
Zoals verderop wordt besproken verschaft dit de schuldeisers van dat afgescheiden vermogen 
voorrang op de andere schuldeisers van de mede-eigenaars of aandeelhouders van dat 
vermogen. 
 
Dit kan geschieden door de oprichting van een rechtspersoon, dan wel door de vorming van 
een afgescheiden vermogen zonder rechtspersoonlijkheid. Gezien de zakenrechtelijke 
gevolgen geldt ook hier de numerus clausus: vermogensafscheiding kan slechts in de gevallen 
door het recht erkend. De in ons recht erkende afgescheiden vermogens worden verder 
opgesomd en kort besproken. 
 
De zekerheidsfunctie is natuurlijk sterker naarmate voor de vermogensafscheiding een 
minimumkapitaal wordt vereist (zoals bij de meeste vennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid het geval is), alsook naarmate de mogelijke schulden die een 
rechtspersoon aangaat beperkt worden (bv. een zogenaamd special purpose vehicle). 
 
Behalve een zekerheidsfunctie hebben de verschillende vormen van vermogensafscheiding natuurlijk vaak ook 
andere functies. 

                                                 
411 Vgl. DIRIX & DECORTE (2006) nr. 232 p. 154-155. 
412 Zie over deze rechtshandeling algemeen M. COIPEL, in H. MICHEL (red.), La s.p.r.l. unipersonnelle, 
Bruylant Brussel 1988, p. (1) 55 v. 
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5. Zekerheden in ruimere zin - behoud van het gemeenschappelijk onderpand 

a. Zgn. negatieve zekerheden en andere bestuursbeperkingen413. 
 
1° Omschrijving en soorten 
 
De bevoegdheid van een schuldenaar tot bestuur van of beschikking over zijn vermogen 
wordt door bepaalde wettelijke regels beperkt, maar kan ook in zekere mate door middel van 
overeenkomsten worden beperkt. Juister gezegd gaat het niet om een beperking van de 
bevoegdheid als dusdanig (dat wordt in de rechtsleer wel eens miskend), maar om een 
verbintenis over de wijze waarop men die bevoegdheid zal gebruiken of niet gebruiken.  
 
Het gaat hier met name om overeenkomsten waarbij de schuldenaar er zich toe verbindt iets 
niet te doen, althans niet zonder akkoord van de schuldeiser die dit bedongen heeft, bv.: 

- wat het actief betreft: niet te vervreemden, geen zakelijke zekerheden toe te kennen 
aan andere schuldeisers (zijn goederen niet te hypothekeren of in pand te geven ten 
voordele van andere schuldeisers), geen dividenden uit te keren tenzij bepaalde ratio's 
bereikt zijn, noch andere vormen van winstuitkering, enz.  

- wat het passief betreft: geen schulden aan te gaan zonder toestemming van de 
schuldeiser, of althans geen schulden van een bepaalde aard zoals: geen geldleningen; 
geen borgstellingen; geen huur van onroerende goederen, e.d.; 

- bij een vennootschap: het kapitaal niet te verminderen. 
 
Een dergelijke overeenkomst kan opsommen welke bezwaringen en vervreemdingen 
verboden zijn, of omgekeerd een algemeen verwoord verbod inhouden met de bepaling welke 
vervreemdingen wel toegelaten zijn  (in het Engels “permitted encumbrances”), al dan niet 
onder bijzondere voorwaarden. In het eerste geval is het voor de schuldeiser van belang om 
het verbod voldoende ruim te verwoorden, zodat het bv. ook bepaalde vormen van 
eigendomsoverdracht omvat414. Het kan ook gaan om een verbod om actief af te scheiden 
door bv. de oprichting van een dochtervennootschap. 
 
Gaat het om een beding waarbij men belooft aan derden géén zekerheden toe te staan, dan 
spreekt men van een "negatieve zekerheid" (En. negative pledge, Dui. Negativerklärung); het 
begrip wordt echter ook in een ruimere betekenis gebruikt, waarin het alle zopas genoemde 
overeenkomsten omvat. De negatieve zekerheid is overigens slechts een van de mogelijke 
vormen van bestuursbeperkingen door verbintenissen om niet te doen. In een nog ruimere zin 

                                                 
413 Zie DIRIX & DECORTE (2006), nr. 369 p. 239; A. VERBEKE in Schuldeisers en ondernemingen in 
moeilijkheden, nr. 44-55 met verdere verwijzingen; A. VERBEKE & I. PEETERS, “Negatieve zekerheden”, 
DAOR nr. 39, 39 v.; E. de BIE, "Rechtelijke aspecten van de negatieve zekerheidsclausule", J. Falc. 1990-91, 
331 v.; J.V. LINDEMANS, “Negatieve zekerheden” in Comm.Voorr. & Hyp. 28; A. MEINERTZHAGEN-
LIMPENS, "Les engagements de ne pas faire en matière de crédit", RDAI 1986, 675; I. MOREAU-
MARGREVE, "L'évolution du droit et de la pratique en matière de sûretés", in Les créanciers et le droit de la 
faillite, p. 198; F. DIERCKX, "Juridische kanttekeningen bij enkele nieuwe financierings- en 
zekerheidstechnieken", Bank & Fin 1987, 148. 
414 Denken we aan de sale & lease-back, de betaling van een geldsom tot zekerheid, de zekerheidsoverdracht 
van effecten e.d. 
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omvat deze categorie ook andere obligatoire bestuursbeperkingen, met name overeenkomsten 
waarbij de schuldenaar er zich toe verbindt zijn vermogen uit te breiden (bv. het kapitaal van 
de kredietnemende vennootschap te verhogen) of andere positieve verbintenissen aangaat (bv. 
het advies van een kredietverlener volgen415, bepaalde personen in het bestuur behouden) of 
een controlerecht van de schuldeiser aanvaardt. Verder worden vaak ook informatieplichten 
bedongen vanwege de schuldenaar (zie daarover ook verder onder). Schuldeisers moeten wel 
op hun hoede zijn voor te verregaande bestuursbeperkingen, opdat zij niet als feitleijk 
bestuurder van de schuldenaar zouden beschouwd worden en in geval van insolventie 
daarvoor mee aansprakelijk zouden worden gesteld. 
 
Overeenkomsten tot negatieve zekerheden en andere bestuursbeperkingen gaan vaak ook met andere zekerheden 
gepaard, in het bijzonder met de belofte van de schuldenaar om op eerste verzoek van de schuldeiser "positieve" 
zekerheden te stellen, al dan niet gepaard met een volmacht aan de schuldeiser of een derde om tot de 
daadwerkelijke vestiging van een zakelijke zekerheid over te gaan (zie de bespreking in het Deel over zakelijke 
zekerheden in het algemeen). Een louter negatieve zekerheid in enge zin biedt de schuldeiser immers erg weinig 
zekerheid (zie hieronder). 
 
In andere gevallen is de verbintenis om geen zekerheden te stellen niet onvoorwaardelijk, maar "alternatief": de 
schuldenaar behoudt het recht aan derden zekerheden toe te staan, mits hij vooraf aan de bedinger van de 
negatieve zekerheid een minstens gelijkwaardige zekerheid toekent; in dat gevallen heeft de schuldenaar de 
keuze. 
 
NB. Een bijzonder geval dat de vermogensafscheiding combineert met bestuursbeperkingen is het zogenaamde 
"special purpose vehicle" (SPV, ook special purpose entity of SPE), een rechtspersoon die speciaal geschapen 
wordt om welbepaalde goederen te beheren, en waarvan het doel zo omschreven wordt dat deze rechtspersoon in 
beginsel geen andere schulden kan aangaan dan voor het beheer van die goederen416 (bv. instellingen voor 
belegging in schuldvorderingen, instelling voor vastgoedcertificaten, enz.). 
 
2° Totstandkoming en geldigheidsvereisten. 
 
Het gaat hier om een verbintenisrechtelijke overeenkomst, die onderworpen is aan de 
algemene regels van verbintenissenrecht. Enkele van die algemene regels hebben wel een 
bijzonder belang voor dit soort overeenkomsten. 
 

- Zo is een verregaande onvervreemdbaarheid (dode hand) in strijd met de openbare 
orde. Vervreemdingsbeperkingen moeten gerechtvaardigd zijn door een belang, en 
beperkt zijn qua omvang en tijd (zie de bespreking hoger). Een bezwaringsverbod is 
echter geen vervreemdingsverbod en wordt dus gemakkelijker aanvaard. Een 
voldoende belang van de schuldeiser-bedinger is in de praktijk geen probleem, een 
beperking in tijd ook niet, aangezien de verbintenis maar duurt zolang het krediet 

                                                 
415 A.M. STRANART, in Beginselen van belgisch privaatrecht, XIII, IB, nr. 820 
416 Volledig waterdicht is dit niet, aangezien bij vennootschappen met volkomen rechtspersoonlijkheid 
doeloverschrijdende handelingen gesteld door organen van de vennootschap, toerekenbaar zijn aan de 
vennootschap, tenzij de wederpartij op de hoogte moest zijn van de overschrijding, zie art. 526 Wb.Venn. 
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loopt. De vraag rijst wel of een bezwaringsverbod anders dan een 
vervreemdingsverbod wel op het gehele of bijna het gehele vermogen kan slaan417. 

 
- Ook is de handelingsbekwaamheid van eenieder van openbare orde. Daarom kan de 

schuldenaar er zich niet toe verbinden zijn bestuursbevoegdheid over zijn vermogen in 
het geheel niet uit te oefenen: dan zou hij zichzelf de facto handelingsonbekwaam 
maken, wat niet kan. Hij kan wel specifieke verbintenissen aangaan, waarvan de 
nakoming moet beletten dat de vermogenspositie van de schuldenaar in het algemeen 
achteruitgaat. De beperking mag niet zo verregaand zijn dat de schuldenaar de facto 
handelingsonbekwaam wordt, of althans het bestuur over zijn vermogen omzeggens 
volledig verliest. Indien dit het geval is, zal de schuldeiser verplicht zijn toch in te 
stemmen met alle normale beschikkingen door de schuldenaar. Voor zover de 
bestuursbeperking er enkel in bestaat, geen zekerheden toe te kennen, is er in beginsel 
geen probleem met deze regel. 

 
- Ook het verbod om een gerechtelijke reogrnaisatie (vroeger: gerechtelijk akkoord) aan 

te vragen en vergelijkbare bedingen, moet strijdig worden geacht met dwingend recht. 
 
Sommige bestuursbeperkingen kunnen ook uit de wet voortvloeien, zoals bv. de 
solvabiliteitsratio's en coëfficiënten opgelegd aan kredietinstellingen. 
 
3° Rechtsgevolgen 
 
a) Louter obligatoire werking 
 
Dergelijke verbintenissen hebben géén zakelijke werking418 (zie evenwel in het Deel over 
schuldvorderingen de bijzondere regels in verband met de externe werking van interne 
modaliteiten). De schuldenaar blijft dus beschikkingsbevoegd; indien hij in strijd met zijn 
verbintenis toch zekerheden vestigt op de desbetreffende activa, vormt dat wanprestatie maar 
geen onbevoegde beschikking; de derde die de zakelijke zekerheid verkrijgt heeft dus van een 
bevoegde persoon verkregen. 
 
Dit sluit niet uit dat derden aansprakelijk kunnen zijn uit onrechtmatige daad indien ze 
medeplichtig zijn aan de wanprestatie van de schuldenaar (alsook dat bestuurders van de 
schuldenaar-vennootschap aansprakelijk kunnen zijn bij niet-nakoming door de 
vennootschap). 
 

                                                 
417 Geldig volgens A. VERBEKE & I. PEETERS, DAOR 1996, ; 40 nr. 48; H. MERKEL, RDAI 1987 (669) 
684-685; DE BIE, J.Falc. 1990-91, 340. H. DE PAGE past evenwel dezelfde (strengere) maatstaven toe als voor 
een vervreemdingsverbod, Traité V, p. 792 nr. 908. 
418 Algemene opvatting; bv. F. DIERCKX, Bank & Fin 1987, 149: DIRIX & DECORTE (2006) nr. 369 p. 239; 
I. MOREAU-MARGREVE, in Les créanciers et le droit de la faillite, p. 198; STRANART, in Beginselen van 
Belgisch privaatrecht, 808 nr. 820; A. VERBEKE, in  Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, p. 40 nr. 
47. 
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Het is ook mogelijk dat de wanprestatie aan de schuldeiser bepaalde bevoegdheden kan 
verlenen, zoals bv. tot uitoefening van een hypothecaire volmacht419. 
 
Behalve wanneer de derde medeplichtig is, zal de sanctie van een wanprestatie aan een 
bezwaringsverbod meestal niet kunnen bestaan in herstel in natura (ongedaanmaking), maar 
enkel in schadevergoeding. Evenwel leidt de schuldeiser geen schade indien de schuldenaar 
solvabel is; indien die insolvabel is, is de schade geen andere dan de niet-gerecupereerde 
schuldvordering. Ook hieruit blijkt de beperkte waarde - buiten het geval van derde-
medeplichtigheid - van een louter negatieve zekerheid, die niet met andere bedingen of 
zekerheden gepaard gaat. Een nuttig (en in de praktijk gebruikelijk beding) beding is met 
name het beding van verval van termijn bij overtreding van de overeengekomen 
bestuursbeperking,waardoor de gehele schuld opeisbaar kan worden gesteld420. 
 
De sanctie bij derde-medeplichtigheid is het herstel van de schade, maar dient ook niet verder 
te reiken dan de schade. Indien niet aan de vereisten voor een actio pauliana is voldaan, kan 
de sanctie dan ook enkel bestaan uit schadevergoeding ten belope van het verschil tussen het 
door de schuldeiser gerecupereerde bedrag en datgene dat hij zou gerecupereerd hebben 
zonder die wanprestatie421.  
 
b) Accessoir karakter  
 
Dergelijke verbintenissen zijn accessoir aan het bestaan van een schuld jegens de bedinger 
ervan, in die zin dat zij zonder die schuld niet bestaan. Zij vervallen wanneer alle schulden tot 
zekerheid waarvan de verbintenis is aangegaan, zijn uitgedoofd422.  
 
Of zij ook mee overgaan wanneer de schuldvordering van de bedinger overgaat op een 
nieuwe schuldeiser, hangt af van de interpretatie van de overeenkomst met de schuldenaar; in 
beginsel zullen ze intuitu personae creditoris zijn en niet mee overgaan423. 
 

b. Achterstelling van schuldeisers en vermindering van zekerheidspositie. 
 
Overeenkomsten of op overeenkomsten gebaseerde technieken kunnen ook een vermindering, 
achterstelling, of afstand van zekerheden inhouden. Zij kunnen inhouden dat bepaalde 
schuldeisers afstand doen van de bevoorrechte positie die ze anders zouden hebben; zij 
kunnen ook verderreiken dan dat, doordat bepaalde schuldeisers aanvaarden dat ze ook 
achtergesteld worden bij de gewone schuldeisers, wat dus de positie van alle andere 
                                                 
419  Bv. Hof Luik 26 maart 2002, TBH. 2004, 163 noot. 
420 Volgens de heersende mening valt de overtreding van een bestuursbeperking niet onder art. 1188 BW, en 
dient het verval van termijn dus bedongen te worden (zo MEINERTZHAGEN-LIMPENS, RDAI 1986, 689; 
MOREAu-MARGREVE, in Les créanciers et le droit de la faillite, 198; DE BIE, J.Falc. 1990-91, 342; anders 
VAN RYN-HEENEN nr. 555 p. 427; Hof Luik 7 februari 1936, JL 1936, 143). 
421 Vgl. VAN RYN-HEENEN, IV, 428 nr. 555; VERBEKE & PEETERS, DAOR 1996, 44 nr. 46; DE BIE, 
J.Falc. 1990-91, 353.  
422 Zo ook o.m. I. MOREAU-MARGREVE, in Les créanciers et le droit de la faillite, p. 198; VAN RYN & 
HEENEN, Principes IV (1988), 427 nr. 555. 
423 Vgl. DIRIX & DECORTE (2006) nr. 38 p. 248; VERBEKE & PEETERS, DAOR 1996, p. 51-52. 
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schuldeisers versterkt. Schuldeisers kunnen immers niet éénzijdig de positie van de andere 
schuldeisers verslechten, maar wel afstand doen van hun eigen rechten424. 
 
1° Toepassingen 
 
a) Afstand van bevoorrechte positie of rang op bepaalde goederen 
 
Het betreft hier meer bepaald: 

- de afstand van rang bij zakelijke zekerheden (bv. hypotheken),  
- de pari-passu-overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen meerdere schuldeisers 

(of tussen meerdere schuldeisers en de schuldenaar, bv. een consortiumkrediet), 
waarbij zij overeenkomen in gelijke rang te komen ("pari passu"), wat inhoudt dat 
diegene die een voorrang heeft zijn rang vermindert tot die van de andere schuldeiser 
met wie hij de overeenkomst sluit (NB. deze clausule leidt tot uitlegbetwistingen over 
de vraag of ze ook inhoudt dat de betalingen die voor de samenloop zijn gedaan aan 
één van de betrokken schuldeisers evenredig aan al die schuldeisers moeten 
toekomen425); een zgn. pari-passu-beding in de overeenkomst tussen een schuldeiser 
en zijn schuldenaar daarentegen houdt natuurlijk nog geen beperking in van de rechten 
van andere schuldeisers die hierbij géén partij waren (maar hoogstens een zgn. 
negatieve zekerheid, zie hoger). 

 
b) Achterstelling ten aanzien van de gewone schuldeisers: kapitaal en quasi-kapitaal 
 
i) Kapitaalschulden c.q. schuldvorderingen uit kapitaalinbreng 
 
Maximale achterstelling vinden we wanneer de geldschieter investeert in het “kapitaal” van 
de schuldenaar (vennootschap).  
 
Inbreng in het kapitaal is een risicodragende investering, aangezien men bij vereffening 
slechts uitbetaald wordt na alle andere schuldeisers, maar anderzijds natuurlijk wel ook - zijn 
aandeel in – de winst uitbetaald krijgt. Bij een dergelijke investering kiest men juist voor 
minder zekerheid en meer kans op winst.  
 
Investeerders in vennootschappen worden in ons recht op andere wijzen beschermd dan door zekerheidsrechten; 
deze beschermingswijzen (vennootschappenrecht, financieel recht) komen in dit werk slechts zijdelings ter 
sprake. Overigens sluit dit niet uit dat dergelijke beleggers daarnaast ook zekerheidsrechten kunnen bedingen (zij 
het in beginsel geen zakelijke zekerheden op de activa van de vennootschap zelf).  
 
Het ingebrachte kapitaal en de daaraan toegevoegde reserves (niet de uitgekeerde winst) 
noemt men het "eigen vermogen" (of eigen kapitaal) van de vennootschap, als onderscheiden 
van het "vreemd vermogen" (of vreemd kapitaal) of deel van het vermogen dat niet door 

                                                 
424 Voor de principiële mogelijkheid daarvan, zie bv. Hof Antwerpen 10 januari 2006, RW 2006-2007, 373. 
425 Zie hierover A. ZENNER & I. PEETERS, RW 2004-2005, (481) 489-490 nr. 15; DIRIX & DECORTE 
(2006) nr. 39 p. 35 en nr. 369 p. 239; Ph. WOOD, "Pari passu clauses - what do they mean ?", JIBFL november 
2003, 369; L.C. BUCHHEIT & J.S. PAM, "The hunt for pari passu", IFLR februari 2004, 20. 
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kapitaalsinbreng maar door andere schulden gefinancierd is. De solvabiliteit van een 
vennootschap wordt dan ook vaak uitgedrukt in de verhouding tussen eigen vermogen en 
vreemd vermogen; meer precies is dit de graad van afhankelijkheid t.a.v. schuldeisers. 
 
Data426: de Belgische ondernemingen/vennootschappen hadden gemiddeld een eigen vermogen van 46,2 % 
(tgo. 53,8 % vreemd vermogen) in 1999, 47,3 % in 2000, 35,7 % in 2001 en 36,1 % in 2002, maar dit cijfer 
verschilt sterk van sector tot sector, en het gemiddelde ligt ook duidelijk hoger dan de mediaan, wat betekent dat 
vooral kleine ondernemingen relatief meer met vreemd vermogen werken. Voor bepaalde soorten 
ondernemingen gelden er minimale ratio's. Zo bv. moeten banken een eigen vermogen hebben van 8 % ten 
opzichte van de lopende kredieten (zgn. Cooke-ratio, vastgelegd door het zgn. Baselcomité). 
 
ii) Schuldvorderingen uit achtergestelde leningen 
 
Daarnaast kennen we ook de achtergestelde lening: de schuldeiser komt met de schuldenaar 
en/of met andere schuldeisers overeen dat zijn schuldvordering wordt achtergesteld bij die 
van andere schuldeisers. De achtergestelde schuldeiser noemt men in het Engels “junior”(-
schuldeiser) en de begunstigde schuldeiser(s) “senior”(-schuldeisers)427. De precieze 
gevolgen zijn niet altijd duidelijk bepaald428. De uitlener neemt daarbij een groter risico op 
zich in ruil voor bv. een hogere interest. Dergelijke leningen aan vennootschappen nemen een 
tussenpositie in tussen de gewone lening enerzijds en de investering in het kapitaal van de 
vennootschap anderzijds (vandaar de soms gebruikte uitdrukking quasi-kapitaal429). 
 
Voor de andere schuldeisers is de achterstelling van een lening maar veilig indien het niet louter gaat om een 
verplichting die de junior aangaat jegens de seniores of jegens de schuldenaar maar ten gunste van de seniores 
(derdenbeding), maar een modaliteit uitmaakt van de schuldvordering zelf, wat vereist dat deze modaliteit met de 
schuldenaar van de lening is bedongen in de interne verhouding. Als het louter een verplichting is van de junior, 
dan bindt deze immers niet de cessionaris van of gesubrogeerde in de achtergestelde lening, noch de schuldeisers 
van de junior in geval van insolventie van de junior zelf. Anderzijds moet er ook een verplichting zijn jegens de 
seniores, die belet dat de schuldenaar en schuldeisers van de lening zonder het akkoord van de seniores de 
achterstelling ongedaan zouden kunnen maken. De achterstelling  als modaliteit kan vergeleken worden met een 
opschortende voorwaarde430. Over de externe werking van tussen schuldeiser en schuldenaar overeengekomen 
modaliteiten van een schuldvordering, zie meer algemeen de bespreking in Deel VI, hoofdstuk VII. 
 
                                                 
426 Bron: http://statbel.fgov.be/figures/d423_nl.asp. 
427 Zie hierover A. BRUYNEEL, "Les prêts subordonnés", Rev. Banque 1976, 530 v.; S. VELU-SPREUTELS, 
“La subordination de créance”, in Les sûretés issues de la pratique II, Presses Universitaires de Bruxelles, 1983, 
C.3; D. WILLERMAIN, “Le financement de l’entreprise et le maintien de son contrôle. Le “quasi capital”, les 
“quasi fonds propres”, les financements “mezzanine” et leurs instruments”, Bank Fin. 1999, 346; F. DIERICK, 
“Het gebruik van de achtergestelde lening door een kredietinstelling”, T.Fin.R. 2002, 232-245; A. van HEES, De 
achtergestelde vordering, in het bijzonder de achtergestelde geldlening, Kluwer Deventer 1989; DIRIX & 
DECORTE (2006), nr. 369 p. 240. 
428 Zo bv. de vraag of de achterstelling ook het beroep op schuldvergelijking uitlsuit; zie daarvoor E. DIRIX, 
Overzicht, TPR 2004 nr. 69 met verw. Hoge Raad 18 oktober 2002, NJ 2003, nr. 503 met conclusie procureur-
generaal HARTKAMP en noot E. du PERRON. 
429 Zo heeft de Bankcommissie ook een modelcontract ontwikkeld voor achtergstelde leningen opdat zij voor 
gelijkstelling met eigen vermogen door de Bankcommissie in aanmerking zou komen (zie bijlage nr. 12 bij het 
Jaarverslag Bankcommissie 1986-1987). 
430 Vgl. L. SIMONT, “Essai de classification des sûretés issues de la pratique”, 302; C. LEBON, pr., III-1. 
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c) Beperking van verhaal ten aanzien van bepaalde activa. 
 
Een schuldeiser kan ook instemmen met een beperking van zijn verhaal tot bepaalde activa of 
met afstand van beslag op bepaalde activa (een vb. hiervan komt ter sprake bij de 
onafhankelijke garanties). Het is immers perfect mogelijk om ten aanzien van een schuldeiser 
de onbeslagbaarheid van bepaalde activa te bedingen, d.w.z. te bedingen dat hij op die activa 
géén verhaal zal nemen; wat niet kan is activa bij overeenkomst onbeslagbaar maken voor 
derden die bij die overeenkomst geen partij zijn; dat kan alleen door middel van wettelijke 
rechtsfiguren (zoals vermogensafscheiding); 
 
d) Rang tussen partijen bij transacties op schuldvorderingen. 
 
Een relatieve achterstelling tussen partijen vinden we bij enkele rechtsfiguren waar meerdere 
personen ten dele schuldeiser zijn of gerechtigde van een bepaalde schuldvordering:  
- gedeeltelijke subrogatie: de achterstelling vloeit van rechtswege voort uit een gedeeltelijke 
subrogatie, in die zin dat de gesubrogeerde is achtergesteld bij de subrogant (art. 1252 BW in 
fine)431. 
- gedeeltelijke cessie: de cessionaris van een verzekerde schuldvordering gaat wat het beroep 
op de daaraan verbonden zekerheden betreft, daarentegen voor op de na de cessie ontstane 
nieuwe schuldvorderingen van de cedent (die door dezelfde zekerheden verzekerd worden, 
zoals een hypotheek voor alle sommen of een borgtocht voor alle sommen)432. 
- delegatie: de delegataris gaat voor op de delegant wanneer beiden in concurrentie komen 
voor hun resp. vordering op de gedelegeerde (de vraag heeft maar belang in zoverre de 
betaling van de gedelegeerde aan de delegataris de gedelegeerde niet volledig bevrijdt van 
zijn schuld jegens de delegant, omdat die groter is)433. 
 
2° Verbintenisrechtelijke regels 
 
Voor zover het niet om een kapitaalsinbreng gaat, maar een overeenkomst waarbij men 
afstand doen van de rechten die men anders als schuldeiser heeft, gaat het altijd minstens om 
een verbintenisrechtelijke overeenkomst, die onderworpen is aan de algemene regels van 
verbintenissenrecht. Denken we aan de regels inzake totstandkoming en geldigheid van 
overeenkomsten, zoals toestemming, handelingsbekwaamheid, wilsgebreken.  Indien het een 
handeling om niet is, zullen ook de bijkomende (strengere) regels voor handelingen om niet 
een rol spelen.  
 

                                                 
431 Vgl. Principles of European Personal Securities, Art. 2:113 Security provider’s Rights After Performance, 
(2): 
"In case of part performance, the creditor’s remaining partial rights against the debtor have priority over the 
rights to which the security provider has been subrogated." 
432 Vgl. DIRIX & DECORTE, (2006) nr. 664 p. 461 en duidelijker DIRIX, in Borgtocht en garantie. 
Persoonlijke zekerheden. Actualia, p. 26 nr. 33. Voor een uitdrukkelijke toepassing, zie art. 51bis § 3 WHK. 
433 Voor een toepassing van de achterstelling, zie Hof Parijs 20 februari 2001, JCP 2001 E. 1857 met bespr. 
SIMLER en DELEBECQUE, besproken door DIRIX, “Overzicht”, TPR 2004 nr. 15 in fine. 
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3° Afstand van zakenrechtelijke rechten. 
 
Deze overeenkomsten zijn niet in strijd met het dwingend karakter van het zakenrecht. Dat 
dwingend karakter slaat immers op de externe werking (erga omnes) van zakelijke rechten. 
Een schuldeiser kan door middel van een overeenkomst de rechten van derden (andere 
schuldeisers) niet verminderen, maar zoals eenieder in beginsel wel zijn eigen zakelijke 
rechten verminderen. 
 
Om afstand te doen van een zakelijke zekerheid of een rang moet men wel bevoegd zijn om 
over dat zakelijk recht te beschikken. 

c. Wettelijke mogelijkheden voor de schuldeisers om het vermogen van een schuldenaar te 
beveiligen 
 
De schuldeisers beschikken ook over een aantal door de wet voorziene rechtsmiddelen andere 
dan het eigenlijke verhaal, waarmee ze (éénzijdig) kunnen ingrijpen in het bestuur over het 
vermogen van hun respectievelijke schuldenaars (los van de hoger beschreven contractuele 
mechanismen).  
 
Hier is men dus (nog) niet tot executie over gegaan. De ingreep in het bestuur over het 
vermogen van de schuldenaar kan preventief, dan wel curatief van aard zijn. 
 
1° Preventieve maatregelen 
 
Schuldeisers kunnen verschillende maatregelen nemen ter bescherming tegen de mogelijke 
insolvabiliteit van hun schuldenaar. Alzo voorkomen ze dat er zomaar activa uit het vermogen 
van die schuldenaar wegvloeit. 
 
a) Bewarend beslag, inbegrepen fiscale vormen ervan 
 
Beslag kwam hoger reeds aan bod als wijze van verhaal nemen, nl. in de vorm van uitvoerend 
beslag. Naast het uitvoerend beslag (verder nader besproken) kent ons recht echter ook het 
“bewarend beslag” (saisie conservatoire, En. freezing order) in al haar vormen (met vrij 
beperkte formaliteiten) (artt. 1413-1493 GerW). 
 
Naast het eigenlijke bewarend beslag is er ook het strafrechtelijk beslag (KB nr. 260 van 24 
maart 1936) als een variante op het bewarend beslag die onder meer ook kan strekken ter 
beveiliging van civielrechtelijke belangen. 
 
Het bewarend beslag kan gelegd worden op één of meer specifieke goederen van de 
schuldenaar (waarbij het bezit geldt als vermoeden van eigendom) of waarop de schuldeiser 
zich zou kunnen verhalen bij het slagen van een pauliana (zie daarover hoger). 
 
i) Vereisten  
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De mogelijkheid tot bewarend beslag bestaat algemeen onder de volgende vier vereisten: 
 
1° een opeisbare schuldvordering (art. 1415 I GerW) of een schuldvordering voor te vervallen 
periodieke inkomsten (art. 1415 II GerW); in geval de rechter de schuldenaar eerder uitstel 
van betaling had toegekend, kan het beslag toch toegestaan worden bij urgentie (art. 1416 
GerW)434;  
 
3° die effen (liquide) is of voor een voorlopige schatting vatbaar  (art. 1415 I GerW)435; 
 
2° urgentie (art. 1413 GerW), d.i. het verhaalsrecht is in gevaar (risico dat men later geen 
verhaal meer kan nemen)436; 
 
4° ofwel een uitvoerbare titel (de schuldeiser kan immers zo voorzichtig zijn geen uitvoerend 
beslag te leggen zolang er een betwisting is); 
ofwel een vonnis dat de schuldvordering erkent (ook indien niet uitvoerbaar bij voorraad); 
ofwel machtiging van de beslagrechter; 
ofwel voor (bewarend) derdenbeslag, een zelfs onderhandse titel (m.a.w. bewarend 
derdenbeslag kan ook zonder machtiging van de rechter worden gelegd krachtens een louter 
onderhandse (en dus niet uitvoerbare) titel437 - zie art. 1445 GerW). 
 
Aparte vereisten gelden voor het bewarend beslag op goederen waarop de beslaglegger al een 
zakelijk recht heeft, zoals het beslag tot terugvordering van de eigenaar of andere zakelijk 
gerechtigde, het beslag inzake namaak ("beschrijvend beslag") tot bescherming van een 
intellectueel eigendomsrecht, en het pandbeslag door een schuldeiser met een pandrecht, die 
de goederen niet in zijn macht heeft (zgn. bezitloze pandrechten, met name het pand op 
handelszaak, het voorrecht van de verhuurder en het landbouwvoorrecht). Zo kan de 
verhuurder pandbeslag leggen op het onderpand van zijn voorrecht ook zonder machtiging 
van de beslagrechter (art. 1462 GerW, maar er is wel een voorafgaand bevel tot betaling 
vereist, minstens één dag eerder), en kan de pandhouder op handelszaak pandbeslag leggen op 
de handelszaak (ook zonder voorafgaand bevel te betekenen). 
 
Aangezien het gewone bewarend beslag strekt tot zekerheid van een schuldvordering, wordt 
het geweigerd indien de verzoeker zich niet op een schuldvordering beroept, maar bv. enkel 
op een mede-eigendomsrecht438. 
 
ii) Vormen 
 
                                                 
434 Zie Hof Brussel 21 september 1981, JT 1981, 692 noot G. DE LEVAL. 
435 Wanneer de beslagrechter hierover misleid wordt door informatie achter te houden, kan hij tot 
schadevergoeding worden veroordeeld, bv. hof Antwerpen 20 maart 2002, NjW 2002, 536. 
436 Bij gebrek daaraan is het beslag abusief. Zie bv. voor een bewarend derdenbeslag Hof Gent 7 oktober 2004, 
RABG 2005, 852; Hof Bergen 6 mei 2003, JLMB 2003, 1811. 
437 In beginsel moet het gaan om een geschrift uitgaande van of ondertekend door de beslagen schuldenaar; 
maar de rechtspraak aanvaardt ook een door de schuldenaar aanvaarde factuur (Cass. 5 april 1991, RW 1991-92, 
259 = JT 1992, 395) (natuurlijk niet een geprotesteerde factuur, beslag enkel op die grond is roekeloos, zie bv. 
Hof Antwerpen 9 juni 2004, NJW 2005, 769 = P&B 2004, 106). 
438 Hof Gent 22 december 2009, RW 2010-2011, 242. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

189 

Bewarend beslag wordt gelegd door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot.  
 
De specifieke pleegvormen zijn te vinden in de bepalingen van het GerW (art. 1422 voor beslag op roerende 
zaken, art. 1429 voor beslag op onroerend goed; art. 1445 voor bewarend beslag onder derden; verder art. 1461 
voor bewarend pandbeslag ten gunste van de verhuurder en art. 1462 v. voor beslag tot terugvordering). 
  
Uitzonderingen - d.w.z. zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder - bestaan er ten 
gunste van de fiscus en de inningsinstellingen van sociale zekerheidsbijdragen. 
 
Dit betreft op de eerste plaats de zgn. "(para)fiscale notificatie" of "(para)fiscale 
kennisgeving". 
 
Zo kunnen deze vereenvoudigd derdenbeslag leggen in handen van een notaris belast met het 
verlijden van een authentieke akte betreffende de vervreemding van een onroerend goed of de 
vestiging van zakelijke rechten erop: de notaris dient de ontvanger hiervan te verwittigen 
(fiscale verwittigingsplicht, zie verder); de ontvanger of inningsinstelling heeft vervolgens het 
recht om, mits aan de vereiste van urgentie is voldaan, binnen 12 werkdagen kennis te geven 
van de door de vervreemder e.d. verschuldigde belastingen of sociale bijdragen439. Deze 
(fiscale) kennisgeving (Fr. notification) of "fiscale notificatie" geldt als bewarend beslag op 
de gelden die de notaris ingevolge de akte zou ontvangen, dus de prijs van het te vervreemden 
goed of de som die ingevolge de hypotheek zou worden uitgeleend, voor zover de akte 
daadwerkelijk wordt verleden440.  
 
Tot voor de wetswijzigingen van 2007 en 2008 gold dergelijk beslag slechts als een bewarend beslag441; het 
vereiste dus urgentie, en kon bij gebrek daaraan tergend en roekeloos worden geacht442. Ingevolge die 
wijzigingen heeft het nu voor vaststaande schulden meer gevolgen dan een bewarend beslag:  

- het geldt nu namelijk ook als verzet op de prijs in alle gevallen van zuiverende verkoop (d.i. een 
verkoop met overwijzing op de prijs, en waarbij dus een rangregeling moet worden opgemaakt)443; 

                                                 
439 Art. 434 WIB; art. 23ter § 2 SSZ-Besluit; art. 41quater § 2 RMZ-Wet. 
440 Art. 435 § 1 I WIB 1992; art. 93 quinquies § 1 WBTW; art. 23ter § 3 SSZ-Besluit; art. 41quater § 3 RMZ-
Wet. 
441  Cass. 23 januari 1992, Arr. 1991-92, 465 = RW 1992-93, 1085 noot G. VAN HAEGENBORGH = JLMB 
1992, 686 = RCJB 1994, 398 n. M. GREGOIRE; Hof Gent 10 februari 2005, RW 2006-2007, 230; Cass. 17 
november 2006, Staat (FOD Financiën) t. Leaseplan Fleet Management e.a., nr. F.05.0050.N., RW 2006-2007, 
1759 n. D. MICHIELS; G. MAERTENS, “Beschouwingen bij het cassatiearrest van 23 januari 1992: een 
toparrest in verband met directe belastingen”, T. Not. 1992, 401. 
442 Hof Antwerpen 30 april 2003, T. Proces & Bewijs 2004, 372 = RW 2004-2005, 1030. Voor een voorbeeld 
van een dergelijk roekeloos beslag, zie Hof Antwerpen 12 september 2003, NJW 2004, 1404. Vgl. ook nog 
Beslagr. Brussel 30 mei 2002, RW 2004-2005, 1031; Hof Brussel 2 november 2006, Fiscale Koerier 2007, 355 
n. L. KELL. 
443 Zie art 435 § 1 WIB en 93 quinquies § 1 WBTW (zoals gewijzigd door art. 69 c.q. 77 Programmawet van 27 
april 2007 en de Wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen-I) voor elke zekere en vaststaande schuld 
aan inkomstenbelasting in de zin van art. 410 WIB of in geval van BTW-dwangbevel overeenkomstig art. 85 
WBTW. Gelijkaardige regels zijn ingevoerd in art. 41 quater  RMZ-Wet en art. 23 ter SSZ-besluit door art. 34 
c.q. 58 van de Wet Diverse bepalingen-I van 8 juni 2008. 
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- en leidt tot een afgifteverplichting aan de schuldeiser van de sommen die de notaris krachtens de akte 
onder zich houdt tot beloop van die schulden, en dit binnen 8 dagen na de akte (zie verder voor nadere 
details). 

 
Dit beslag is wel aleatoir in die zin, dat de maatregel vervalt indien de akte niet wordt verleden. De verwittiging 
door de notaris geldt als onbestaande indien de aangekondigde akte niet binnen de 3 maanden is verleden (art. 
433 § 2 WIB; art. 23ter § 1 IV SSZ-Besluit; art. 41quater § 1 laatste zin RMZ-Wet); wordt de akte later verleden 
is er wel een nieuwe verwittiging door de notaris vereist. 
 
Andere bijzondere gevallen van bewarend derdenbeslag door de fiscus betreffen: 

- de inhouding van BTW-tegoeden, genoemd "aanwending" in art. 8.1 § 3 van het KB nr. 4 van 29 
december 1969 (ter uitvoering van art. 76 § 1 III WBTW), die géén schuldvegrelijking uitmaakt 
wanneer het om een betwiste schuldvordering van de fiscus gaat.  

- in geval van betwiste directe belastingen, kan de belastingontvanger bovendien de sommen die hij 
wegens een tegenvordering van de belastingplichtige uit dezelfde categorie (dus beiden directe 
belastingen) verschuldigd is, "aanwenden" tot betaling van de betwiste belasting (art. 166 § 3 KB WIB). 
Men gaat er traditioneel van uit dat dit een bewarende maatregel is444 - wat zou inhouden dat die 
vervalt bij samenloop met andere schuldeisers van de belastingplichtige -, maar de cassatierechtspraak 
stelt wel dat aan de normale voorwaarden voor bewarend beslag (art. 1413 en 1415 GerW) niét moet 
voldaan zijn - er is dus geen voorwaarde van spoedeisendheid. De fiscus mag dus wel degelijk 
verrekenen wanneer er een schuld is - de voorwaarde van het vaststaand karakter wordt opzijgeschoven; 
bij betwisting zal dus pas achteraf (bij een beslising ten gronde) blijken of de fiscus terecht of ten 
onrechte verrekend heeft, zij het dat de vrijgave van de ingehouden bedragen kan bevolen worden 
wanneer de inhouding kennelijk ten onrechte gebeurde445. 

 
iii) Publiciteit 
 
Deze is dezelfde als bij uitvoerend beslag (dus bij onroerend beslag overschrijving van het 
exploot op het hypotheekkantoor). 
 
iv) Rechtsgevolgen 
 
(1) Beschikkingsonbevoegdheid; voorrang op jongere rechten en uitzondering 
 
Bewarend beslag ontneemt aan de beslagene niet het beheer over het in beslag genomen goed 
(om beheer en bezit te ontnemen zijn andere maatregelen nodig, zoals het sekwester, zie 
verder). 
 
Bewarend beslag maakt net zoals uitvoerend beslag446 (waarover verder meer) de beslagen 
schuldenaar onbevoegd om nog ten nadele van de beslagleggende schuldeisers te beschikken 
over de beslagen goederen (relatieve beschikkingsonbevoegdheid). In die zijn heeft ook 

                                                 
444 Administratieve Commentaar Inkomstenbelastingen 1992, nr. 300/100 e.v. 
445 Cass. 12 december 2008, RW 2008-2009, 1766 n. B. VANERMEN, "De aanrekening van een fiscale 
teruggave op een betwiste directe belastingschuld is geen beslag, maar schuldvergelijking". 
446 Zij het dat de werking ratione personae beperkter is omdat er geen samenloop door ontstaat. 
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bewarend beslag een zekere zakelijke werking. Het bewarend beslag krijgt aldus voorrang 
boven alle vervreemdingen, bezwaringen, e.d. die pas nadien geschieden of tegenwerpelijk 
worden gemaakt.  
 
Een uitzondering wordt gemaakt ten gunste van de fiscus: diens wettelijke hypotheek (op 
onroerend goed) gaat voor, voor zover ze binnen de 8 werkdagen wordt ingeschreven na de 
verwittiging welke de gerechtsdeurwaarder (die het beslag legt) verplicht moet doen aan de 
ontvanger der belastingen (zie art. 1432 III GerW).  
 
Bewarend beslag schept evenmin als uitvoerend beslag voorrang voor de individuele 
beslaglegger; is deze bevoorrecht geeft het beslag hem natuurlijk wel betere kansen om zijn 
voorrecht daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.  
 
Ook de fiscale kennisgeving schept als dusdanig geen hogere voorrang voor de beslaglegger447, op bv. het 
verkochte onroerend goed of de prijs ervan (hoger dan het algemeen voorrecht van de fiscus), tenzij hij intussen 
een wettelijke hypotheek heeft ingeschreven448. Aldus vervalt ook deze vorm van beslag in geval van 
faillissement (voor de algemene regel, zie de bespreking in Deel III). 
 
(2) Geldigheidsduur, vernieuwing, opheffing 
 
Het bewarend beslag heeft een beperkte gelding van 3 jaar (art. 1425, 1436, 1458 GerW), 
maar kan vernieuwd worden. Het wordt opgeheven wanneer de beschikking die het beslag 
toestaat wordt ingetrokken of gewijzigd (bv. omdat geoordeeld wordt dat de voorwaarden niet 
vervuld waren of niet meer vervuld zijn). 
 
De beslagene kan het bewarend beslag opheffen door het bedrag (in hoofdsom, rente en 
kosten) van de schuldvordering waarvoor beslag is gelegd (eventueel meerdere beslagen, of 
een beslag waarna door een andere schuldeiser verzet is aangetekend) te kantonneren (art. 
1403 GerW). Bij wettelijk kantonnement in de Deposito- en consignatiekas gaat het beslag 
over op het gekantonneerde bedrag. Voor een minnelijk kantonnement is het akkoord van de 
beslagene nodig (voor deze rechtsfiguur, zie verder Deel VI). 
 
De beslagene kan ook toestemming aan de rechter vragen om het bewarend beslag op de 
goederen door een zekerheid te vervangen (dit zal toegestaan worden indien de weigering 
door de schuldeiser om akkoord te gaan disproportioneel en dus abusief is)449. 
 
Verkrijgt de beslaglegger een uitvoerbare titel, dan kan het bewarend beslag omgezet worden 
in uitvoerend beslag. 
 
b) Doen opmaken van een boedelbeschrijving (inventaris) 
 

                                                 
447 Zie bv. Hof Brussel 11 maart 2003, TRV 2004, 52 noot P. COUSSEMENT. 
448 Cass. 4 mei 2000, Arr. 842 nr. 270 = Pas. 2000 I nr. 270 = RW 1000-2001, 1134 = T.Not. 2001, 321 n. K. 
VERBEYLEN & G. DEBOODT = Rec.Cass. 2001, 196 n. F. BOUCKAERT. 
449 Vgl. F. GEORGES, “Cantonnements et consignations”, JT 2004, (125) 127 nr 11. 
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In bepaalde gevallen (zie onder meer artt.1175-1184 GerW) kunnen de schuldeisers een inventaris laten 
opmaken door een openbaar ambtenaar (normaal een notaris) - dus een authentieke akte -, om te vermijden dat 
uit het vermogen goederen zouden verdwijnen, althans het bewijs kan worden geleverd dat er verdwenen zijn. 
Het betreft voornamelijk de nalatenschap of een gemeenschappelijk vermogen  zoals de huwgemeenschap. 
 
c) Verzegeling of zegellegging 
 
Zie onder meer art. 1148 en 1174 GerW  betreffende de verzegeling van de plaats waar zich 
goederen bevinden die deel uitmaken van een huwgemeenschap of nalatenschap. Zo ook kan 
elke echtgenoot de verzegeling vorderen (op éénzijdig verzoekschrift) van de plaats waar zich 
gemeenschappelijke goederen bevinden vanaf het ogenblik waarop één van hen een 
dagvaarding tot echtscheiding heeft laten betekenen. De verzegeling is meer bepaald een 
bewarende maatregel met het oog op het opmaken van een boedelbeschrijving450. 
 
d) Onder sekwester stellen 
 
In bepaalde gevallen kunnen de schuldeisers een sekwester laten aanstellen (artt. 1955-1963 BW) of een 
gerechtelijk bewindvoerder (ook soms nog voorlopig bewindvoerder genoemd). 
 
Ook kunnen de goederen die in bewarend beslag zijn genomen in bepaalde gevallen onder sekwester worden 
gesteld. Van het voorwerp van een derdenbeslag kan het kantonnement worden bevolen door de rechter op 
verzoek van een van de betrokkenen (art. 1407 GerW). 
 
e) Onder voorlopig bewind stellen 
 
Er zijn meerdere gevallen waarin een heel vermogen of bepaalde goederen onder voorlopig 
bewind kunnen worden gesteld bij rechterlijke beslissing. Hier doelen we niet op de gevallen 
waarin dit gebeurt ter bescherming van de eigenaar van die goederen (een beperking van de 
handelinsgbekwaamheid), maar waar dit gebeurt ter bescherming van de schuldeisers. 
 
Een van die gevallen is het voorlopig bewind op grond van art. 14 of 28 WCO. 
 
 
f) Verzet tegen teruggave instellen 
 
Naast het bewarend derdenbeslag zijn er ook sommige andere procedures om te beletten dat 
iemand die goederen in handen heeft deze zou afgeven aan een ander. Zo bv. kan elke 
rechthebbende op een strafrechtelijk in beslag genomen zaak zich verzetten tegen de afgifte 
aan de beslagene (zie de regels in het K.B. van 24 maart 1936 op de bewaring, ter griffie, en 
de proceduur tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken). 
 
g) Bewarende maatregelen ten aanzien van een vermogen in vereffening zonder samenloop.  
 

                                                 
450 Literatuur, zie S. VOET, "Verzegeling", NjW 2006, 831 v. 
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De schuldeisers kunnen “tussenkomen” in de verdeling van een mede-eigendom om na te 
gaan of hun rechten daarbij niet worden genegeerd (art. 1561 II GerW).  
 
De schuldeisers van een nalatenschap (inbegrepen de legatarissen) kunnen ook de 
boedelscheiding vorderen om de nalatenschap afgescheiden te houden van het vermogen van 
de erfgenaam (en dus niet in concurrentie te komen met de schuldeisers van de erfgenamen). 
 
2° Curatieve maatregelen of herstelmaatregelen 
 
a) De actio pauliana en herstelmaatregelen bij faillissement 
 
Deze herstelmaatregelen, die dus niet preventief, maar curatief zijn (achteraf kan worden 
genomen) werden hoger uitvoerig besproken. 
 
b) De zgn. "zijdelingse vordering" (art.1166 BW)451. 
 
De schuldeiser kan ook de rechten die zijn schuldenaar jegens een derde heeft (behalve 
diegene die strikt persoonlijk zijn), maar verzuimt uit te oefenen, voor rekening van die 
schuldenaar uitoefenen. Het gaat niet enkel om het optreden in rechte (instellen of voortzetten 
van een eis, hoger beroep aantekenen of een ander rechtsmiddel aanwenden), maar ook om 
andere maatregelen (stuiten van de verjaring, inschrijven van een hypotheek, vernieuwen van 
een inschrijving, ten uitvoer leggen van een vonnis, enz.).  
 
Men noemt dit de zijdelingse vordering (Fr. action indirecte); dat is een kenmerking van de 
eis die op die wijze wordt ingesteld - het recht krachtens hetwelk dat geschiedt is geen 
"vordering" maar een bevoegdheid. 
 
Anders dan de actio pauliana gaat het hier niet om het achteraf aanvechten van een 
rechtshandeling van de schuldenaar, maar om het “proactief” uitoefenen van een recht (inb. 
een bevoegdheid of wilsrecht) van de schuldenaar. 
 
Het gaat om een vorm van vertegenwoordiging zonder volmacht, waarvoor de bevoegdheid 
uit de wet zelf voortvloeit. 
 
i) Vereisten 
 
Die vertegenwoordigingsbevoegdheid van de schuldeiser vereist: 
 
a) betreffende de rechtsverhouding tussen de schuldeiser die de bevoegdheid uitoefent en zijn 
schuldenaar: 
- een opeisbare schuldvordering van de schuldeiser452; 

                                                 
451 DE PAGE, Traité III nr. 180-202; P. WERY, "Observation sur l'action oblique", n. onder Hof Luik 15 juni 
1995, RRD 1995, 293; F. ’T KINT, Sûretés, nr. 27-28; VAN GERVEN, Verbintenissenrecht p. 152. 
452 De koper van een onverdeeld aandeel heeft een opeisbare schuldvordering jegens de verkoper, ook al zou de 
koper nog geen eigendomsrecht vrkregen hebben: Hof Gent 30 september 2010, 11e Kamer, AR nr. 2009/1795. 
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- volgens sommige rechtspraak  - dat de solvabiliteit van de schuldenaar in gevaar is453; deze 
voorwaarde is echter in strijd met de wet. 
 
b) betreffende het uit te oefenen recht : 
 
aaa) dat het recht niet strikt persoonlijk van aard is en aldus door een vertegenwoordiger kan 
worden uitgeoefend454. 
 
Voorbeelden uit de rechtspraak van niet door de schuldeiser uitoefenbare rechten zijn: 
- de nietigverklaring van een huwelijk455,   
- de vordering tot vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid456 , 
- de herroeping van een schenking tussen echtgenoten (art. 1096 BW); 
- volgens sommige rechtspraak alimentatievorderingen457; 
- het verzet tegen een exequaturbeslissing  in de zin van art. 43 lid van de E.Ex Verordening458. 
 
Voorbeelden van wel uitoefenbare rechten: 
-  de vordering tot nietigverklaring van een vermogensrechtelijke overeenkomst; 
- de vordering tot inkorting van een gift459;  
- de vordering tot verdeling (uitdrukkelijk zo volgens art. 1561 GerW in geval van beslag, maar ook meer 
algemeen)460. De uitsluiting van een retro-actieve actio pauliana in art. 1167 BW  (verwijzing naar art. 882 
BW) betreft dus niet de zijdelingse vordering van art. 1666 BW461. 
 
bbb) de nalatigheid (verzuim) van de gerechtigde schuldenaar zelf in de uitoefening ervan - 
een voorafgaande ingebrekestelling is evenwel niet vereist462; 
- afwezigheid van enig georganiseerd bewind over dat recht, ingevolge waarvan een 
bewindvoerder tot taak zou hebben het recht uit te oefenen (i.h.b. vereffeningsbewind)463. 
 
ccc) geen geldige afstand van recht door de gerechtigde464. 
 
                                                 
453 Om die reden werd de vordering tegen de Staat afgewezen, aangezien die niet insolvabel zou kunnen 
worden: Hof Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450. 
454 A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, (1641) 1660. 
455 Rb. Hasselt 18 februari 1998, TBBR 1999, 64 
456 Hof Luik 28 juni 1991, RRD 1992, 226. 
457 DE PAGE I, 561; J. GERLO, Onderhoudsgelden, 37; Hof Brussel 9 maart 2005, NjW 2006, 656; Rb. Gent 
18 oktober 2007, RW 2008-2009, 1522. Het betrof hier in beide gevallen wel een vordering tot alimentatie jegens 
nakomelingen, ingesteld door het ziekernhuis van de ascendent. Minstens wanneer er reeds een uitvoerbare titel 
bestaat voor zo’n aanspraak kan deze m.i. echter wel zijdelings worden uitgeoefend. 
458 HvJ 23 april 2009, C-167/08, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0167:NL:HTML. 
459 (Rb. Brussel 7 oktober 1996, FJF 1996, 493 = T.Not. 1997, 406. 
460 LAURENT, X nr. 253; AUBRY & RAU – ESMEIN, Cours, X,  § 621bis; DE PAGE, IX, nr. 1089, 4° en 
1106 en 1109; DEKKERS-VERBEKE., Handboek burgerlijk recht, III p. 254 nr. 427: Hof Gent 30 september 
2010, 11e Kamer, AR nr. 2009/1795. 
461 Hof Gent 30 september 2010, 11e Kamer, AR nr. 2009/1795. 
462 A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, (1641) 1660 met verwijzing Hof Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450; 
Rb. Gent 24 oktober 2000, RGCF 2003, 51. 
463  Vgl. ook voor een vereffenaar van een vennootschap Rb. Gent 24 oktober 2002, RGCF 2003, 51. 
464 A contrario Rb. Brussel 7 oktober 1996, FJF 1996, 493 = T.Not. 1997, 406. 
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De schuldeiser kan, overeenkomstig het algemeen beginsel, niet meer rechten uitoefenen dan 
de schuldenaar heeft; de persoon tegen wie door middel van de zijdelingse vordering wordt 
geageerd, kan dan ook alle verweermiddelen opwerpen die hij tegen de gerechtigde 
schuldenaar kan opwerpen465. 
 
ii) Wijze van optreden 
 
De schuldeiser handelt in eigen naam, maar wel voor rekening van zijn schuldenaar (ook al 
doet hij dat feitelijk in zijn eigen belang)466. Aangezien de bevoegdheid evenwel ook van 
materieelrechtelijke aard is, is het niet nodig dat de schuldeiser in de processtukken vermeldt 
dat hij “qualitate qua” optreedt; het volstaat dat uit de inhoud blijkt dat het om een zijdelingse 
vordering gaat.  
 
Aangezien de bevoegdheid maar geldt zolang de gerechtigde in verzuim is, kan deze het 
geding in eigen naam hervatten of in eigen naam de uitoefening van het recht overnemen467; 
wanneer dat gebeurt verliest de schuldeiser zijn hoedanigheid. 
 
iii) Rechtsgevolgen 
 
Aangezien de handeling gesteld wordt voor rekening van de schuldenaar, komt de eventuele 
opbrengst ervan ook in het vermogen van de schuldenaar terecht, en niet in dat van de 
agerende schuldeiser468. De schuldeiser kan dus niet krachtens de zijdelingse vordering eisen 
dat aan hem rechtstreeks wordt betaald469.   
 
De bevoegdheid verschaft de persoon die ze uitoefent geen voorrang. Daardoor verschilt de 
(bevoegdheid tot) zijdelingse vordering van de verder besproken rechtstreekse vorderingen, 
die wél voorrang verschaffen. Anderzijds kan de schuldeiser door middel van de zijdelingse 
vordering wel handelen voor hogere bedragen dan zijn eigen vordering. 
 
Voor zover andere schuldeisers geen aanspraken geldend maken, mag hij wel vragen dat de 
opbrengst van de actie hem wordt toegekend, d.i. door hem mag worden geïnd en in 
schuldvergelijking gebracht met zijn vordering. Wanneer andere schuldeisers de vordering 
mee uitoefenen of daarin tussenkomen, ontstaat er een (beperkte) samenloop470.  
 
De zijdelingse vordering tot inning van een schuldvordering van de schuldenaar op een derde 
komt in de praktijk zelden voor, aangezien omzeggens steeds ook een bewarend of uitvoerend 
                                                 
465 Bv. kh. Luik 1 oktober 1997, Bull.Bel. 1999, 904. 
466 Ten onrechte oordeelde Hof Luik 24 juni 1998, TBBR 1998, 409, dat een zijdelingse vordering ingesteld in 
eigen naam, niet ontvankelijk is. Wel is het juist dat de eiser geen veroordeling voor eigen rekening mag eisen. 
Zie wel DE PAGE, Traité III, 206 nr. 180. 
467  Zie Hof Luik 24 juni 1998, TBBR 1999, 409; Cass. 26 januari 1984, RW 1984-85, 1302 = JT 1985, 375. 
468 Zie bv. Hof Brussel 5 december 1991, JLMB 1993, 74 noot J.F. JEUNEHOMME; Hof Luik 15 juni 1995, 
RRD 1995, 292 noot P. WERY; Hof Luik 5 juni 1998, JLMB 1999, 450; Hof Bergen 10 januari 2000, RGAR 
2001 nr. 13.434; Rb. Gent 24 oktober 2002, RGCF 2003, 51. 
469 Dergelijke eis is onontvankelijk volgens Hof Luik 15 juni 1995,  RRD 1995, 293 n. P. WERY; Hof Luik 24 
juni 1998, TBBR 1999, 409; m.i. is ze veeleer ongegrond, omdat de eiser geen aanspraak heeft op de verweerder. 
470 DIRIX & DECORTE, (2006) p. 34 nr. 38 met verwijzingen. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

196 

derdenbeslag mogelijk is, met verderreikende gevolgen. Bij andere rechten kan een 
zijdelingse vordering nuttig zijn (bv. zijdelings een vordering tot verdeling instellen). 
 
3° Informatieplichten 
 
Zie Afdeling E. 

d. Wettelijke mogelijkheden om de toename van het passief te belemmeren 
 
Sommige van de hierboven genoemde preventieve en curatieve maatregelen kunnen ook 
gebruikt worden om de toename van het passief te verhinderen of ongedaan te maken.  
 
Daarnaast beschikt de schuldeiser meermaals over de mogelijkheid een samenloop uit te 
lokken; samenloop fixeert de onderlinge verhouding tussen schuldeisers en beperkt de 
mogelijkheid van nieuwe schulden (tot boedelschulden). Deze rechtsfiguur kwam hoger reeds 
beknopt aan bod en wordt verder uitvoeriger besproken. 

6. Maatregelen om zich van deelname aan collectieve procedures te verzekeren, genomen 
vooraleer er een beslag is - Registratie van verzet in het centraal beslagregister 
 
Op de eerste plaats moeten schuldeisers proberen op tijd een uitvoerbare titel te verkrijgen om 
te kunnen delen in de opbrengst wanneer er een beslag komt. Daarnaast zijn er nog enkele 
meer specifieke maatregelen. 
 
Door de inwerkingtreding van het centraal beslagregister (officiële naam : “centraal  bestand 
van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling”) op 25 
oktober 2010, beschikken de schuldeisers over bijkomende mogelijkheden471. 
 
In dat beslagregister worden geregistreerd: 
- elk beslag op roerende of onroerende goederen, inbegrepen (nieuw) de overschrijving in de 
hypotheekregisters van een bevel voorafgaand aan uitvoerend beslag op onroerend goed; (art. 
1390 § 1 GerW, met uitzondering van scheepsbeslag); 
- (nieuw) elke vaststelling van niet-bevinding (Fr. constat de carence; proces-verbaal dat 
vaststelt dat er niets in beslag te nemen is) (ibid.); 
- elk verzet van een andere schuldeiser bij een bestaand of toekomstig beslag (art. 1390 § 2 
GerW) (nieuw, eerst sedert de inwerkingtreding van het centraal beslagregister; voordien 
bestond reeds het verzet tegen afgifte van de prijs, maar het had enkel effect als er 
daadwerkelijk een tegeldemaking plaatsvond en beschermde niet tegen een opheffing van het 
beslag door de beslaglegger die minnelijke werd betaald - zie art. 1515 Ger.W.); 
- elke inkomstendelegatie (art. 1390 bis GerW); 
- elke loonoverdracht en overdracht van sommige andere inkomensvorderingen (art. 1390 
ter); 

                                                 
471 Voor bespreking van de Wet van 29 mei 2000, zie o.m. E. DIRIX & S. BRIJS, “De centralisatie van de 
beslagberichten en andere wijzigingen aan het beslagrecht”, RW 2000-2001, 41 v. 
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- elke beschikking inzake collectieve schuldenregeling en elk gebeurlijk akkoord houdende 
een minnelijke aanzuiveringregeling (art. 1390 quater GerW). 
 
Van belang is dat deze berichten, en meer bepaald het bericht van verzet472, niet enkel 
deelname verzekeren aan reeds gelegde beslagen (en dit zelfs nadat de oorspronkelijke 
beslaglegger betaald zou zijn en het beslag zou opheffen, zie nieuw art. 1390septies), maar 
ook aan toekomstige beslagen op goederen van dezelfde schuldenaar. 

7. Bestuurs-  of inningsbevoegdheden toegekend aan een schuldeiser 
 
Tenslotte kan een schuldeiser zijn positie soms versterken door het verkrijgen van 
bevoegdheid tot het stellen van rechtshandelingen voor rekening van de schuldenaar en 
vergelijkbare bevoegdheden. 
 
Vb. een incassomandaat om de schuldvorderingen van de schuldenaar te innen (waarna de 
geïnde som die de inner in beginsel moet afgeven aan zijn schuldenaar kan worden verrekend 
met de schuld van de schuldenaar). Aangezien dergelijke volmachten mede verleend worden 
in het belang van de lasthebber zelf, geldt de gewone regel van de herroepelijkheid ad nutum 
van de lastgeving hier in beginsel niet; de mogelijkheden tot herroeping moeten gezien 
worden in het licht van de onderliggende overeenkomst (bv. kredietovereenklomst) tussen 
partijen473. 
 
In beginsel hebben dergelijke volmachten geen zakelijke werking. Hoewel ze niet 
faillissementsvast zijn voor de toekomst, kan er toch gebruik van worden gemaakt tot aan de 
samenloop. 
 
In uitzonderlijke gevallen kent ons recht figuren waar de bevoegdheid van de gevolmachtigde een sterkere 
werking heeft, bv. in beperkte mate de figuur van de testamentaire executele (testamentuitvoerder). 

                                                 
472 Een bericht van bevel of beslag geldt mede als bericht van verzet (art. 1390 § 2 II GerW). 
473 Zie ander M.E. STORME, "Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van 
gemeenschappelijk belang - in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk", TNot 1996, 7 v. 
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AFDELING E.    Informatieplichten jegens en informatiebronnen voor de 
schuldeiser. 
 
Informatie over het vermogen van de schuldenaar en over de ontwikkeling van zijn 
activiteiten is natuurlijk van groot belang voor de schuldeiser, zowel preventief als curatief, 
d.i. zowel bij het verlenen van krediet, het handhaven ervan, als het nemen van verhaal op de 
schuldenaar of eventueel op derden474. Zonder volledigheid na te streven, behandelen we hier 
enkele regels in verband met relevante informatiebronnen. 

1. Informatie- en bewaarplichten van de schuldenaar zelf.  

a. Contractuele plichten 
 
Vaak zullen er bepaalde informatieplichten van de schuldenaar bedongen zijn in overeenkomsten waarin krediet 
wordt verleend, plichten die onder andere ook mee tot doel hebben de schuldeiser informatie over de 
verhaalsmogelijkheden te bezorgen. Onder meer in samenhang met de contractuele bestuursbeperkingen (zie 
hoger) vinden we zulke plichten. 

b. Buitencontractuele plichten 
 
Er bestaat in ons recht geen algemene informatieplicht van de schuldenaar jegens zijn 
schuldeisers met betrekking tot zijn vermogen. Wel bestaan er: 
-  zekere verplichtingen wanneer er een samenloop op het gehele vermogen ontstaat (zie 
verder) 
- een verplichting tot gedetailleerde informatie over zijn vermogen en recente vervreemdingen 
wanneer een schuldenaar een collectieve schuldenregeling aanvraagt (art. 1675/4 § 2, 7° 
GerW, zie verder) of een iopschorting en gerechtelijke reorganisatie aanvraagt (art. 17 § 2 
WCO, zie verder). 
 
Maar ons recht kent bv. niet de verplichte vermogensverklaring jegens elke schuldeiser met 
een uitvoerbare titel (de vermogensverklaring of déclaration de patrimoine) die in sommige 
andere rechtsstelsels bestaat.  
 
Wel bestaat er sinds 1 juli 2006 een informatieplicht van werkgevers die meer dan twee 
kwartalen achterstaan bij de inningsinstelling van sociale zekerheidsbijdragen: zij moeten op 
eerste verzoek mededeling doen van de klanten of andere derden die hen bedragen 
verschuldigd zijn en de openstaande bedragen (art. 40ter RMZ-Wet, zoals ingevoegd bij W. 
20 juli 2006). Sanctie is een mogelijke persoonlijke (en hoofdelijke) aansprakelijkheid van de 
bestuurders voor de verschuldigde sociale bijdragen. 
                                                 
474 Zie over de problematiek van de vereiste informatie onder meer R. DE CORTE, “Informatie tot zekerheid”, 
TPR 1983, 343 v.; A. VERBEKE, “Informatie over andermans vermogen, belangenafweging tussen het recht op 
privacy van de schuldenaar en het recht op informatie van de schuldeiser”, RW 1993-94, 1129 v.; Ch. 
WINANDY, “La vie privée et le patrimoine”, Ann. Dr. 1984, 99 v.; DIRIX & DE CORTE, (2006) nr. 90 en v.; 
A. VERBEKE, "Vermogensinformatie. Noodzaak voor een evenwichtig executierecht", in De sociale en 
economische rol van de gerechtsdeurwaarder,  Story Brussel 2000, 146 v. 
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c. Boekhoudplichten 
 
Ook wanneer er geen algemene verplichting bestaat deze informatie aan de schuldeisers ter beschikking te 
stellen, bestaan er natuurlijk op ruime schaal boekhoudplichten (wat de openbaarheid betreft, zie verder onder 
meer de Balanscentrale ondernemingen). De boekhoudverplichting heeft zowel een preventieve functie (in het 
bijzonder wanneer er een externe controle is georganiseerd, zoals met name die van een commissaris-revisor van 
een onderneming) als een curatieve functie. 

2. Plichten van derden 
 
Informatieplichten van derden die de schuldeiser de mogelijkheid (moeten) geven om verhaal 
te namen, zijn in uiteenlopende vormen te vinden. 
 
1° Fiscale en parafiscale verwittigingsplicht 
 
Bij bepaalde handelingen van openbare ambtenaren (notarissen en gerechtsdeurwaarders) en 
bij de overname van een onderneming geldt er een verplichting de (trans)actie aan de fiscus 
en inningsinstellingen van de sociale zekerheid te verwittigen, op straffe van hoofdelijke 
aansprakelijkheid voor de mislopen belastingen of sociale bijdragen. De aansprakelijkheid 
komt verder nog aan bod, hier bespreken we de verwittigingsplicht als dusdanig. 
 
a) Authentieke akten betreffende onroerend goed475 
 
Verwittigingsplicht: De openbaar ambtenaar476  heeft een verplichting tot verwittiging  (Fr. 
notification) indien hij belast wordt met het verlijden - in België - van een authentieke akte 
betreffende: 
- de vervreemding van een registergoed (onroerend goed of schip of vaartuig) of de vestiging 
van zakelijke rechten erop (andere dan erfdienstbaarheden), of 
- fusies, splitsingen e.a. transacties onder algemene titel waarin ook onroerende goederen zijn 
begrepen. 
 

                                                 
475 Zie R. DEBLAUWE, “De fiscale notificaties bij verkoop op onroerend beslag”, T. Not. 1984, 65; L. 
WEYTS, “De fiscale notificaties inzake directe belastingen en het notariaat”, T. Not. 1977, 161-177 en 193-204; 
L. WEYTS, in Notarieel fiscaal recht, Kluwer Mechelen 2005, deel I,...; F. DESTERBECK, “De notaris en de 
invordering van directe belastingen en BTW”, RW 1986-87, 561 v.; F. DESTERBECK, “Aansprakelijkheid en 
plichten van notarissen in verband met de invordering van directe belastingen", T.Not. 1986, 194 v.; L. WEYTS, 
“De notaris en de invordering van de inkomstenbelastingen” en BTW” in Storme & Van Crombrugge, Actuele 
problemen van fiscaal recht, Kluwer Antwerpen 1989, 89-99; G. VANDENBERGHE, “Fiscale notificatie bij 
aankoop met hypothecaire lening?”, NFM 1993, 279; T. DENOTTE, "Les notifications fiscales notariales en 
matière d'impôts directs", RGEN 2001 nr. 25.190, p. 546 v. Zie ook F. BORGER en H. PEETERS, 
"Verplichtingen en aansprakelijkheden van de notaris bij de invordering van BTW", NFM 5, p. 112 v.; B. 
PEETERS, Belastingrecht, nr. 442; E. DIRIX, "Het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag", in DIRIX & 
TAELMAN, Fiscaal executierecht; J. SPEECKE, "Beslag en verbeurdverklaring in het fiscaal recht", in Beslag 
en collectieve schuldenregeling, (255) m.b. 297 v.; D. MICHIELS, "De fiscus en de rangregeling", RW 2006-
2007, 1759 v. 
476 Notaris, Aankoopcomité, Provinciegouverneur, Burgemeester of andere ambtenaar die een dergelijke akte 
kan verlijden. 
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Die plicht geldt niet voor louter declaratieve akten zoals een verdeling477; het is dus van 
belang te weten welke handelingen louter declaratief zijn; dit wordt in Deel II besproken.  
 
Vooraleer een dergelijke akte te verlijden is hij verplicht om minstens 12 werkdagen478 op 
voorhand479 kennis te geven van de voorgenomen transactie: 
- aan de belastingontvangers (zowel de ontvanger der directe belastingen480, de BTW-
ontvanger indien de vervreemder BTW-plichtige is481, de gemachtigde ambtenaar voor 
onroerende voorheffing in het Vlaams Gewest482, de provincie-ontvanger als de gemeente-
ontvanger483); 
- alsook, indien de vervreemder een zelfstandige activiteit uitoefent of een werkgever is die 
onderworpen is of was aan sociale bijdrageplicht, aan de inningsinstellingen van sociale 
zekerheidsbijdragen484. 
 
De schuldenaar kan de verwittiging toevertrouwen aan een bank (die dan de 
verantwoordelijkheid van de notaris overneemt) (art. 440 WIB, 93decies WBTW, 23ter § 9 
SSZ-Besluit; evenwel niét voorzien in art. 41quater RMZ-Wet) (de bank kan anders dan de 
notaris niet electronisch verwittigen, maar enkel per aangetekende brief). 
 
Bij in het buitenland verleden akten geldt die verplichting niet, doch worden de fiscus en de scoiale 
verzekeringskas (maar niet de RMZ) beschermd doordat die akte niet kan worden overgeschreven of 
ingeschreven op het belgische hypotheekkantoor dan na attest van de bevoegde ontvangers en de sociale 
verzekeringskas dat de door de vervreemdende eigenaar of vruchtgebruiker verschuldigde belastingen c.q. 
sociale bijdragen betaald zijn dan wel reeds een wettelijke hypotheek van de fiscus of sociale verzekeringskas 
werd ingeschreven485. 
 

                                                 
477 L. WEYTS, in Notarieel fiscaal recht, Kluwer Mechelen 2005, deel I, 67 nr. 75; D. MICHIELS, RW 2006-
2007, (1759) 1760; T. DENOTTE, "Notifications fiscales et cessions de droits indivis", RGEN 2001, 340; Rb. 
Mechelen 10 februari 2009, RGEN 2009, 208; Hof Antwerpen 19 juni 2007, TFR 2008, 347 n. J. VERSTAPPEN 
"Fiscale verwittigingen door de notaris en actio pauliana in geval van afstand van onverdeelde gerechtigdheden" 
= T.Not. 2009, 18 m.et artikel C. DE WULF 
478 De zaterdag geldt hier als werkdag, dus 2 weken. 
479 Indien de akte niet binnen de 3 maanden wordt verleden, vervalt de verwittiging en dient ze opnieuw te 
gebeuren, zie art. 433 § 2 WIB; art. 23ter § 1 IV SSZ-Besluit; art. 41quater § 1 laatste zin RMZ-Wet. 
480 Art. 433 § 1 WIB. 
481 Art. 62 WBTW  verplicht de BTW-plichtige die hoedanigheid kenbaar te maken aan de openbare ambtenaar 
en art. 93 ter WBTW verplicht de notaris daarnaar navraag te doen. 
482 Zie art. 20, 1° Decreet 20 juni 2000. 
483 Art. 433 tot 435 WIB zijn immers toepasselijk op provincie- en gemeentebelastingen. Krachtens art. 12 Wet 
van 24 december 1996 betreffende de provincie- en gemeentebelastingen en (vanaf 1 januari 2009) het Decreet 
van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. 
484 Voor zelfstandigen de sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, art. 23ter § 1 v. SSZ-Besluit, in werking 1 
januari 2006; voor werkgevers de RSZ (in werking op 1 maart 2007 voor alle akten vanaf 16 april 2007), de 
Hulp- en Voorzorgskas zeevarenden en de RSZ provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (art. 41quater § 1 
v. RMZ-Wet). Literatuur, zie I. VERMANDER, “De notificatieplicht van de notaris voor de sociale zekerheid 
van zelfstandigen bij overdracht van onroerend goed en bij hypotheekvestiging”, NNK 2008/2 p. 43 v.  
Dit dient voor elke vervreemder afzonderlijk te gebeuren, ook wanneer het om echtgenoten gaat (die voor de 
sociale zekerheid zelfstandigen elk apart worden beschouwd). 
485 Zie art. 441 WIB 1992, art. 93undeciesA BTW-Wetboek, art. 23 ter § 7 SSZ-Besluit. 
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Vorm: De wetsbepalingen specifiëren op welke wijze de verwittiging kan geschieden486, in de 
meeste gevallen uitsluitend per elektronisch aangetekend schrijven ("bericht 1" genaamd) (en 
voor de inningsinstellingen SZ in beginsel via de Kruispuntbank sociale zekerheid487), en 
subsidiair (wanneer electronische verwittiging niet mogelijk is door overmacht of technische 
storing) per papieren aangetekend schrijven (aan de fiscus) of met vaste dagtekening (aan de 
sociale zekerheidsonstellingen). De notariële verwittiging omvat gegevens betreffende de 
identiteit van de vervreemder, het betroffen goed en de aard van de akte. 
 
Nut. Deze verwittiging moet aan de fiscus en de inningsinstellingen de kans geven om: 
- door middel van een zgn. (para)fiscale kennisgeving (notificatie) bewarend derdenbeslag te 
leggen (in vereenvoudigde vorm) op de gelden die de notaris ingevolge de akte zou 
ontvangen488, dus de prijs van het te vervreemden goed of de som die ingevolge de hypotheek 
zou worden uitgeleend (zie hoger over de vorm daarvan); sinds de wetswijzigingen van 2007 
en 2008489 geldt die notificatie die bij alle verkopingen met zuiverende werking tevens als 
verzet op de prijs490 (zie verder); aangezien het om een executiehandeling gaat is het geen 
bestuurshandeling in de zin van de Wet Motiveringsplicht die gemotiveerd moet worden491 - 
wel kan de notificatie onder omstandigheden onrechtmatig zijn wegens rechtsmisbruik. 
- een wettelijke hypotheek te nemen op het te vervreemden of bezwaren goed (wat kan 
gedurende 8 werkdagen) - dit is met name van belang indien de overeengekomen prijs 
onvoldoende is om de fiscale schulden te betalen (bij een zuiverende verkoop helpt dit de 
fiscus niet, want die hypotheek kan dan toch doorgehaald worden op grond van het notarieel 
getuigschrift dat de notaris aan de koper zal verlenen); 
- en verplicht de notaris in de gevallen waar er geen rangregeling moet worden opgemaakt 
(dus buiten de zuiverende verkoop)  tot afgifte, binnen 8 dagen na het verlijden van de akte, 
van de genotificeerde bedragen uit de gelden die hij krachtens de akte onder zich houdt, tenzij 
er een samenloop is met andere schuldeisers.  

                                                 
486 Zie art. 433 WIB (zoals vervangen door de Wet houdende diverse bepalingen I van 24 juli 2008) en 434 
WIB voor de federale fiscus, alsook art. 210bis KB/WIB; het modelformulier bepaald door Min.B. 28 oktober 
2009 (B.S. 13 november 2009)art. 93ter § 1 WBTW; voor de Vlaamse belastingontvangers krachtens art. 40 en 
41 van het Decreet van 19 december 2003; voor de sociale verzekeringskas zelfstandigen art. 23 ter § 1 II SSZ-
Besluit en art. 41 quater § 1 II RMZ-Wet, beiden zoals gewijzigd door de Wet diverse bepalingen-I van 27 
december 2006. 
487 De toepassingssoftware van het e-notariaat zoekt zelf op basis van het identificatienummer 
(rijksregisternummer, bisregisternummer of ondernemingsnummer) de aansluiting van de betrokkene uit in de 
Kruispuntbank, die deze automatisch naar de betrokken instellingen doorzendt. Indien er niet binnen de 3,5 uur 
na verzending een ontvangstbewijs terugkomt, mag de notariële verwittiging per aangetekende brief gebeuren 
(naar alle relevante instellingen). 
488 Art. 434 en 435 § 1 WIB 1992; art. 93quater en 93 quinquies § 1 WBTW; art. 23ter § 2 en 3 SSZ-Besluit; 
art. 41quater § 2 en 3 RMZ-Wet. 
489 Voordien gold de kennisgeving (notificatie) enkel als bewarend beslag en niet als verzet op de prijs: Hof 
Gent 10 februari 2005, RW 2006-2007, 230; Cass. 17 november 2006, Staat (FOD Financiën) t. Leaseplan Fleet 
Management e.a., nr. F.05.0050.N., RW 2006-2007, 1759 n. D. MICHIELS. 
490 Voor de inkomstenbelastingen en de BTW zijn art. 435 WIB en 93 quinquies WBTW gewijzigd door art. 69 
en 77 van de Programmawet van 27 april 2007 (en nadien door de Wet Diverse bepalingen-I van 24 juli 2008); 
voor de sociale schulden zijn de RMZ-Wet en het SSZ-Besluit gewijzigd door art. 34 en 58 van de Wet Diverse 
bepalingen-I van 8 juni 2008. 
491  Cass. 10 november 2000, Pas. I 615; J. DEBLANDRE, "Motivation formelle des actes administratifs", 
RGEN 1992, 279; L. WEYTS, Notarieel fiscaal recht, I (2005), 77. 
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Zowel voor de fiscale kennisgeving,de  wettelijke hypotheek als de afgifteplicht komen in 
beginsel slechts in aanmerking: zekere en vaststaande inkomstenbelastingen, BTW-schulden 
die het voorwerp zijn van een uitvoerbare titel of een dwangbevel en sociale 
zekerheidsschulden die het voorwerp zijn van een uitvoerbare titel of een dwangbevel492. 
 
Tweede verwittigingsplicht of plicht tot tegennotificatie:  
Indien de fiscus of inningsinstelling een derdenbeslag notificeert moet de notaris nagaan of hij 
uit de sommen die hij krachtens de akte onder zich houdt de door de fiscus of 
inningsinstelling gevorderde sommen kan betalen; is dit niet het geval dan dient hij een 
tweede verwittiging te verrichten493 (zgn. tegennotificatie, in beginsel eveneens electronisch). 
Deze moet gebeuren uiterlijk de eerste werkdag na het verlijden van de akte (bij een verkoop 
op beslag is dat de verkoop uit de hand indien die zo plaatsvindt en het proces-verbaal van 
toewijzing bij veiling). 
 
Betwist is of er in geval van verkoop ingevolge uitvoerend beslag, er bij het opmaken van de rangregeling 
eveneens een tegennotificatie door de notaris aan de fiscus en inningsinstelling dient te gebeuren (de 
belastingschuld of sociale zekerheidsschuld kan intussen immers aangegroeid zijn)494. 
 
Deze regeling houdt met name een risico in voor kopers die reeds een belangrijk voorschot betaald hebben 
buiten de notaris om. 
 
Aansprakelijkheid:  
De notaris is zelf wettelijk aansprakelijk voor de schade die de fiscus of inningsinstelling lijdt 
wanneer deze door diens fout de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen niet kan verhalen 
op de belastingplichtige (de wet specifieert welke belastingen of bijdragen hieronder vallen 
omdat ze als vaststaand worden beschouwd) 495. 
 
b) Bewarend beslag op onroerend goed 
 
De gerechtsdeurwaarder die bewarend onroerend beslag legt moet volgens art. 1432 III GerW 
binnen de 24 uur na het beslag dit ter kennis brengen aan de belastingontvanger (fiscale 
verwittiging), om deze de mogelijkheid te geven alsnog een hypotheek voor de door de 
beslagen schuldenaar verschuldigde inkomstenbelastingen in te schrijven (binnen 8 dagen) 
met voorrang op dat beslag.  
 
c) Authentieke akten betreffende roerende zaken 
 

                                                 
492 Art. 435 § 1 II WIB, art. 93quinquies  § 1 II WBTBW; art. 23ter § 3 II SSZ-Besluit, art. 41 quater § 3 II 
RMZ-Wet. 
493 Art. 435 § 1 III WIB; art. 93quinquies § 1 III WBTW; art. 23ter § 3 III SSZ-Besluit, art. 41 quater § 3 III 
RMZ-Wet. 
494 Ja volgens C. ENGELS, Het uitvoerend beslag op onroerend goed en de daarbijhorende rangregeling, p. 
394 nr. 604; Neen volgens R. DEBLAUWE, "De fiscale notificaties bij verkoop op onroerend goed", T.Not. 
1984, 65 v. 
495 Art. 435 § 1 II WIB; art. 93quinquies § 1 II WBTW; art. 23ter § 3 III SSZ-Besluit, art. 41 quater § 3 III 
RMZ-Wet. 
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Ook de openbare ambtenaar belast met een openbare verkoping (veiling) van roerende zaken 
met een waarde van minstens 250 Euro, heeft een plicht tot verwittiging (binnen de 2 
werkdagen na de verkoping)496 jegens: 
- de fiscus (art. 442 WIB 1992 (electronisch) en art. 93undecies D WBTW (per aangetekende 
brief)); 
- alsook, indien de beslagene een zelfstandige activiteit uitoefent of een werkgever is, aan de 
inningsinstellingen van sociale zekerheidsbijdragen497. 
In de meeste gevallen gaat het hier om een verwittiging na een roerend beslag (zie daarvoor 
de bespreking van de samenloop bij beslag), maar de verplichting geldt meer algemeen.  
 
Dezelfde verwittigingsplicht geldt wanneer de gerechtsdeurwaarder op de hoogte is gebracht van voorstellen tot 
verkoop in der minne door de schuldenaar (na uitvoerend beslag) overeenkomstig art. 1526bis GerW. 
 
Ook hier geldt de (electronische) kennisgeving (notificatie) door de fiscus of inningsinstelling 
binnen de 12 werkdagen als derdenbeslag op de prijs. 
 
d) Bij evenredige verdeling na derdenbeslag 
 
De openbare ambtenaren moeten de verwittiging van de fiscus en de inningsinstellingen voor 
sociale zekerheidsbijdragen ook verrichten wanneer zij belast zijn met een evenredige 
verdeling van gelden onder derdenbeslag498 (en wel voor de verdeling). 
 
e) Akten betreffende de overdracht van een onderneming 
 
Een vergelijkbare verplichting tot verwittiging geldt bij de overdracht in eigendom of in 
vruchtgebruik, van een  geheel van goederen, samengesteld uit onder meer elementen die het 
behoud van klienteel mogelijk maken, die voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt of 
post of een industrieel, handels- of landbouwbedrijf worden aangewend (art. 442 bis WIB, art. 
93 undecies B BTW; art. 16ter SSZ-Besluit499; art. 41quinquies RMZ-Wet). Volgens de 
cassatierechtspraak moet het toepassingsgebied geïnterpreteerd worden in overeenstemming 
met art. 11 BTW-Wetboek en niet in de zin van art. 174/53 en v. Wb.Venn. (dat enger is; zo 
geldt 442bis ook wanneer openstaande vorderingen en schulden niet mee worden 
overgenomen)500. 
                                                 
496 De wijziging door art. 69, 4° van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen houdt in dat de 
verwittiging niet meer vooraf dient te gebeuren, maar slechts binnen de 2 dagen na de verkoping. 
497 De sociale verzekeringskas voor zelfstandigen, art. 23ter § 8 I SSZ-Besluit, in werking 1 januari 2006 c.q. 
voor werkgevers de RSZ, de Hulp- en Voorzorgskas zeevarenden en de RSZ provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten - art. 41quater § 7 I RMZ-Wet.  
498 art. 23ter § 8 II SSZ-Besluit en art. 41quater § 7 II RMZ-Wet. 
499 Ook van toepassing voor de sociale bijdragen voor het SSZ verschuldigd door de vennootschappen krachtens 
art. 88 van de programmawet van 30 december 1992 (jaarlijkse bijdrage voor het SSZ) als door de mandaats- of 
managementvennootschappen (Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten 
laste van bepaalde instellingen). Zie art. 95 bis van de Wet van 30 december 1992 zoals gewijzigd door art. 64 
Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen; art. 9 Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering 
van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen, zoals gewijzigd door art. 66 Wet van 27 december 
2005 houdende diverse bepalingen. 
500  Cass. 15 oktober 2009, F.08.0025.N, B. Staat t. Dumes international, 
http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=N-20091015-4 = Fiscoloog 2009 nr. 1185 p. 14; M. 
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Om te beletten dat een persoon met fiscale of parafiscale schulden de vervolging van die 
schulden zou frustereren door zijn zaak over te dragen, worden aan de overnemer bepaalde 
verplichtingen opgelegd.  De overnemer moet ervoor zorgen dat de akte ter kennis is gebracht 
van de belastingontvanger en de inningsinstellingen van de sociale zekerheid, die één maand 
hebben om hun achterstallige schuldvorderingen te recupereren. 
 
De verplichting is niet nodig als de overdrager een attest of certificaat van minder dan 1 
maand oud heeft van de ontvanger en inningsinstelling; dat wordt geweigerd als er 
achterstallige schulden zijn of er een sociale inspectie lopende is. 
 
De verplichting geldt niet voor overdrachten in het kader van een faillissement of 
gerechtelijke reorganisatie (overdracht onder gerechtelijk gezag, gehomologeerd collectief 
akkoord), noch voor splitsingen, fusies e.d. overeenkomstig het wetboek vennootschappen. Ze 
geldt wel bij vrijwillige vereffening van een vennootschap, al is de grondwettigheid van deze 
benadeling van de vrijwillige vereffening betwistbaar501, maar de niet-tegenstelbaarheid van 
de overdracht aan de fiscus verschaft de fiscus geen bevoorrechte positie bij samenloop502. 
 
2° Informatieplichten inzake successierechten  
 
De wet stelt informatieplichten jegens de fiscus in met het oog op de inning van de successierechten: 
- zie art. 96-98, 101-102 W. Succ., wat betreft effecten op naam, deposito’s, vorderingen, kluizen, colli enz. van 
een overledene; bij in het buitenland wonende erfgenamen dient er bovendien zekerheid te zijn gesteld vooraleer 
tot afgifte aan die erfgenamen kan wordne overgegaan (zie art. 94 en 95 W.Succ.). 
- zie art. 103 W.Succ. voor lichamelijke roerende risico’s verzekerd door een overledene. 

 
3° Bewaar- en opschortingsplichten van derden 
 
Er zijn ook uiteenlopende bewarings- en opschortingsplichten van derden te vinden in ons 
recht. We geven er enkele aan. 
 
a) Conventionele verplichtingen, onder andere van een derde-pandhouder 
 
De derde pandhouder is een bewaarnemer, die de in pand gegeven goederen in pand houdt 
voor de pandhoudende schuldeiser en in blote eigendom voor de pandgever. Hij mag de 
goederen niet afgeven aan de pandgever zolang de verzekerde schuld niet is betaald of er 
toestemming is van de pandhoudende schuldeisers. 
 
                                                                                                                                                         
DELANOTE, "Cassatie vult noties "algemeenheid van goederen" en "tak van werkzaamheid" in, Fisc. Act. 2009 
nr. 41 p. 6. 
501 C. VAN BUGGENHOUT, "Vereffening van vennootschappen: aanrekening van schulden", RW 2000-2001, 
(465) 469. 
502 Zie Hof Brussel 11 maart 2003, TRV 2004, 56 v. noot P. COUSSEMENT, “De niet-tegenwerpelijkheid van 
de overdracht van een handelszaak na vrijwillige vereffening” en de  verwerping van de voorziening daartegen 
door Cass. 22 september 2006, T.Not. 2007, 279 n. D.  MICHIELS "De rechten van de fiscus in 
samenloopsituaties". 
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Ook in andere gevallen is er een conventionele bewaarplicht van een derde, bedongen van de 
schuldenaar, die er mede toe strekt zekerheden voor de schuldeiser te behouden. 
 
b) Derde-beslagene 
 
Door het derdenbeslag wordt de derde beslagene een bewaarnemer, die de in beslag genomen 
gelden of voorwerpen enkel nog in het kader van het beslag mag afgeven. De 
aansprakelijkheid van de derde-beslagene wordt verder nog besproken. 
 
c) Bewaar- en opschortingsplichten van bewaarnemers van een schuldenaar van 
successierechten503 
 
Verder is er een opschortingsplicht voor bewaarnemers en andere teruggaveplichtigen wat betreft de roerende 
goederen die toekomen aan een buitenlandse erfgenaam, zolang deze geen zekerheid heeft gesteld voor de 
successierechten. De verplichting geldt voor bepaalde categorieën bewaarnemers (openbare instellingen, 
financiële instellingen, openbare ambtenaren, enz.). Zie art. 95 en 100 W. Succ. 
 
4° Wegwijzerplicht van derde-verkrijgers 
 
In sommige wetboeken, bv. art. 3:87 NBW, wordt uitdrukkelijk aan de derde-verkrijger de last opgelegd om aan 
de vroegere eigenaar mee te delen hoe hij de zaak heeft verkregen (dit geldt gedurende drie jaar; de enige 
uitzondering is geld). Bij niet-naleving van die last wordt de verkrijger niét beschermd. Deze regel is niet 
algemeen te vinden in de Belgische wet, maar wel enkele toepassingen ervan. Zo bv. bepaalt art. 9 IV (vroeger 7 
IV) van het KB giraal effectenverkeer dat de eigenaar die zijn eigendomsrecht op financiële instrumenten 
(effecten) is verloren, van de effectenmakelaar, die deze effecten heeft ontvangen, mededeling kan eisen van de 
identiteit van de deponent van deze effecten. 
 
5° Informatieplicht jegens de dienst handelsonderzoek 
 
De wet bepaalt dat de rechtbanken van koophandel een Dienst voor handelsonderzoek inrichten die alle nuttige 
informatie verzamelt betreffende dreigende insolvabiliteit of discontnuïteit van ondernemingen en handelaars (de 
zgn. dépistagediensten, art. 10 WGA). 

3. Andere informatiebronnen voor de schuldeiser  
 
De informatievergaring door privé-organisaties is streng gereglementeerd door de wetgeving 
op de privacybescherming. 
 
De wetgever heeft wel naast de publiciteit als civielrechtelijk instrument (hypotheekkantoor, 
kadaster en registratie, e.d., beslagregister, akten van rechtspersonen504, enz.) een aantal 

                                                 
503 Zie TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht, uitg. ..., nrs. 3088 v. en 3090 v.; B. PEETERS, 
Belastingrecht, nr. 766 met verwijzingen.  
504 In de "Bijlagen" bij het Belgisch Staatsblad, te vinden op 
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm. 
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bijkomende informatiebronnen georganiseerd, zoals bv. de kredietcentrales bij de Nationale 
Bank: 

- de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) (informatie betreffende alle 
personen die bij een belgische bank professioneel krediet vanaf 25.000 Euro hebben 
gekregen) (art. 91 Bankwet); 

- de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), sedert 1 juni 2003 een "positieve" 
centrale, die niet alleen wanbetalingen bij kredieten aan particulieren registreert, maar 
ook de kredieten zelf505; 

- de Balanscentrale met jaarrekeningen van ondernemingen506; 
- de kruispuntbank ondernemingen (met bv. informatie over de verschillende 

vestigingen van een onderneming)507; 
e.d.m. 

 
In de gegevens van de CKP508 vindt men het volgende: 
- personen die een particulier krediet lopen hebben; 
- totaal aantal geregistreerde kredietcontracten en hun soorten;  
- aantal personen met betalingsachterstand en de omvang van die achterstand .. 5,8 procent van de 
kredietovereenkomsten van gezinnen afgesloten in Vlaanderen leidde in 2005 tot een wanbetaling; in Wallonië 
en het Brussels Gewest is dat respectievelijk 8,8 en 9,5 procent.  
 
Het totaal van financiële verplichtingen van de particulieren in België c.q. alle niet-financiële vennootschappen 
in België: en de cijfers per categorie van verplichting vindt men in de publicaties / rekeningen van de NBB.  
 
Er zijn gespecialiseerde organisaties die binnen de wettelijke grenzen informatie vergaren en verwerken om ze 
ter beschikking te stellen schuldeisers en potentiële kredietverleners. Grote hoeveelheden informatie over 
mogelijke schuldenaar worden ook bijgehouden door professionele kredietverleners zoals banken, en door 
kredietverzekeraars. Doordat zij kredietrisico's beter kunnen inschatten en opvolgen, nemen zij deze risico's vaak 
over van de oorspronkelijke schuldeisers of kredietverleners (bv. door overname van schuldvorderingen in het 
kader van factoring, door kredietverzekering, e.d.m.). 
 

                                                 
505 Zie de W. 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren. Nochtans laat die 
centrale nog steeds niet toe om het probleem van de oververschulding in kaart te brengen, omdat er geen 
gegevens over inkomen of vermogen van de kredietnemer aan gekoppeld worden, noch over andere niet-
kredietgebonden schulden. In navolging van een studie uit 2005-2006 bestudeert de Minister van Economie een 
wijziging hiervan. 
506 http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=nl&t=ho. 
507 op http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be/. 
508 Te vinden op http://www.nbb.be/Sg/Nl/Produits/publication/4370n.htm. 
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HOOFDSTUK IX.  Afgescheiden vermogens en aandelen in 
afgescheiden vermogens 
 
Hoger werden de klassieke beginselen van het vermogensrecht besproken, waaronder de 
eenheid van het vermogen. Verder werd er evenwel op gewezen dat ons recht ook een aantal 
afgescheiden vermogens kent en dat de vorming van een afgescheiden vermogen 
(vermogensafscheiding) een zakenrechtelijke techniek is die ook een zekerheidsfunctie kan 
hebben, net zoals de middelen om een vermogensafscheiding in stand te houden zoals de 
“boedelscheiding” en het “voorrecht van boedelbeschrijving”. Behalve een zekerheidsfunctie 
hebben de verschillende vormen van vermogensafscheiding natuurlijk vaak ook andere 
functies. 
 
We bespreken deze afgescheiden vermogens dan ook globaal in dit hoofdstuk. 
 
AFDELING A.   Mogelijkheid en opsomming van afgescheiden vermogens. 
 
Ondanks het beginsel van eenheid van vermogen zijn er in ons recht een hele reeks gevallen 
waarin goederen een apart vermogen vormen, afgescheiden van het overige vermogen van de 
persoon aan wie ze toebehoren, of toebehorend aan meerdere personen (en zonder dat het gaat 
om de oprichting van een rechtspersoon). Het beginsel van de eenheid van het vermogen is 
immers maar een positiefrechtelijke regel, die niet noodzakelijk is, en waarop het positieve 
recht dus evenzeer uitzonderingen kan maken.  
 
Wel is het zo dat er - gezien de zakenrechtelijke gevolgen - een numerus clausus geldt voor 
afgescheiden vermogens. Dit wil zeggen dat ze enkel bestaan in de gevallen door het recht 
erkend, en partijen daarbuiten geen nieuwe vormen van afgescheiden vermogen kunnen 
scheppen. Maar er zijn wel degelijk een reeks gevallen waarin een afgescheiden vermogen 
uitdrukkelijk dan wel impliciet voortvloeit uit de positiefrechtelijke regels. 
 
Men spreekt ook, naargelang het geval, van boedel (Fr. masse, vandaar soms in het Nl. 
"massa"), bestemmingsvermogen (Fr. patrimoine d’affectation, Dui. Zweckvermögen), 
gemeenschappelijk vermogen, e.d.m. Het zijn juridische algemeenheden (universitates iuris). 
We proberen ze op te sommen. 

1. Vereffeningsbewind en aanzuiveringsbewind 
 
In alle gevallen waarin er een collectief pandrecht ontstaat door een samenloop van 
schuldeisers (een collectieve realisatie van de rechten van schuldeisers), en dit zowel wanneer 
die realisatie geschiedt met het oog op de vereffening (vereffeningsbewind) dan wel met het 
oog op aanzuivering (aanzuiveringsbewind), wordt er een “boedel” afgezonderd. Dit is zowel 
het geval: 
- bij partiële vereffening (uitvoerend beslag), algemene vereffening (faillissement, vereffening 
rechtspersoon, vereffening onbeheerde of beneficiair aanvaarde nalatenschap, e.d.), en 
overdracht onder gerechtelijk gezag, als 
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- bij aanzuiveringsbewind (collectieve schuldenregeling, voor 1 april 2009 ook het 
gerechtelijk akkoord; m.i. ook het voorlopig bewind bij gerechtelijke reorganisatie) 
Deze afgescheiden vermogens worden verder uitvoeriger besproken. 
 
Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de beslagbare en de niet-beslagbare 
goederen. Enkel de eerste vormen het afgescheiden vermogen, de laatste vallen daarbuiten 
(zie hoger, alsmede art. 1408 v GerW voor een opsomming). De goederen waarop derden aan 
afscheidingsrecht hebben (“separatisten”) vallen er in een bepaalde zin ook buiten. 

2. Gebonden gemeenschappelijke vermogens 
 
Door het recht erkende "gebonden" gemeenschappelijke vermogens zijn met name: 
- de huwgemeenschap (Fr. communauté matrimoniale, En. marital community, Du. 
eheliche Gütergemeinschaft) (er zijn drie aparte vermogens: twee eigen en één 
gemeenschappelijk); 
- de (openlijke of stille) maatschap509 (Fr. société de droit commun c.q. société interne, 
En. partnership), Du. Gesellschaft); in Staats-Nederland vanaf (wellicht) 2011 "openbare 
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid" c.q. stille vennootschap of niet-openbare 
vennootschap) - met als bijzonder geval het beleggingsfonds510;  
- de feitelijke vereniging (Fr. association de fait Du. nicht eingetragfener Verein). Vb. : 
de vakbonden (betwist), de meeste politieke partijen, e.d.m. 
 
Dit zijn doelgebonden afgescheiden vermogens. Zij kunnen gepaard gaan met een aanwas- of 
verblijvensbeding. 
 
Zij moeten duidelijk onderscheiden worden van de gewone onverdeeldheid van een 
afzonderlijke zaak (zaaksgemeenschap). 

3. Ontbonden gemeenschappelijke vermogens, nalatenschap. 

a. Gemeenschappelijke vermogens na hun ontbinding 
 
Het gaat hier op de eerste plaats om de genoemde types gemeenschappelijke vermogens, 
evenwel na hun ontbinding en tijdens hun vereffening: dus de huwelijksgemeenschap, de 
maatschap, de feitelijke vereniging nadat ze ontbonden zijn (dus niet meer doelgebonden). 
Daarmee gelijk te stellen zijn ook: 

                                                 
509 Voor de kwalificatie als afgescheiden vermogen, zie o.m. K. GEENS, “De fundamenten van het 
vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende”, in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 
1995 (ed. J. Ronse Instituut), 1995, pp. 13 v.;  P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la 
société de droit commun”, in X. (ed.), Aspects récents du droit des contrats, Editions du Jeune Barreau de 
Bruxelles, Brussel 2001, p. 155 v. De oudere rechtsleer ontkende nog vaak dat de maatschap een apart vermogen 
vormt. 
510 Art. 11 van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles. (voorheen art. 111 § 1 Beurswetboek 4 december 1990) spreekt uitdrukkelijk van een 
"onverdeeld vermogen". 
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- het gemeenschappelijk effectendepot (dat verder in het Deel over waardepapieren ter sprake 
komt in zijn  twee vormen van depot van effecten aan toonder enerzijds en gemeenschap van 
gedematerialiseerde effecten anderzijds), en 
- de nalatenschap (die per definitie “ontbonden” is). 
 
Al deze “ontbonden” vermogens behouden gedurende zekere tijd het karakter van een 
afgescheiden vermogen, met name zolang er goederen zijn die niet verdeeld/toebedeeld zijn 
en dus nog deel uitmaken van dat gemeenschappelijk vermogen. 

b. De niet-gemeenschappelijke nalatenschap in sommige gevallen 
 
De nalatenschap blijft ook in die gevallen waarin er maar één erfgenaam is, nog een 
afgescheiden vermogen met een aparte vereffening zolang ze afgescheiden blijft: 
- ofwel door de beneficiaire aanvaarding (aanvaarding onder voorrecht van 
boedelbeschrijving511). De erfgenaam kan zijn gehoudenheid tot de schulden van de 
naletenschap beperken tot de omvang van de baten, maar moet dan wel de nalatenschap 
afzonderlijk vereffenen; 
- ofwel door de boedelscheiding op verzoek van een of meer schuldeisers van de 
nalatenschap (art. 878 v. BW en 39 HypW), die niet in samenloop willen komen met de 
schuldeisers van de erfgenaam en door die boedelscheiding hun voorrang wensen te behouden 
op de goederen van de nalatenschap512; 
- ofwel doordat ze als onbeheerd onder beheer is gesteld; 
- ofwel doordat ze toekomt aan een algemeen legataris die nog niet "in bezit is gesteld" 
(d.i. de nalatenschap rust nog onder de saisine (bewindsrecht) van de onterfde erfgenamen). 

4. Fideicommissair vermogen 
 
Art. 896 BW verklaart erfstellingen over de hand d.w.z. handelingen om niet waarbij de begiftigde of legataris 
(voor-erfgenaam) de verplichting heeft om het geschonkene te bewaren en aan een derde uit te keren, in beginsel 
nietig, behalve de uitzonderlijke toegelaten erfstellingen over de hand van art. 1048 v. BW Niet onder het verbod 
vallen de erfstellingen waarbij er geen bewaarplicht is – met name het  fideicommis de residuo. De 
nietigheidssanctie is slechts van toepassing indien de bewaarplicht voor de duur van het hele leven geldt en de 
overdracht aan de derde-verwachter (na-erfgenaam) geschiedt bij het overlijden van de bezwaarde (voor-
erfgenaam). Geldt de bewaar- en uitkeringsplicht daarentegen voor een bepaalde en in tijd beperkte duur (andere 
dan het leven van de bezwaarde), dan geldt deze sanctie niet513. 
 
In die gevallen waar er een geldig fideicommis is, zal de begiftigde c.q. voorerfgenaam de goederen die samen 
het fideicommis vormen als eigenaar beheren. Bij een fideicommis de residuo is hij ook bevoegd te beschikken 
over de goederen. Betwist is of zij ook in dat geval een afgescheiden vermogen vormen. Tot dat besluit moet 
men wel komen als men aanvaardt dat bij vervreemding van de goederen de opbrengst ervan de plaats van de 
goederen inneemt, ook indien het om een geldsom zou gaan. Gaat het om een afgescheiden vermogen, dan heeft 
                                                 
511 “Voorrecht” is hier de vertaling van bénéfice, beneficium, en niet van privilège; het is dus geen voorrecht in 
de zin van de Hypotheekwet. 
512 De boedelscheiding kan wel maar ingeroepen worden door de schuldeisers die ze gevorderd hebben, niet 
door de andere nalatenschapsschuldeisers. 
513 A. KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, uitg. ..., nr. 285. 
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de na-erfgenaam heeft weliswaar geen zakelijke rechten op de afzonderlijke goederen, maar wel op dat 
vermogen als geheel. Bij het overlijden van de voor-erfgenaam vervalt zijn eigendomsrecht (het valt dus niét in 
zijn nalatenschap), en treedt dat van de verwachter (na-erfgenaam) in. 

5. Andere afgescheiden vermogens 
 
Ons recht kent nog enkele andere algemeenheden van goederen die min of meer het karakter 
hebben van een afgescheiden vermogen: 
 
a. De goederen van een contractuele erfstelling na de beperkte aanvaarding van art. 1084 BW (een contractuele 
erfstelling schept evenwel géén afgescheiden vermogen tijdens het leven van de erfsteller, anders dan een 
fideicommis tijdens het leven van de eerste begunstigde). 
 
b.  Het vermogen van een afwezige, ook na de definitieve inbezitstelling van de erfgenamen (art. 132 BW) 514. 
 
c. Onder het oude huwelijksgoederenrecht (voor 1976) het huwelijksgoed (dotale goederen, de "bruidsschat" van 
de vrouw). 
 
d. Wellicht ook het geheel van goederen die het voorwerp vormen van een vruchtgebruik onder algemene titel. 
 
e.  Wellicht ook het geheel van gecertificeerde effecten van eenzelfde aard. De certificaathouders hebben op het 
geheel van deze effecten een gezamenlijk recht, dat enkel maar als zakelijk kan worden gekwalificeerd (een 
soort Anwartschaftsrecht) en dat hen beschermt tegen insolventie e.d. van de houder van de effecten. 
 
f. In beperkte mate : de bedrijfstak (sinds de hervorming van de Venn.W. in 1995, waardoor een bedrijfstak als 
één geheel kan worden ingebracht of overgedragen (zie art. 679, 759 v. en 770 Wb. Venn.). De 
“handelszaak”daarentegen, hoewel ze als één geheel in pand kan worden gegeven, is geen afgescheiden 
vermogen maar een feitelijke algemeenheid waarvoor enkele bijzondere regels gelden. 
 
g.  De rederij of mede-eigendom van schepen. Zie de bespreking in het zeerecht. 
 
h. In zekere mate, de compartimentering bij verzekeringsondernemingen ("bijzondere vermogens")515 en bij 
beleggingsondernemingen516.  
 
i. Ook over het statuut van een afzonderlijke zaak onder “tontine” (aanwas na vooroverlijden) bestaat er twijfel. 
Het gaat in ieder geval niet om een eenvoudige onverdeeldheid. 
 

                                                 
514 Zie SAGAERT, pr. nr. 974 v. 
515 Art. 18 en 48/16 v. van de Controlewet verzekeringen (zoals gewijzigd bij Wet van 6 december 2004) 
(technische reserves per afzonderlijk beheer); art. 48 Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en art. 
20, 12 ° HypW (reservefondsen); art. 20, 10° HypW (reservefondsen arbeidsongevallen). 
516 art. 8 § 2 en 16 van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles (voorheen art. 115 Beurswetboek 4 december 1990, compartimentering van BEVEKS 
(beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal). Zie ook art. 9 KB nr. 43 van 15 december 1934 op de 
controle op de kapitalisatieondernemingen; art. 14 KB van 23 juni 1967 betreffende de controle op de private 
spaarkassen; art. 51 en 54 KB van 7 januari 1936 betreffende de hypothecaire leningen. 



© Matthias E. Storme, Gent-Mariakerke 2009 

 
 

211 

In het Angelsaksische recht zijn de mogelijkheden om een trust te vestigen duidelijker ruimer dan de 
mogelijkheden om één van de hierboven genoemde afgescheiden vermogens te vormen.  
 
In sommige andere rechtsstelsels zijn er ook nog andere gevallen waarin de fiduciant zakenrechtelijk bescherrmd 
wordt zonder eigenaar te zijn (bv. in het Franse recht de recent ingevoerde fiducie door rechtspersonen aan 
financiêle instellingen, art. 2011 v. CC ingevolge de Wet nr. 2007-211 van 19 februari 2007). 
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AFDELING B.  De rechtsgevolgen van het afgescheiden vermogen. 
 
Een basiskenmerk van alle afgescheiden vermogens is dat zij naast een actief ook een passief 
kennen. Hierdoor kan een bepaalde categorie van schuldeisers verhaal zoeken op een 
afzonderlijk vermogen, dit kan enkel in de vorm waarin de wet het toelaat. 
 
Om de juiste betekenis hiervan te begrijpen is wel een zekere toelichting nodig, die wat dieper 
op het bestuur van die vermogens ingaat. Deze toelichting is op de eerste plaats duidelijk bij 
gemeenschappelijke vermogens, maar geldt mutatis mutandis ook voor andere afgescheiden 
vermogens. 

1. Beschikkingsgebondenheid 
 
Een afgescheiden vermogen impliceert "beschikkingsgebondenheid" : de persoon die bevoegd 
is het vermogen te besturen (zij het de eigenaar, zij het een bewindvoerder) is niet bevoegd 
om over die goederen te beschikken voor eigen rekening (d.i. op rekening van zijn privé-
vermogen), maar enkel voor rekening van dat vermogen. Er is een gebondenheid aan het doel 
en de bestemming van het vermogen en aan de gemeenschappelijke bestemming van de 
goederen.  
 
Naast de beschikkingsbevoegdheid in enge zin houdt de bestuursbevoegdheid over de 
gemeenschappelijke goederen omgekeerd ook de bevoegdheid in om schulden aan te gaan die 
op dat vermogen verhaalbaar zijn, en dus - omgekeerd gezien – de bevoegdheid om de 
gemeenschappelijke goederen te bestemmen tot onderpand van voor rekening van de 
gemeenschap aangegane schulden ("gemeenschappelijke schulden" c.q. "boedelschulden"; 
verder uitgewerkt). Door goederen in een afgescheiden vermogen onder te brengen (bv. een 
gemeenschappelijk vermogen) en daarbij één of meer personen bestuursbevoegdheid te geven 
over die goederen onderwerpt men ze ipso facto aan verhaal voor dergelijke 
gemeenschapsschulden c.q. boedelschulden (en dit los van de vraag of de bestuurder van het 
vermogen verbintenisrechtelijk zichzelf bindt of niet, of al dan niet bevoegd is om andere 
gerechtigden persoonlijk te verbinden)517. Ook dit is een aspect van de zgn. 
“beschikkingsgebondenheid” betreffende de goederen in een gebonden gemeenschap. 

2. Activa én passiva ; boedelschulden 
 
Het feit dat er gemeenschapsschulden of boedelschulden zijn zoals hierboven beschreven, 
wijst er reeds op dat de gemeenschap of boedel naast goederen (baten) ook lasten (schulden) 
“omvat”, met andere woorden dat deze inderdaad een afgescheiden vermogen vormt ("omvat" 
is eigenlijk geen correcte uitdrukking: de schulden zijn niet zozeer bestanddelen van het 
vermogen, als lasten die erop kunnen worden verhaald). 
 

                                                 
517 Zie voor wat betreft de maatschap J. VANANROYE, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, 
(205) 284 v. 
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Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het zeer uiteenlopend belang van die 
boedelschulden naargelang de aard van het afgescheiden vermogen:  
- bij een vermogen dat afgescheiden is voor vereffening (bv. door faillissement of beslag) zijn 
boedelschulden in beginsel alleen de schulden aangegaan voor die vereffening (bespreking 
volgt verder); 
- bij aanzuiveringsbewind zijn het alle schulden betreffende de voortgezette activiteit; 
- bij een feitelijke vereniging of maatschap zijn alle schulden die bevoegdelijk zijn aangegaan 
voor de verwezenlijking van het gemeenschappelijk doel ook gemeenschapsschulden; en  
- bij de huwgemeenschap is het criterium nog ruimer. 
 
Het feit dat sommige afgescheiden vermogens initieel slechts 1 goed omvatten, belet niet dat ze potentieel een 
geheel van activa en passiva betreffen - dus bv. ook een huwgemeenschap of maatschap waarin bij oprichting 
maar 1 goed is ingebracht, een beslag dat slechts 1 onroerend goed betreft, een fideicommis betreffende één 
goed, enz. Omgekeerd gaat het slechts om een afgescheiden vermogen (en niet om bv. een onverdeeldheid van 
één enkele zaak) wanneer die gemeenschap potentieel op een veelheid van goederen kan slaan die als geheel 
voorwerp vormen van zakelijke rechten. Er zijn overigens uiteenlopende wijzen waarop andere goederen 
vervolgens deel gaan uitmaken van die gemeenschap, bv. ingevolge een beding van gemeenschap van 
aanwinsten518, of ingevolge zakelijke subrogatie519. 
 
Bij een algemeen beslag zoals het faillissement omvat dit afgescheiden vermogen in beginsel 
alle goederen met enkele uitzonderingen. Toch is het t.a.v. het vermogen van de gefailleerde 
een afzonderlijk vermogen, en is dit afzonderlijk vermogen voorwerp van een afzonderlijk 
recht, meer bepaald het collectief pandrecht van de schuldeisers. Zoals bij andere rechten op 
vermogens heeft dit recht betrekking op het geheel van de activa van dit afgescheiden 
vermogen min de passiva ervan, dit zijn de zgn. boedelschulden (die verderop uitvoeriger 
worden besproken). 

3. De aard van het recht op de goederen van een afgescheiden vermogen; beschikking over de 
goederen en over aandelen in de goederen of in het vermogen 
 
Deze twee aspecten (beschikkingsgebondenheid en bestaan van activa en passiva) kunnen ons 
ook reeds tonen wat de aard is van het recht dat de gerechtigde (of mede-gerechtigde) heeft op 
dit vermogen: het is géén recht op elk van de goederen afzonderlijk (bv. een onverdeeld 
aandeel in elk van die goederen), maar enkel een recht op – en met name een “aandeel” in - 
dat vermogen als geheel (met activa én onderworpen aan passiva). 

a. Geen beschikkingen voor eigen rekening op goederen of aandelen in afzonderlijke 
goederen  
 
Vooreerst houdt het onderbrengen van goederen in een dergelijk afgescheiden vermogen ook 
in dat een (mede-)gerechtigde niet alleen slechts dan voor rekening van dat vermogen (voor 
                                                 
518 Het enkele feit dat de vruchten van gemeenschappelijke goederen ook gemeenschappelijk zijn, leidt niet tot 
een algemeenheid van goederen. Zodra de vruchten een afzonderlijke zaak uitmaken, vormen zij immers in 
beginsel het voorwerp van een afzonderlijk mede-eigendomsrecht. 
519 Zie hierover H. CASMAN, “Gemeenschap beperkt tot één goed ?”, in Liber amicorum Edmond Bouttiau & 
Jacques Demblon, Academia Louvain-la-neuve 1987, p. (27)  i.h.b. 37 nr. 16. 
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gemene rekening) kan beschikken over een goed of een deel ervan indien hij daartoe 
(bestuurs)bevoegdheid heeft, maar ook dat hij helemaal niét voor eigen rekening kan 
beschikken over een goed uit die gemeenschap of boedel, en in het bijzonder bij 
gemeenschappen ook niet over een (met zijn globaal aandeel in de gemeenschap 
overeenstemmend) aandeel in een gemeenschapsgoed520. Er kan enkel voor gemene rekening 
beschikt worden over goederen van de gemeenschap zowel als aandelen daarin (en dit slechts 
overeenkomstig de regels die gelden voor het bestuur over die gemeenschap; zie verder onder 
c).).  
 
Het "mede-eigendomsrecht" van elke deelgenoot is dus onderworpen aan wat hoger genoemd 
werd de (beschikkings)gebondenheid van de gemeenschap521 (een gebondenheid aan het doel 
en de bestemming van het vermogen en aan de gemeenschappelijke bestemming van de 
goederen). 
 
Het gaat hier niet enkel om een interne verplichting tussen medegerechtigden, die louter 
verbintenisrechtelijk zou werken522, maar om een onbevoegdheid die uit de zakenrechtelijke 
positie, namelijk mede-eigendom van een algemeenheid, voortvloeit523. Het bestuur van een 
gemeenschap, die een geheel van goederen omvat, wordt immers onmogelijk, wanneer de 
afzonderlijke deelgenoten zouden kunnen beschikken over een aandeel in afzonderlijke 
goederen van die gemeenschap. Bovendien zou het een inbreuk zijn op de regel dat de 
gemeenschappelijke goederen in hun geheel onderworpen zijn aan het verhaal voor 
gemeenschapsschulden. 
 
Het bijzondere is dus dat bij de door het recht erkende gemeenschappen dit ook gevolgen 
heeft op zakenrechtelijk vlak: wanneer de handeling  erin bestaat over de gemeenschappelijke 
goederen te beschikken of goederen te verkrijgen, is men niet enkel verplicht om dit voor 
gemene rekening te doen, maar wordt men ook geacht dit te hebben gedaan. Aan het 

                                                 
520 Juister gezegd: hij heeft daartoe niet de zakenrechtelijk vereiste beschikkingsbevoegdheid. Dit sluit 
natuurlijk niet uit dat zo dit ondanks onbevoegdheid toch gebeurt, de derde-verkrijgers te goeder trouw onder 
bepaalde voorwaarden zullen worden beschermd. Dit sluit ook niet uit dat hij aan derden obligatoire rechten kan 
toekennen op een goed uit de nalatenschap. Maar zakenrechtelijk kan het hoogstens om een beschikking onder 
opschortende voorwaarde gaan (nl. de voorwaarde dat het goed zal worden toebedeeld aan de beschikker en niet 
aan een of meer van de andere deelgenoten). Een koper is dus enkel een schuldeiser en wordt noch geen 
deelgenoot noch mede-eigenaar. Hij kan dus ook niet de verdleing vorderen als deelgenoot of mede-eigenaar 
(maar kan die wel krachtens een zijdelingse vordering vorderen voor rekeing van zijn schuldenaar). 
De cassatierechtspraak is nogal dubbelzinnig verwoord op dit punt; het meest recente arrest, Cass. 22 december 
2006, nr. C.05.0536N leidt uit de terugwerking van de verdeling (art. 883 BW) af dat een derde voor de 
verdeling geen aandeel in mede-eigendom van een afzonderlijk goed kan verwerven maar enkel een 
voorwaardelijk recht op dat goed, dat van obligatore en niet van zakenrechtelijke aard is. 
521 Zie voor de maatschap K. GEENS, in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, (13) 28; K. 
GEENS e.a., “Overzicht”, TPR 2000, randnr. 41. Vgl. eerder onder meer L. JOSSERAND, “Essai sur la 
propriété collective”, in Le code civil 1804-1904, Livre du centenaire, Parijs 1904, I, p. (355 v.) 375. Men kan 
een toepassing daarvan zien in art. 26 Wb. Venn. (voorheen art. 1849 BW). Zie voor Nederland ASSER-
MAEIJER, 5-V, nr. 165 v.; PITLO-CAHEN, Korte uitleg, p. 71. 
522 Op verbintenisrechtelijk vlak betekent dit wel dat de bestuursbevoegdheid in het belang van de gemeenschap 
moet worden uitgeoefend (en niet in louter eigen belang). 
523 Men zou ook kunnen zeggen dat dit voortvloeit uit de aard van het mede-eigendomsrecht in een 
algemeenheid, dat krachtens onze wetgeving een onlichamelijk zakelijk recht is. 
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verbintenisrechtelijk “niet anders mogen” beantwoordt in beginsel een zakenrechtelijk “niet 
bevoegd zijn”524.  

b. Aard van het mede-eigendomsrecht 
 
Met andere woorden, het “mede-eigendomsrecht” of een soortgelijk recht op (het geheel van 
de goederen in) een afgescheiden vermogen heeft géén betrekking op (aandelen in) 
afzonderlijke goederen (ut singuli), maar enkel op het geheel van de goederen.  
 
Wat de aard van het aandeel betreft, gaat het hier niet om een “aandeel” in enge zin. Het gaat 
om een “abstract” of “onbepaald” aandeel in het geheel van goederen525, dat gekwalificeerd 
wordt als een "onlichamelijk goed" (dit blijkt a fortiori uit art. 1696 v. BW)526. Dit wordt in 
de doctrine bij ons vaak miskend of niet begrepen; zo bv. denkt men bij mede-eigendom van 
een geheel van goederen (in Staats-Nederland spreekt men van "boedelgemeenschap") nog te 
vaak dat zij een optelsom is van een aandeel in elk van de goederen afzonderlijk, zoals dat het 
geval is bij de mede-eigendom van één enkel goed dat géén afgescheiden vermogen vormt 
("zaaksgemeenschap"). 
 
De aard van het aandeel in een gemeenschap kan ook afgeleid worden uit het bestaan en de 
gevolgen van "declaratieve" rechtshandelingen met betrekking tot de goederen uit zo'n 
vermogen, zoals de verdeling en de aanwas. Een declaratieve rechsthandeling heeft een aantal 
kenmerken, die we eerst aangeven aan de hand van het belangrijkste geval, nl. de verdeling. 
 
1° Wanneer iemand een goed toebedeeld krijgt uit zo'n vermogen, dan houdt het 
"declaratieve" en niet "translatieve" karakter van die toebedeling in dat de verdeling geen 
zelfstandige titel is van verkrijging. De titel waaronder de deelgenoot het hem toebedeelde 
goed houdt, is niet de verdeling, maar de titel waaronder de gezamenlijke deelgenoten het 
goed vóór de verdeling hielden (en wanneer de gezamenlijke deelgenoten het goed op hun 
beurt onder algemene titel verkregen hebben, bv. door erfenis, de titel waaronder hun 
                                                 
524 Dit is bij nader toezien niet zo eenvoudig verklaarbaar. In ons recht geldt, omwille van de numerus clausus 
van zakelijk werkende rechten, immers in beginsel juist dat verbintenisrechtelijke verplichtingen ten aanzien van 
goederen géén zakelijke werking hebben, tenzij ze in de vorm van een zakelijk recht kunnen worden gegoten. Zo 
bv. heeft een vervreemdingsverbod in beginsel geen zakelijke werking (en houdt het dus nog geen 
zakenrechtelijke onvervreemdbaarheid in). We moeten echter vaststellen dat het bij mede-eigendom van een 
algemeenheid van goederen anders is. Verderop wordt dit in verband gebracht met het onlichamelijk karakter 
van het aandeel, maar dit is natuurlijk geen verklaring: het gaat immers om twee facetten van hetzelfde 
verschijnsel. Positiefrechtelijk gezien is de verklaring dan ook gewoon dat blijkbaar ons recht het mede-
eigendomsrecht van erkende algemeenheden van goederen ook als een bijzondere vorm van zakelijk recht 
beschouwt. Rechtstheoretisch anderzijds kan men wijzen op de gelijkenis met andere toestanden, waarin aan het 
niet mogen in beginsel eveneens een niet kunnen wordt gekoppeld; een mooi voorbeeld daarvan is de regel dat 
men in beginsel de titel van zijn bezit, juister de titel waaronder men een goed houdt, niet kan veranderen (“nemo 
sibi ipse causam possessionis mutare potest”) - tenzij dan door de openlijke interversio tituli - (zie hiervoor art. 
2231, 2236 en 2238 BW). De verklaring daar is dat de houder een “gebonden wil” heeft om te blijven houden 
voor wie hij heeft aangevangen te houden, en deze juridische wil kan slechts worden veranderd op de wijze door 
de wet bepaald (zie hierover A. PITLO, “Het binden van den wil in verband met de verkrijging van roerend 
goed”, WPNR 1940 nr. 3691). Een dergelijke verklaring kan m.i. ook worden gegeven voor de 
beschikkingsgebondenheid bij de gebonden gemeenschappen. 
525 POTHIER, Successions, IV. 5 § 1 spreekt van een “droit indéterminé”. 
526 A. KLUYSKENS, Zakenrecht (1940), p. 103 nr. 92. 
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rechtsvoorganger het goed hield)527. Anders gezegd, na de verdeling – en bij uitbreiding ook 
andere declaratieve operaties – zet de deelgenoot aan wie het goed wordt toebedeeld gewoon 
de titel zowel als het bezit voort528. De titel verandert niet, alleen het aantal personen dat dat 
goed onder die titel houdt verandert (vermindert)529; de deelgenoot die verkrijgt is één van de 
personen die het goed voordien reeds onder die titel hield.  
 
2° De verdeling is dus géén ruil van aandelen in de goederen van de gemeenschap (een 
translatieve operatie, die zou inhouden dat elke deelgenoot een aandeel in elk van de goederen 
die hem niet worden toebedeeld zou ruilen voor de aandelen van de anderen in de goederen 
die hem wel worden toebedeeld); 
 
3° Een toebedeling van een goed aan een van de mede-eigenaars veronderstelt in hoofde van 
de andere mede-eigenaars een afstand van de rechten die ze hadden met betrekking tot dat 
goed. De deelgenoot aan wie een goed wordt toebedeeld verkrijgt dus géén rechten van de 
andere deelgenoten aan wie het niet wordt toebedeeld, maar zijn recht wordt wel sterker 
doordat het recht van die anderen op dat goed wegvallen (door hun afstand van recht). Waar 
hij voordien samen met die anderen eigenaar was van het goed, is hij nadien exclusief 
eigenaar. We noemen deze versterking aanwas. Deze aanwas vindt automatisch, van 
rechtswege plaats en vereist dus géén verkrijging door de persoon die ervan geniet (en als 
dusdanig evenmin zijn toestemming). Daarmee is niet in strijd dat de afstand heel vaak maar 
geschiedt onder voorwaarde van een afstand door de andere deelgenoten van hun rechten in 
andere goederen. De verdeling in enge zin, impliceert immers een verbintenisrechtelijke 
overeenkomst onder bezwarende titel, en dus ofwel afstand door de andere deelgenoten van 
hun rechten in andere goederen, ofwel een verplichting door een of meer andere deelgenoten 
aangegaan om een opleg te betalen (NB. de betaling daarvan houdt dan wél een overdracht in 
krachtens de oplegverbintenis, en is dus geenszins declaratief). 
 
Uit deze analyse van de verdeling als declaratieve handeling moeten we afleiden dat de 
deelgenoot aan wie een bepaald goed uit een boedel wordt toebedeeld zakenrechtelijk niets 
verkrijgt van de andere deelgenoten. Voordien was hij reeds eigenaar van het goed samen met 
anderen, nu is hij door het wegvallen van die rechten van de anderen de enige eigenaar van 
dat goed geworden. Dat betekent eigenlijk dat gedurende de gemeenschap elke deelgenoot in 
zekere zin eigenaar is  van elk van de gemeenschappelijke goederen in zijn geheel, zij het 
samen met anderen. Wanneer een van die anderen wegvalt, verkrijgt de deelgenoot echter 
niets wat hij niet al had: hij wás reeds eigenaar van de zaak in zijn geheel, en zet dat 
eigendomsrecht voort. 
 
Dit lijkt strijdig met het feit dat elk van de mede-eigenaars tijdens de gemeenschap dan toch 
maar een aandeel in die gemeenschap heeft, en, meer nog, in vele gevallen ook over dat 

                                                 
527 Zie reeds Cass. fr. 24 april 1850, S. 1850, I, 513. Vgl. art. 3:186 II NBW, dat bepaalt dat "hetgeen een 
deelgenoot verkrijgt, houdt hij onder dezelfde titel als waaronder de deelgenoten dit tezamen voor de verdeling 
hielden". 
528  Vgl. R.J. POTHIER, Traité des fiefs, nr. 452. 
529 Die vermindering is niet wezenlijk voor een declaratieve operatie, maar enkel voor de verdeling en de 
aanwas. Bij een inbreng in een gemeenschap vermeerdert het aantal gerechtigden, bij zakelijke subrogatie (ook 
een declaratieve operatie) blijft ze meestal gelijk. 
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aandeel kan beschikken. Die paradox kan men maar oplossen door een onderscheid te maken 
tussen de rechten op de afzonderlijke goederen en de rechten op het gemeenschappelijk 
vermogen als geheel.  Enkel het recht op het vermogen als geheel, dat een onlichamelijk recht 
is, bestaat uit aandelen. Het recht op elk van de afzonderlijke goederen, dat aan alle mede-
eigenaars toekomt, heeft ondeelbaar (onsplitsbaar) betrekking op dat goed in zijn geheel, niet 
op een aandeel in dat goed. Voor en na de verdeling heeft dat recht precies hetzelfde 
voorwerp.  
 
Samenvattend kunnen we stellen dat bij een gemeenschappelijk vermogen het recht op de 
afzonderlijke bestanddelen ervan aan alle deelgenoten “gezamenlijk”, of zo men wil 
“ondeelbaar” of “onsplitsbaar”, toekomt, en dus slechts kan worden uitgeoefend voor gemene 
rekening door diegene die daartoe bevoegd is, maar anderzijds elke deelgenoot afzonderlijk 
wel beschikt over een “aandeel” in dat vermogen, dat een onlichamelijk recht is waarover hij 
in de meeste gevallen (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) afzonderlijk kan beschikken. 
 
De zakenrechtelijke aard van het recht (aandeel) kan overigens wel verschillen. Het kan gaan 
om een gezamenlijk eigendomsrecht; het is ook mogelijk dat de eigendom aan één persoon 
toekomt, maar daarop een collectief pandrecht rust van de schuldeisers (zo bij samenloop); of 
dat de eigendom aan één persoon toekomt, doch onder last van een fideicommis ten gunste 
van een andere (die dan slechts een Anwartschaftsrecht, heeft), enz. Deze verschillende 
vormen worden hieronder (5.a.) nader besproken. 
 
Maar een afgescheiden vermogen impliceert wel steeds dat - en is de keerzijde van het feit dat 
- er zakelijke rechten of rechten met zakelijke werking zijn op dat vermogen in zijn geheel, 
die niet te herleiden zijn tot zakelijke rechten op de afzonderlijke bestanddelen van dat 
vermogen. 

c. Beschikkingen voor gemene rekening over en toebedelingen van bestanddelen van de 
gemeenschap. 
 
Wie bevoegd is voor gemene rekening over een goed uit de gemeenschap te beschikken, kan 
dat natuurlijk wel doen. In beginsel vereist dat een gezamenlijk handelen van alle 
deelgenoten; bij vele gemeenschappen zijn er ook handelingen waarvoor de deelgenoten 
afzonderlijk bevoegd zijn (concurrerende bestuursbevoegdheid). 
 
Een beschikken voor gemene rekening houdt normaal ook in dat de goederen die in ruil voor 
de vervreemde goederen worden verkregen, deel gaan uitmaken van het afgescheiden 
vermogen: "in judiciis universalibus res succedit in locum pretii et pretium in locum rei"530. 
Dit rechtsgevolg vindt ook plaats buiten afgescheiden vermogens om, namelijk in de vorm 
van zakelijke subrogatie, maar aan die zakelijke subrogatie zijn er beperkingen, waaronder de 
regel dat het zakelijk recht tenietgaat bij vermenging, en dus bv. niet wordt voortgezet op 
geldsommen die in de plaats komen van een goed uit het algemeen vermogen.  Bij 
afgescheiden vermogens komt zo’n geldsom niet per definitie in het algemeen vermogen 
terecht, en kan zakelijke subrogatie dus op ruimere schaal plaatsvinden. 
                                                 
530 V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie nr. 2-26 met verwijzing naar BARTOLUS bij D. 5, 3, 22. 
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Behalve de klassieke beschikkingen over goederen (vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten) is het ook 
mogelijk een goed aan de gemeenschap te onttrekken zonder dat er iets voor in de plaats komt, door het toe te 
bedelen aan één van de mede-eigenaars (of aan meerderen van hen in gewone onverdeeldheid). Een dergelijke 
toebedeling (zij het in het kader van een verdeling, zij het anderszins) is een declaratieve handeling die 
impliceert dat alle mede-eigenaars behalve de persoon aan wie het wordt toebedeeld afstand doen van hun 
samenlopende rechten op dat goed. Door het wegvallen van de rechten van alle anderen groeit het recht van de 
persoon aan wie het wordt toebedeeld aan tot een volledig recht. Deze kenmerken werden hoger reeds 
besproken. 

4. Voorrang voor de vermogensschuldeisers (boedelschulden) 

a. Voorrang op de activa van het afgescheiden vermogen 
 
De keerzijde van het voorgaande is ook - om het nog eens te illustreren aan de hand van het 
geval van de gemeenschap - dat schulden van één van de deelgenoten, die geen 
gemeenschapsschulden zijn (de “eigen schulden”) niet op één of meer gemeenschapsgoederen 
als dusdanig kunnen 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 zijzelf531 (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 deelgenoten532. De 
schuldeiser van een afgescheiden vermogen is dus bevoordeeld daar hij eerst wordt betaald, 
met voorrang op de niet-gemeenschappelijke schulden533.   
 
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) (over de aard van dit aandeel, zie reeds hierboven). 
 
Weliswaar werd in het arrest-Van Laere534 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 
                                                 
531 Zo J. VANANROYE, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (205) 275 nr. 87; 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. 
532 Dit werd reeds opgemerkt door L. VAN BIERVLIET, “Les sujets collectifs en droit privé”, R.Prat.Not.B. 
1912, p. (1) 9. 
533 Uitdrukkelijk in die zin bv. kh. Tongeren 12 februari 2004, TBH 2006, 854. 
534  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. 
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maatschap in casu, en niet met de ontkenning van een afgescheidenheid van het vermogen van 
de maatschap in het algemeen (zie de bespreking van dit arrest hoger bij zakenrechtelijke 
simulatie). In het arrest-Socol 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)535. Dit 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”536, wat in wezen op hetzelfde neerkomt. 
 
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 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)537.  

b. Uiteenlopende regels voor de verhaalbaarheid op het vermogen van de deelgenoten 
 
Of de gemeenschappelijke schulden c.q. nalatenschapsschulden daarnaast ook verhaalbaar 
zijn op het privé-vermogen van de deelgenoten, en zo ja of dit voor het geheel is dan wel elk 
slechts voor zijn aandeel, hangt ervan af of die ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor die 
schulden. Zo zal de zuiver aanvaardende erfgenaam tot beloop van zijn aandeel persoonlijk 
gehouden zijn, de beneficiair aanvaardende niet. 
 
AFDELING C.  De aard van de rechten op een afgescheiden vermogens en de 
rechten van de schuldeisers van die rechthebbenden 
 

                                                 
535 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"; besproken door 
J.M. NELISSEN GRADE, “Compensatie na faillissement en vereffening van tijdelijke vennootschappen”, Liber 
amicorum Jan Ronse, Story 1986, 287 v.  
Zie verder ook Hof Luik 22 oktobeer 1991, TBH 1992, 1419; O. POELMANS, “La liquidation des comptes 
d’une sociétés momentanée en cas de faillite d’un associé”, DAOR 1999/50, 73-79.  
536 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. 
537 Zie DE PAGE, Traité IX nr. 981 v.; DIRIX & DECORTE (2006), nr. 322-323 p. 217 v. 
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1° Type van zakelijk recht 
 
Kortheidshalve spreek ik van "aandelen in een vermogen", hoewel die term letterlijk alleen 
opgaat voor de gemeenschappelijke vermogens en niet voor de gevallen waarin er geen mede-
eigendom is, maar meerdere personen met andersoortige rechten op hetzelfde vermogen. Als 
we even het rijtje overlopen, dan kunnen we hoofdzakelijk de volgende soorten rechten 
erkennen: 
 
- bij gemeenschappelijke vermogens gaat het om een aandeel in eigenlijke zin, d.i. een 
aandeel in mede-eigendom. Dit geldt voor de huwgemeenschap, de (openlijke of stille) 
maatschap, de feitelijke vereniging, de rederij, de gemeenschappelijke nalatenschap, en het 
gemeenschappelijk effectendepot; de rechtsleer spreekt hier van “collectieve eigendom” 
(propriété collective) om ze te onderscheiden van de gewone mede-eigendom of 
onverdeeldheid van afzonderlijke goederen; 
 
- in alle gevallen van vereffening met samenloop gaat het om een collectief pandrecht van de 
schuldeisers, voor wiens rekening de vereffeningsbewindvoerders optreden, op het 
afgezonderd vermogen. Het is geen pandrecht in enge zin, omdat het geen (voor)rang 
verschaft aan een of meer schuldeisers op de andere, maar juist de gelijktijdigheid van de 
realisatie van de schuldvorderingen uitdrukt (en dus hun principieel gelijke rang). Min of 
meer hetzelfde geldt bij aanzuiveringsbewind; 
 
- bij een legaat onder algemene titel rust daarop, zolang de legataris nog niet "in bezit is 
gesteld", een  recht van "saisine"(bewindsrecht) van de onterfde erfgenamen, dat eveneens 
een collectief recht is; 
 
- bij een fideicommissair vermogen is één persoon (de eerste begunstigde) eigenaar en heeft 
een ander (de verwachter) een door het recht beschermde verwachting (een soort 
Anwartschaftsrecht); 
 
- eveneens een soort Anwartschaftsrecht is het collectief recht van de certificaathouders op het 
geheel van de gecertificeerde effecten van eenzelfde aard, recht dat onder bepaalde 
voorwaarden kan worden omgezet in het eigendomsrecht op die gecertificeerde effecten; 
 
- voor zover ook het geheel van goederen die het voorwerp vormen van een vruchtgebruik 
onder algemene titel een afgescheiden vermogen vormt, heeft de ene partij de blote eigendom 
van het gehele vermogen en de andere het vruchtgebruik. 
 
Dit zijn dus de soorten rechten waarover we het in deze Afdeling hebben (mede-eigendom van een vermogen, 
gezamenlijk pandrecht van de schuldeisers op een vermogen, Anwartschaftsrecht van de verwachter op een 
fideicommissair vermogen of van de certificaathouders, saisine van de onterfde erfgenamen, allicht ook 
vruchtgebruik onder algemene titel c.q. blote eigendom onder algemene titel). 
 
Ook het aandeel in een niet opengevallen nalatenschap zou een recht van deze aard kunnen zijn, zij het wel één 
dat "buiten de handel" is. Dat laatste betekent op de eerste plaats dat men niet door een rechtshandeling onder 
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levenden kan afwijken van de wettelijke erfregeling, uitgezonderd de toegelaten kontraktuele erfstellingen. 
Verder betekent het ook dat, ook al wordt er geen afbreuk gedaan aan de wettelijke erfregeling, men niet op 
voorhand kan beschikken over het erfdeel dat men krachtens die regels verkrijgt. Het recht van de erfgenaam in 

spe op een nog niet opengevallen nalatenschap (art. 1600 BW), alsmede rechten die accessoor zijn aan een 
erfaanspraak, zoals het recht om inkorting te vorderen, zijn niet overdraagbaar noch beslagbaar noch vatbaar 
voor afstand van recht. Eerst door het openvallen van de nalatenschap - wanneer deze rechten niet meer 
toekomstig zijn - worden ze dat. Dit alles behoudens in de wettelijk toegelaten gevallen van contractuele 
erfstelling. Wanneer het evenwel niét gaat om een recht op (een aandeel) in de nog niet opengevallen 
nalatenschap, maar om een recht op een of meer welbepaalde goederen, dat - mogelijks op termijn - wordt 
toegekend ongeacht of het zich in de nalatenschap zal bevinden of niet, dan zitten we niet met een recht van deze 
aard, maar met een "gewoon" zakelijk recht. Het verbod op beschikkingen over niet opengevallen 
nalatenschappen betreft immers enkel zgn. eventuele rechten en niet de gewone zakelijke rechten die zij het 
onder tijdsbepaling van overlijden, aan een ander worden toegekend. 
 

2. Het aandeel als een onlichamelijk goed, voorwerp van zakenrecht 
 
De genoemde rechten waarover het hier gaat vormen zoals gezegd een bijzondere categorie van onlichamelijke 
goederen538. Als onlichamelijke goederen zijn ze op zichzelf (dus los van het statuut van de goederen die deel 
uitmaken van dat vermogen) ook voorwerp van zakenrecht. Het kan geen kwaad even te overlopen in welke zin 
zij aan de regels van het zakenrecht zijn onderworpen.  
 
Net zoals andere onlichamelijke goederen (bv. schuldvorderingen, zie hoger), zijn ook zij in beginsel aan de 
klassieke beginselen van het zakenrecht onderworpen, maar vloeien uit de aard van het recht belangrijke 
schakeringen voort.  Aldus zijn aandelen in een vermogen in beginsel overdraagbaar, beslagbaar en vatbaar voor 
bezwaring met zakelijke rechten (met name vruchtgebruik en in zekere mate ook pand), zij het dat ook hier de 
interne verhouding tussen de verschillende gerechtigden op het vermogen een zekere externe werking heeft (zie 
hieronder), en dat er toch een reeks bijzondere regels gelden.  
 
Zo zijn er een reeks beperkingen aan de overdraagbaarheid van dergelijke aandelen / rechten. Vele daarvan 
vloeien voort uit de uitwendige werking van de interne verhouding en komen dadelijk ter sprake. Anderen zijn 
gerechtvaardigd omwille van gelijkaardige bekommernissen als sommige overdraagbaarheidsbeperkingen bij 
schuldvorderingen, in het bijzonder de bescherming van de gerechtigde zelf. Dat verklaart bv. mede de niet-
overdraagbaarheid en onbeslagbaarheid van rechten op niet opengevallen nalatenschappen. 

3. Bijzonderheden van het aandeel als onlichamelijk goed: de uitwendige werking van de 
inwendige beschikkingsgebondenheid. 
 
Een aandeel in een vermogen bestaat niet zomaar, maar slechts voor zover er inderdaad een vermogen is van een 
bepaalde aard, waarvoor een bepaald regime geldt. Op een wijze die enigszins vergelijkbaar is met een 
schuldvordering, wordt het aandeel (of soortgelijk recht) niet op een andere manier gespecifieerd dan door die 
interne verhouding. Voor zover het gaat om een onderworpenheid van goederen aan een afgescheiden vermogen 
die in ons recht wordt erkend (voor de opsomming van erkende afgescheiden vermogens, zie hoger) - en daartoe 
zullen in bepaalde gevallen specifieke formaliteiten moeten zijn vervuld -, zal deze onderworpenheid in beginsel 

                                                 
538 Wat een aandeel in een nalatenschap betreft, blijkt dat zonder meer uit art. 1696 B.W. 
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externe werking hebben. Ook hier is het slechts anders wanneer het aandeel daarvan geabstraheerd is, bv. door 
het in een waardepapier te incorporeren. 
 
De bij de rechtsverhouding betrokken partijen - dit zijn de verschillende mede-eigenaars of andere gerechtigden 
op het afgescheiden vermogen - kunnen binnen de grenzen van de dwingende bepalingen die voor elk van de 
genoemde rechtsfiguren (afgescheiden vermogens) gelden, deze interne verhouding dan ook nader bepalen bij 
consensus van alle gerechtigden, of misschien juister, voor zover zij beschikkingsbevoegd zijn (wat in beginsel 
de medewerking van alle gerechtigden vereist). Dit bepaalt mede de (on)overdraagbaarheid van de aandelen, de 
(on)deelbaarheid ervan, het plaatsvinden van aanwas, e.d.m. Het beginsel van overdraagbaarheid, het eenheids- 
en het specialiteitsbeginsel zijn bij dergelijke rechten dus uitermate “betrekkelijk”.  
 
Anderzijds geldt die externe werking enkel voor modaliteiten die voortvloeien uit de interne verhouding zelf, uit 
het statuut van de goederen als voorwerp van een min of meer gebonden vermogen. Het aandeel zoals het door 
die interne verhouding gespeicifeerd is, is wel onderworpen aan de klassieke beginselen : overeenkomsten tussen 
een mede-eigenaar en een derde, of zelfs een andere mede-eigenaar die niet de enige andere is, hebben geen 
dergelijke zakelijke werking. 

a. Overdraagbaarheid 
 
Wat met de overdraagbaarheid van het aandeel in zo’n vermogen?  Daarvoor moet men het 
volgende onderscheid maken. 
 
In sommige van de genoemde rechtsverhoudingen is de onoverdraagbaarheid dwingend 
voorgeschreven, bv. bij de huwgemeenschap, omdat deze essentieel intuitu personae is. 
Erfdelen daarentegen (aandelen in een nalatenschap) zijn wel overdraagbaar, maar 
onderworpen aan een uitkooprecht van de mede-erfgenamen, uitkooprecht dat ook geldt voor 
de mede-vennoten in een maatschap.  
 
Bij de maatschap zijn de aandelen in het maatschapsvermogen immers in beginsel eveneens 
intuitu personae en dus niet overdraagbaar (zie art. 39, 42 Wb.Venn.), maar deze regel is niet 
dwingend, en partijen kunnen dus de overdraagbaarheid overeenkomen, al dan niet onder 
bepaalde modaliteiten (onder meer "voortzettingsbedingen"). Bij een openbaar 
beleggingsfonds, dat een bijzonder soort maatschap intuitu pecuniae is, zijn de aandelen 
zonder meer overdraagbaar. Is het aandeel niet overdraagbaar of zijn de vereisten voor 
overdraagbaarheid niet vervuld, dan kan elke vennoot wel nog een “croupier”-overeenkomst 
sluiten met een derde (art. 38 Wb.Venn), waaruit kan blijken dat de mogelijkheid het aandeel 
niet overdraagbaar te maken beperkt blijft tot de lidmaatschapsrechten en niet de 
vermogensrechten betreft. Ook kan men van een aandeel in een maatschap afstand doen. 
 
Een aandeel in een feitelijke vereniging is in beginsel evenmin overdraagbaar, maar er kan 
wel afstand van worden gedaan. 
 
Aandelen in een effectendepot zijn steeds overdraagbaar voor zover de effecten waarop het 
aandeel betrekking heeft dat zijn. 
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NB. Het vermogen kan in zijn geheel overgedragen worden of anderszins overgaan door de 
overdracht of overgang van de totaliteit van de aandelen. 
 
Een overdracht, een vestiging van pand of vruchtgebruik, een beslag, een vererving, een aanwas van zo’n 
aandeel (bij het aandeel van de anderen) heeft een dubbele aard :   
- enerzijds is het recht zelf een onlichamelijk goed, dat voorwerp kan zijn van uiteenlopende wijzen van 
verkrijging, bezwaring, of verlies of van een declaratieve operatie, onder meer van verkrijging onder algemene 
titel (bv. vererving) of onder bijzondere titel (overdracht); 
- anderzijds betekent elke operatie op zo’n recht ook dat er indirect een wijziging intreedt in het eigendomsrecht 
van een geheel van goederen (het vermogen waarop men een recht heeft). De overdracht van een dergelijk recht 
onder bijzondere titel brengt net zoals een verkrijging onder algemene titel géén wijziging aan in de titel 
krachtens dewelke de goederen van het vermogen gehouden worden. De verkrijger van het aandeel zet in die zin 
de titel van zijn rechtsvoorganger voort (dus de titel op grond waarvan het goed ging deel uitmaken van de 
gemeenschap). 

b. Beslagbaarheid ; toepassing op mede-eigendom en afgescheiden vermogens van de regel 
« In de schoenen van de schuldenaar » 
 
Ook voor het verhaalsrecht van de schuldeisers van een schuldenaar die mede-eigenaar is, is 
er een belangrijk onderscheid tussen de mede-eigendom die een afgescheiden vermogen 
vormt en andere gevallen van mede-eigendom (van afzonderlijke goederen dus). 
 
Bij een gewone onverdeeldheid kunnen schuldeisers van een mede-eigenaar beslag leggen op 
diens aandeel, de verdeling uitlokken, en na verdeling executeren op hetgeen aan de beslagen 
schuldenaar is toegewezen.  
 
Gaat het om een afgescheiden vermogen, dan vloeit daaruit het volgende voort: 
 
1° Ten aanzien van de afzonderlijke goederen hebben de schuldeisers van de afzonderlijke 
mede-eigenaars geen verhaalsrechten. Om beslag te kunnen leggen op de goederen, moet de 
maatschap eerst ontbonden worden, volgens de daarvoor geldende regels. 
 
2° Ten aanzien van het netto-aandeel: het verhaalsrecht hangt mede af van de vraag of het 
aandeel overdraagbaar is of niet, dus of de gemeenschap intuitu personae is of intuitu 
pecuniae. Wanneer het aandeel overdraagbaar is, is het normaal ook beslagbaar, anders niet.  
- Indien het aandeel dat de schuldenaar bezit in zo’n vermogen niet vrij overdraagbaar is 
(gebonden gemeenschap intuitu personae), zal eerst dat vermogen moeten ontbonden en 
vereffend worden (Zie verdere uitwerking infra bij bespreking rechten op vermogens). De 
schuldeisers zijn in beginsel gebonden aan de interne gebondenheid (huwgemeenschap, 
maatschap). Zij kunnen zich slechts verhalen op de goederen die aan hun schuldenaar worden 
toebedeeld. 
- Bij een gebonden gemeenschap intuitu pecuniae (bv. een openbaar beleggingsfonds) 
daarentegen is beslag én executie op het aandeel als dusdanig mogelijk (bv. een aandeel in 
een beleggingsfonds kan in beslag worden genomen en geëxecuteerd). 
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Soortgelijke regels gelden ook wanneer het niet meer om een afgescheiden vermogen s.s. 
gaat, maar om een aparte rechtspersoon.  

c. Aanwas, ontbinding 
 
 Of bij het overlijden of anderszins uitscheiden van één van de mede-eigenaars diens aandeel aanwast bij dat van 
de anderen, hangt ook af van de interne verhouding. Vruchtgebruik wast aan bij de blote eigendom, maar niet 
omgekeerd. In een maatschap kunnen partijen een aanwasbeding overeenkomen, krachtens hetwelk het aandeel 
van de uitgescheiden vennoot aanwast bij dat van de anderen (dat aanwas geen overdracht is, maar een 
deklaratieve handeling, wordt verderop uitgewerkt). 
 
 Ook de vraag of de medegerechtigde de verdeling kan vorderen van het vermogen, en wat de gebonden 
gemeenschappen betreft, daartoe voorafgaandelijk de ontbinding kan vorderen, wordt bepaald door die interne 
verhouding. Voor de nalatenschap geldt een dwingende beperking in tijd aan bedingen om in onverdeeldheid te 
blijven (art. 815 BW), en deze geldt naar analogie ook voor andere ontbonden gemeenschappelijke vermogens 
(zoals de ontbonden maatschap, ontbonden huwgemeenschap, ontbonden vereniging). 
 

Vergelijking met equitable interests. 
 
Anders dan bij schuldvorderingen gaat het bij deze categorie van onlichamelijke goederen wél 
om zakelijke rechten. Maar zoals uit het voorgaande blijkt, zijn het wel zakelijke rechten van 
een bijzondere aard. Zij vertonen een zekere gelijkenis met de equitable of beneficial rights 
uit het Anglo-Amerikaanse recht, waarvan het recht van de begunstigde van een trust het 
belangrijkste voorbeeld is (de beneficiary heeft een equitable right, de trustee een legal title). 
De vergelijking wordt nog interessanter wanneer men ook de joint property539 in de 
vergelijking betrekt : in die vorm van mede-eigendom bestaat er enerzijds het volle 
eigendomsrecht op de goederen, dat een gezamenlijk recht is van alle mede-eigenaars (en als 
dusdanig niét opgesplitst is), en daarnaast voor elke mede-eigenaar afzonderlijk een equitable 
interest van de mede-eigenaars (een verschil met ons recht is dat joint property in beginsel 
ook aanwas aan de langstlevende ("survivorship") impliceert). Net zoals equitable interests 
zijn aandelen in een vermogen geen rechten op de afzondelrijke goederen in dat vermogen als 
dusdanig, maar rechten op het vermogen als geheel, dat op zijn beurt goederen en lasten 
omvat en een beschikkingsgebondenheid impliceert. Het grote verschil met het Anglo-
Amerikaanse recht is, dat de figuur van de trust een veel "opener" rechtsfiguur is, die 
algemeen kan worden ingezet, en niet slechts voor welbepaalde typische rechtsverhoudingen 
zoals het geval is met de rechtsfiguren waarbij ons recht een afgescheiden vermogen erkent 
(zoals de maatschap, huwgemeenschap, vereniging, fideicommis, enz.). 
 
De vergelijking wordt iets duidelijker als we beseffen dat bij goederen die deel uitmaken van 
een afgescheiden vermogen de zakenrechtelijke positie van die goederen zelf in beginsel niet 
wijzigt doordat de aandelen in dat vermogen overgaan van één gerechtigde naar een andere, 
bezwaard worden met zakelijke rechten, e.d.m. (in de gevallen waarin zulks krachtens de 

                                                 
539 Joint property is een vorm van gezamenlijke eigendom die we in het common law kennen. Daarnaast bestaat 
ook daar de gewone onverdeeldheid in de vorm van property in common (of tenancy in common). 
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interne verhouding mogelijk is natuurlijk). Het toebehoren van die goederen tot dat vermogen 
en de beschikkingsgebondenheid ervan blijven daardoor onberoerd.  Het is slechts anders 
wanneer door die overgang e.d. de vermogensafscheiding zelf verdwijnt, bv. doordat alle 
aandelen van een maatschap in één hand verenigd worden. 
 
Nu spreken we bij de verkrijging van een aandeel in een vermogen wel van een verkrijging 
onder algemene titel (zie Deel II.). Ten aanzien van de afzonderlijke goederen gaat het 
inderdaad om een verkrijging onder algemene titel, want die uitdrukking impliceert precies 
dat de goederen niet apart, onder bijzondere titel, worden verkregen, maar als een geheel dat 
ook met passiva is bezwaard, dit althans zolang dat afgescheiden vermogen niet "vereffend" 
is. Dat belet ons overigens niet om te zeggen dat ten aanzien van het aandeel zelf als 
"onlichamelijk goed" het om een verkrijging onder bijzondere titel gaat. 
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