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In dit derde deel bekijken we nader in vier hoofdstukken bepaalde aspecten van de overdracht
van goederen en vestiging van zakelijke rechten, zoals gedefinieerd in het vorige deel:
- Het vereiste van een geldigde titel en de gevolgen van titelgebreken (I)
- De uitvoering van de overdracht of levering in juridische zin (II)
- De vereiste beschikkingsbevoegdheid en de bescherming van derde-verkrijgers bij

beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder (III)
De tegenwerpelijkheid aan de samenlopende schuldeisers (IV).

HOOFDSTUK I.   HET VEREISTE VAN EEN GELDIGE TITEL (IUSTA
CAUSA ADQUIRENDI)

AFDELING A.   HET CAUSAAL KARAKTER VAN DE OVERDRACHT,
RELATIVERING ERVAN EN UITZONDERINGEN.

1. Beginsel.

a. Bij overdracht en bij vestiging van zakelijke rechten.

Zoals hoger reeds uiteengezet is er voor overdracht of vestiging eerst en vooral een geldige
verbintenis tot  geven nodig.

Verbintenis tot "geven" gebruik ik hier in de traditionele, romeinsrechtelijke, zin van het
woord, d.i. verbintenis tot overdracht of vestiging van goederen of zakelijke rechten. Het
kan zowel gaan om het geven van een soortgoed, een specifieke zaak, een schuldvordering
of ander onlichamelijk goed. Het kan zowel gaan om het geven in eigendom als in
vruchtgebruik, in pand of hypotheek, enz. Waaruit een dergelijke verbintenis zoal kan
ontstaan, wordt onder B. uitgewerkt. Een verbintenis tot loutere terbeschikkingstelling, zoals
bij verhuring of uitleenbelofte van speciesgoederen, is daarentegen géén verbintenis tot
geven s.s. en dus geen titel (titre, titulus ad adquirendum, Rechtsgrund of Grundgeschäft1)
voor overdracht of vestiging.

Dit vereiste van een geldige verbintenis noemt men ook het "causale" karakter van de
overdracht in ons recht: de overdracht vereist een rechtsverhouding die de verkrijging
rechtvaardigt, meer bepaald een verbintenis tot geven als "iusta causa (adquirendi)". Ons
burgerlijk wetboek spreekt van (wettige) titel, (juste) titre) (zie art. 1141 en 2265 BW) voor de
overdracht.

Een causaal stelsel van overdracht is een stelsel waarin de levering in rechtelijke zin wordt

                                                  
1 De terminologie in het Duits verschilt naargelang het om een causaal stelsel gaat (bv. Oostenrijk: titulus =
Rechtsgrund), dan wel een abstract (Duitsland: Grundgeschäft).
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beschouwd als een voortbouwende handeling, in uitvoering van een verbintenis. Het stelsel
van overdracht heet daarentegen abstract indien de levering in rechtelijke zin wordt
beschouwd als een zelfstandige rechtshandeling, waarvan de geldigheid onafhankelijk is van
de onderliggende verbintenis. Sommige andere rechtsstelsels, bv. het Duitse (zie BGB §
929), kennen een "abstracte" overdracht. Ons recht daarentegen wordt steeds beschouwd als
een causaal stelsel2, en de levering dus als een voortbouwende handeling, als een handeling
die voortbouwt op een "titel" (term van bv. art. 1141 en 2265 BW), een handeling die meer
bepaald uitvoering is van een verbintenis welke er minstens logisch (niet steeds
kronologisch) aan voorafgaat. De meeste rechtsstelsels in Europa zijn causaal3.

Het causale karakter van de overdracht maakt dat het tenietgaan van een verbintenis anders
dan door de nakoming of een daarmee gelijkgestelde figuur, in beginsel zakelijke werking
heeft: de eigendom keert in beginsel automatisch terug naar de vervreemder - zo bv. bij
nietigverklaring of ontbinding van de koop. Gebreken of beperkingen in de titel maken dus
ook de eigendom die of het zakelijk recht dat op grond daarvan is geleverd, gebrekkig of
beperkt. Vermogensverschuivingen moeten in ons recht "gegrond" zijn, en de enkele
levering, het enkele feit dat iemand vrijwillig een goed verschaft aan een ander, wordt
daartoe op zichzelf niet voldoende geacht. Dit alles wordt onder Hoofdstuk IV. verder
uiteengezet.

De algemene aanvaarding van het causaal karakter van de levering in ons recht, betekent niet dat dit beginsel
ook onverkort geldt. Zo zullen we bij de bespreking van de bescherming van een bezitter te goeder trouw tegen
de verus dominus (zie verder Hoofdstuk III) zien dat ons recht ten aanzien van roerende zaken in zekere zin
abstract is4.

Men mag het "causaal" karakter niet verwarren met de oorzaak-problematiek in het verbintenissenrecht, zoals nog
te vaak gebeurt, ook al zijn beide problemen gedeeltelijk vergelijkbaar. "Causaal" is niet een algemeen kenmerk
van een bepaalde rechtstak, maar slechts een kenmerk dat men kan toeschrijven aan welbepaalde handelingen,
waardoor men deze handelingen vastkoppelt aan andere handelingen. Omgekeerd kan men niet over abstractie
überhaupt spreken, maar slechts van abstractie van een bepaalde handeling tegenover andere feiten of
handelingen, waarvan ze losgekoppeld worden.

De vraag of er voor een geldige overdracht al dan niet een geldige titel is vereist, is in het internationaal

                                                  
2 Zie S. DAVID-CONSTANT, “Le transfert de la propriété par actes entre vifs”, in Rapports belges au Xe
Congrès international de droit comparé Budapest 1978, Bruylant Brussel 1978, nr. 13; F.H.J. MIJNSSEN,
Causale en abstracte rechtshandelingen in het vermogensrecht, aanvaardingsrede Amsterdam 1979, Tjeenk
Willink Alphen/Rijn 1979.
3 Niet alleen het Franse, Luxemburgse, Portugese en het Italiaanse (die gelijkaardig zijn aan het Belgische),
maar ook het Oostenrijkse, Spaanse, (Staats)Nederlandse (bevestigd in HR 5 mei 1950, nu uitdrukkelijk in art.
3:84, lid 1 NBW), Zwitserse (sinds de rechtspraak van het SBG vanaf 1929), Poolse, enz. Abstract zijn,
behalve het Duitse, bv. ook het Griekse, Tsjechische of het Zuid-afrikaanse recht.
4 Allerlei schakeringen vinden we ook in het zwitserse recht, waar de levering van roerende goederen bepaalde
kenmerken heeft van het abstracte stelsel.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2006                                                           - 314 -

privaatrecht een vraag van zakenrecht, en dus beheerst door de lex rei sitae. De geldigheid van de titel zelf is
echter in beginsel een verbintenisrechtelijke vraag, op te lossen volgens het recht dat die (“onderliggende”)
verbintenis beheerst - onverminderd bepaalde ongeldigheden die uit de toepassing van andere rechtstakken (bv.
erfrecht) kunnen voortvloeien.

b. Bij afstand van rechten.

Voor afstand van een zakelijk recht daarentegen is het niet noodzakelijk dat er een geldige
verbintenis om afstand te doen is, al zal afstand meermaals geschieden in uitvoering van een
daartoe aangegane verbintenis. Is dat het geval, dan werkt de ongeldigheid daarvan wel door in
de afstand volgens dezelfde regels als bij overdracht.

c. Bij declaratieve toebedeling (aanwijzing) van rechten

Bij een declaratieve toebedeling van rechten hangt het van de configuratie af of ze afhankelijk
is van een (geldige) titel of niet. Is de toebedeling het gevolg van de afstand door
medegerechtigden van hun recht, dan geldt wat hierboven voor de afstand is gesteld. Ze kan
echter ook het gevolg zijn van het wegvallen van het recht van de medegerechtigden door de
werking van een (geldige) voorwaarde.

Bij zakelijke subrogatie vindt de toebedeling plaats krachtens de wet als een wijze van
handhaving van een zakelijk recht (en dus niet als een wijze van uitvoering van een
verbintenis).

Los van de vraag naar een eventuele causa van de aanwijzing (declaratieve toebedeling), is het
natuurlijk zo dat de declaratieve verkrijger de titel voortzet van de persoon in wiens plaats hij
verkrijgt, en zijn verkrijging natuurlijk wel van die titel afhankelijk is.
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2. Relativering.

In de hedendaagse rechtsleer wordt het belang van het onderscheid tussen een causaal en een
abstract stelsel gerelativeerd.

Wordt het abstracte stelsel ten top gedreven, dan wordt de levering dusdanig zelfstandig bekeken dat enkel van
belang is of de levering (rechtshandeling) gericht is op de eigendomsoverdracht. Dit betekent bv. dat wie levert
in de onjuiste veronderstelling schuldig te zijn (dwaling), toch geleverd heeft, en een condictio
(schuldvordering tot teruggave) moet instellen wegens dwaling. Doch wanneer men aanvaardt dat de levering
een rechtshandeling is waarop ook de regels van de dwaling van toepassing zijn, dan zitten we in een variante
van het abstract stelsel, waarbij het verschil met een causaal stelsel heel miniem is5. Dan is het eigenlijk enkel
nog de vraag of een levering die geschiedt zonder dwaling, doch ook zonder dat er een schuld was, geldig is of
niet (vgl. de vraag van het dwalingvereiste bij onverschuldigde betaling)6.

In beide stelsels, het causale en het gematigd abstracte, kan men stellen dat indién de levering geschiedt als
uitvoering van een verbintenis, haar werking afhangt van de geldigheid van die verbintenis. Maar als iemand
nu iets levert "sans donner ni payer" en zonder dwaling ? Is die levering dan noodzakelijk ongeldig, of min-
stens onverschuldigd ?

Uit deze vragen blijkt dat het onderscheid niet zo volstrekt is als wel eens wordt gesteld. Men kan dit ook zien
bij de afstand van recht: indien de afstand geschiedt in uitvoering van een van een verbintenis, hangt haar
werking af van de geldigheid van die verbintenis; maar men kan ook afstand doen zonder enige verbintenis
daartoe.

                                                  
5 Het verschil wordt m.i. overschat door F.H.J. MIJNSSEN, Causale en abstracte rechtshandelingen, p. 14.
Zie voor de relativering van het abstracte stelsel in Duitsland o.m. W. WIEGAND, "Die Entwicklung des Sa-
chenrechts im Verhältnis zum Schuldrecht", 190. AcP 1990, (112) 121 e.v.; F. FERRARI, ZEuP 1993, (52) 63
v.
6 Zie R. SACCO,  in Etudes offertes à René Rodière, p. (273) 284-286.
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3. Uitzondering: overboeking van effecten.

Bij wijze van uitzondering kent ons recht ook de abstracte levering, namelijk de girale levering
in het raam van een effectenverrekeningsstelsel - “overboeking” genaamd. De abstractie is hier
ingevoerd door de Wet van 28 april 1999 in omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei
1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en
effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen.

Om dit te begrijpen dient men er ook rekening mee te houden dat er hier een dubbele
overdracht plaatsvindt: één tussen verkoper en centrale tegenpartij, en één tussen deze laatste
en de koper – of nog juister: een tussen de makelaar van de verkoper (in eigen naam en voor
rekening van zijn opdrachtgever) en de centrale tegenpartij en één tussen de centrale
tegenpartij en de makelaar van de koper (in eigen naam en voor rekening van zijn
opdrachtgever).

Beide overdrachten zijn abstract. Dit moet aan overdrachten die passeren via een
effectenverrekeningsstelsel (door “overboeking” via dat stelsel) een “definitief” karakter
geven. Door de overdracht te laten plaatsvinden in de vorm van 2 abstracte overdrachten wordt
onder meer gewaarborgd dat de koper eigenaar wordt en tegen hem geen revindicatie mogelijk
is. Omgekeerd vindt de levering ook gelijktijdig met de betaling via hetzelfde
verrekeningsstelsel plaats, die in dit geval eveneens abstract is.
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AFDELING B.   HET VEREISTE VAN EEN SCHULDEISER VAN DE
VERBINTENIS TOT GEVEN.

1. Het vereiste bestaan van de schuldeiser, alsmede de titel in complexe of
meerpartijenverhoudingen.

a. Beginsel en uitzondering (geoorloofde erfstellingen over de hand)

Voor een geldige verbintenis is er in beginsel steeds een bestaande (bepaalde of bepaalbare)
schuldeiser vereist.

De enige echte uitzondering op het vereiste dat de begunstigde bestaat, vinden we in art.
1048 v. B.W. bij de geoorloofde erfstellingen over de hand ten voordele van de
kleinkinderen of de kinderen van broers en zusters, waarbij de verwachters niet noodzakelijk
reeds moeten geboren zijn, terwijl er toch kan worden gesproken van onherroepelijke
verbintenissen jegens hen7.

Het verschil met het Anglo-Amerikaanse trustrecht is bij dit alles kleiner dan het lijkt. Ook in de trust moet er
steeds een partij zijn jegens wie de trustee verbintenissen heeft, ofwel - bij een onherroepelijke begunstiging -
jegens een of meerdere beneficiaries, ofwel - bij herroepbare begunstiging of een zuiver discretionaire trust -
jegens een “enforcer”. De verschillen veeleer elders te vinden, nl. - naast het reeds besproken verschil in
zakenrechtelijke rechtsgevolgen - bij het niet gelden van de erfrechtelijke reserve (voorbehouden erfdeel), en
door een soepeler houding ten aanzien van beperkingen die aan de beschikkingsbevoegdheid van de trustee
over de trustgoederen worden opgelegd (vgl. daarover verder).

b. Verkrijging krachtens titel in meerpartijenverhoudingen

In een aantal andere gevallen is er geen uitzondering op genoemd beginsel, maar zijn er wel
meerdere personen betrokken, bv. omdat schuldeiser en verkrijger niet dezelfde zijn, of
schuldeiser en bedinger. In beginsel moet er dus wel een schuldeiser bestaan opdat de
verbintenis tot geven kan ontstaan, maar de schuldeiser moet niet noodzakelijk de begunstigde
zijn. Ons recht kent ook meerdere rechtsfiguren waardoor men een derde, zelfs een nog niet
bestaande derde, kan begunstigen, i.h.b. het derdenbeding en de stichting. Aangezien de derde
geen schuldeiser kan zijn zolang hij niet bestaat, maar - om het in common law termen te
zeggen - slechts “object of a power” - moet er wel een derde persoon betrokken zijn.

                                                  
 7 Het fideicommis de residuo daarentegen is - als niet wettelijk geregelde rechtsfiguur - volgens de heersende
opvatting slechts mogelijk ten gunste van een bij het openvallen van de nalatenschap reeds bestaande verwachter.
Zie bv. A. KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, nr. 283, 2°; M. van QUICKENBORNE, “Het legaat de
residuo”, TPR 1972, (621) 646 nr. 43.
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Ter verduidelijking overlopen we de belangrijkste van deze gevallen.

1° Middellijke vertegenwoordiging.

De figuur van de middellijke vertegenwoordiging (représentation indirecte of imparfaite,
imparfaite, mittelbare Vertretung) werd in het algemeen deel reeds gedefinieerd. Zoals daar
uiteengezet gaat bij middellijke vertegenwoordiging de eigendom van  goederen die via de
middellijke vertegenwoordiger worden vervreemd of verkregen in ons recht rechtstreeks over
tussen wederpartij en opdrachtgever, althans voor zover aan de overige voorwaarden voor
dergelijke eigendomsoverdracht is voldaan (zie verder).

Bij lichamelijke goederen is daartoe bv. in beginsel vereist dat deze geïndividualiseerd zijn,
maar als dat niet het geval is, dan kan het nog zijn dat er toch een rechtstreekse
eigendomsovergang plaatsvindt, maar dan wel van een onverdeeld aandeel in een bepaalde
hoop goederen (dit zien we duidelijk bij een giraal effectendepot: effecten die onder het
giraal effectenverkeer vallen8 worden door de beursmakelaar aangekocht voor rekening van
zijn opdrachtgever; deze verwerft in werkelijkheid een onverdeeld aandeel van het giraal
depot van effecten van die aard - juister nog een aandeel in een aandeel van een
effectendepot).

De rechtstreekse verkrijging van goederen door de opdrachtgever via de middellijke vertegenwoordiger blijft
niet noodzakelijk beperkt tot gevallen waarin er een levering (overdracht) plaatsvindt door de derde aan de
middellijke vertegenwoordiger. Er zijn ook gevallen van oorspronkelijke eigendomsverkrijging door de
opdrachtgever via een middellijke vertegenwoordiger, zoals bv. wanneer goederen in opdracht van en voor
rekening van een opdrachtgever worden vervaardigd (loonfabricage, façonnage).

Rechtstreekse verkrijging van vermogensvoordelen door middel van een middellijk vertegenwoordiger vinden
we ook wanneer de vertegenwoordiging uitsluitend het optreden ten processe betreft.

Niet alleen wordt de begunstigde daardoor eigenaar en dus zakenrechtelijk beschermd. Nog belangrijker
wellicht is dat door het toekennen van het eigendomsrecht aan de opdrachtgever en niet aan de tussenpersoon,
de schuldeisers van de opdrachtgever niet in de kou komen te staan9. Omgekeerd wordt de tussenpersoon
meestal zakenrechtelijk beschermd door zijn retentierecht.

                                                  
8 D.i. het stelsel van KB Giraal effectenverkeer (herhaaldelijk gewijzigd). De effecten vallen daaronder wanneer
de beursmakelaar is aangesloten bij een erkende centrale depositaris voor financiêle instrumenten of
effectenvereffeningsinstelling (met name de Interprofessionale Kas, afgekort CIK, dochter van Euronext, en het
effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank) en de deponent heeft ingestemd met het vervangbaar stellen
van de effecten.
9 Zie verder mijn genoemde bijdrage in RW 1996-97, 137 v., nr. 13 en 22 = Le trust et la fiducie / De trust en de
fiduciaire overeenkomst, p. 277 v., nr. 13 en 22.
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Zowel aan de zijde van de vervreemder als van de verkrijger is middellijke
vertegenwoordiging mogelijk (verkoopcommissionair c.q. aankoopcommissionair). Bij
middellijke vertegenwoordiging aan de zijde van de verkrijger is de schuldeiser van de
levering niet de verkrijger. De vertegenwoordiger is de schuldeiser, maar hij verkrijgt voor
rekening van zijn opdrachtgever.

2° Derdenbeding.

a) Geldigheid

De begunstigde kan ook een derde-begunstigde zijn ten gunste van wie bedongen is (een
beding ten gunste van derden leidt immers tot een eigen recht van de derde-begunstigde) (Zie
voor een voorbeeld verder ..... de onrechtstreekse schenking). In dat geval ontstaat er een
verbintenis van de belover jegens de derde-begunstigde, krachtens dewelke deze rechtstreeks
van de belover kan verkrijgen.

b) (On)herroepelijkheid

De derde-begunstigde moet niet noodzakelijk bestaan opdat de verbintenis tot geven zou
kunnen ontstaan, maar wel opdat de begunstiging onherroepelijk zou kunnen worden. De
derde partij, d.i. de bedinger, is vereist opdat er een verbintenis zou ontstaan, en kan ook een
rol kan spelen om te beletten dat deze herroepen wordt vooraleer de begunstigde kan
aanvaarden.

Bij een derdenbeding rijst overigens meer algemeen de vraag wanneer het recht van de derde
onherroepelijk wordt, en over hat antwoord bestaat er betwisting.

Er zijn namelijk vele gevallen waarin twee partijen een overeenkomst sluiten, waarvan deel
uitmaakt dat de ene iets zal presteren ten gunste van een derde, maar waarbij de partijen nog
steeds de mogelijkheid hebben om bij onderling akkoord deze overeenkomst te wijzigen of
te beëindigen, zonder dat de derde zich daartegen kan verzetten (bv. de aanwijzing van de
begunstigde in een levensverzekering). Eén zaak is dus de gebondenheid jegens elkaar, een
andere die jegens de derde. De vraag naar de herroepbaarheid ligt hier dus duidelijk anders
dan bij een gewone tweepartijenovereenkomst.

Traditioneel wordt geleerd dat de derde een subjectief recht verkrijgt wanneer de partijen de
intentie hadden de derde te begunstigen, doch dat recht maar onherroepelijk wordt wanneer de
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derde het heeft aanvaard. Deze opvatting is m.i. onjuist.

In ons huidig recht is de aanvaarding van een belofte irrelevant voor de bindende kracht
ervan; de aanvaarding door de derde een rol toekennen is een overblijven uit de tijd dat de
éénzijdige belofte niet bindend werd gecaht. In het huidige recht is echter relevant is of de
belofte al dan niet tot de begunstigde was gericht, d.w.z. of partijen beoogden hem een
subjectief recht te verschaffen, en of zij beoogden dit recht dadelijk te verschaffen, dan wel
slechts vanaf de kennisgeving aan de derde. Zolang dat niet is beoogd, blijft de belofte ten
aanzien van de derde herroepbaar (ook al zou ze tussen partijen niet eenzijdig herroepbaar
zijn); of die herroeping dan door één partij alleen kan gebeuren, dan wel enkel door beiden,
hangt af van hun onderlinge overeenkomst. Er wordt vermoed dat het een éénzijdig recht is
van de bedinger, tenzij anders overeengekomen10 (bv. in de levensverzekering bepaalt de
wet dat de wijziging van begunstigde éénzijdig kan gebeuren door de verzekeringnemer11),
zodat de kennisgeving – wanneer zij vereist is – van de bedinger moet uitgaan.

Wel kan de kennisgeving krachtens de vertrouwensleer de belofte onherroepelijk maken
jegens de derde, ook al was dit tussen partijen niet beoogd.

Ik zie dus niet in wat aan de aanvaarding relevant kan zijn: ofwel was de begunstiging reeds
zonder de aanvaarding onherroepelijk, en voegt deze daar niets aan toe; ofwel was ze niet
onherroepelijk omdat ze dit volgens de overeenkomst tussen bedinger en belover niet was of
eerst na kennisgeving aan de begunstigde, en dan kan ook de aanvaarding door de
begunstigde ze niet onherroepelijk maken.

Ook kan de wet bepalen dat de begunstiging, hoewel herroepelijk gedaan, op een bepaald
ogenblik onherroepelijk wordt (bv. bij de levensverzekering bij het opeisbaar worden van de
prestaties; de erfgenamen kunnen de begunstiging niet meer wijzigen). Daarbuiten is dat
enkel het geval wanneer zulks de bedoeling is van partijen (bedinger en belover). Vandaar
dat sommige rechtsstelsels de regel formuleren dat de begunstiging onherroepelijk is indien
partijen dat zijn overeengekomen, terwijl andere (bv. het Duitse recht) juist stellen dat ze
onherroepelijk is tenzij anders bedongen. Zolang de begunstiging herroepbaar blijft (zij het
door bedinger en belover, zij het door één van beiden), zijn er wel rechten en plichten tussen
bedinger en belover, maar heeft de derde slechts een gebeurlijk recht.

Wanneer een derdenbeding eerst op een tijdstip na iemands overlijden uitwerking moet of kan
vinden (bv. overeenkomst met overdracht van goederen aan de belover - gebeurlijk op termijn
of met voorbehoud van naakte eigendom - en beding van begunstiging van nog niet
geborenen), is het van belang de overeenkomst zo op te stellen dat de rechtsopvolgers van de

                                                  
10 Dit is bv. anders in het Engelse recht.
11 Art. 112 Landverzekeringsovereenkomstenwet 1992.
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begunstiger het recht van de begunstigde niet kunnen herroepen, nl. door te bepalen dat deze
niet eenzijdig kan gebeuren, doch slechts met de instemming van de wederpartij (zoals
wettelijk is bepaald in de levensverzekering).

c) Vormvereisten

De vraag of de begunstiging door middel van een derdenbeding vormvrij bindend is, komt
verderop aan bod.

3° Stichting.

Een andere rechtsfiguur waarmee derden kunnen begunstigd worden, is de stichting met
rechtspersoonlijkheid. Daarbij wordt een rechtspersoon opgericht aan wie goederen toekomen
om daarmee een ander bepaald doel moet verwezenlijken. Dat doel kan ook de begunstiging
van derden inhouden.

Bij de stichting verkrijgen de begunstigden van de stichting nooit een onherroepelijk recht uit
de stichtingshandeling zelf; het is eerst door een handeling van de gestichte rechtspersoon zelf,
die de goederen beheert, dat zij subjectieve rechten kunnen verkrijgen. De begunstigde van de
stichting-rechtspersoon moeten om die reden nog niet bestaan op het ogenblik van de
stichtingshandeling, juist omdat zij geen begunstigden zijn van die handeling. Maar de
onherroepelijkheid van de begunstiging zelf aan de stichting-rechtspersoon (gezien vanuit het
oogpunt van de vervreemder) is nog sterker: eenmaal de stichting is bekrachtigd, is het niet
meer mogelijk bij overeenkomst tussen de stichting en de stichter de stichting op te doeken en
de gelden of goederen te doen terugkeren naar de stichter (behoudens het bepaalde in art. 28,
6° van de VZW-wet zoals gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002).

4° Levering als last van een andere handeling.

Verder is er ook nog de mogelijkheid dat de verbintenis tot geven een last is die aan de
schuldenaar ervan is opgelegd in het kader van een andere transactie. In de eerste
overeenkomst wordt bv. de last opgelegd om iets te geven aan een derde, of de last om een
stichting op te richten (of althans rechtspersoonlijkhetd te verlenen, dit in het geval van
stichting bij authentiek testament). Wanneer de last om te geven evenwel ook een
vervreemdingsverbod inhoudt, kan men in botsing komen met dwingende regels die hoger
reeds ter sprake kwamen. Meer nog is dit het geval wanneer de last betrekking heeft op
dezelfde goederen die de belaste persoon in de eerste overeenkomst heeft verkregen
(beschikkingen “over de hand”) - ook dat werd hoger reeds besproken.
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5° Schuldeiser als rechtsopvolger van de bedinger in een schuldvordering tot geven.

De schuldeiser kan ook een rechtsopvolger van de bedinger zijn zoals bv. de de cessionaris
zijn van een schuldvordering tot geven, of de persoon die daarin is opgevolgd krachtens
persoonlijke subrogatie (twee vormen van rechtsopvolging onder bijzondere titel) of krachtens
accessio (accessorium sequitur principale).

6° Declaratieve verkrijging van een schuldvordering tot geven.

De schuldeiser kan tenslotte ook de schuldvordering tot geven verkregen hebben door middel
van een declaratieve operatie, ten gevolge waarvan ze geacht wordt rechtstreeks in zijnen
hoofde te zijn ontstaan.

We vinden dit met name in de volgende gevallen.

a) Toebedeling uit een gezamenlijke eigendom.

Wanneer de vordering het voorwerp vormde van een gezamenlijke eigendom en door een
declaratieve handeling in zijn geheel aan één van de mede-eigenaars wordt toebedeeld
(verdeling en vergelijkbare handelingen).

Een dergelijke handeling vinden we behalve in de verdeling bv. ook in het wettelijk
overnamerecht gegrond op bv. de Wet van 16-5-1900 op de kleine nalatenschappen of de Wet
van 29-8-1988 op de erfregeling landbouwbedrijven; dit overnamerecht vormt geen titel voor
overdracht, maar wel voor een declaratieve toebedeling.

b) Door zakelijke subrogatie of uitoefening van een naastingsrecht

Wanneer de vordering krachtens de wet (of een door de wet mogelijk gemaakte eenzijdige
rechtshandeling) toekomt aan een andere persoon die in de plaats wordt gesteld van de persoon
op wiens naam ze ontstaat

i) Door de uitoefening van een naastings- of uitkooprecht.

Hier ontstaat dit rechtsgevolg evenwel niet doordat de partij op wiens naam de vordering
ontstaat ze voor rekening van een principaal heeft bedongen, dan wel heeft gecedeerd, maar
doordat een derde zich krachtens een wettelijk naastings- of uitkooprecht in de plaats stelt van
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de schuldeiser op wiens naam de vordering tot geven is ontstaan.

Inderdaad doet de uitoefening van een wettelijk  voorkeur-, voorkoop- of uitkooprecht geen
verbintenis tot geven ontstaan, maar stelt zij de naastingsgerechtigde in de plaats van de
schuldeiser van een reeds bestaande (en soms reeds uitgevoerde) verbintenis tot geven. Nu
kan het zijn dat op grond van het voorkooprecht de verbintenis rechtstreeks jegens de
gerechtigde wordt aangegaan (en er helemaal geen overeenkomst met miskenning van dat
recht wordt gesloten, of enkel een overeenkomst onder opschortende voorwaarde); voor
zover er evenwel wel eerst met een andere partij een overeenkomst is gesloten, doet de
naasting de titel niet ontstaan, maar plaatst ze de uitkoper in de rechten van de
oorspronkelijke schuldeiser. In elk geval vindt er slechts één overdracht plaats12; een
overdracht aan de gebeurlijke eerste koper wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden.

Het naastingsrecht vinden we typisch in een aantal gevallen waar de gerechtigde géén zakelijk
recht in enge zin bezit, dat door middel van zakelijke subrogatie zou kunnen worden
gehandhaafd, maar een recht of belang dat niet van strikt zakelijke aard is. Het naastingsrecht
is overigens een recht dat door de wet wordt geïmpliceerd in een contractuele
rechtsverhouding, zodat dergelijk recht contractueel is in een ruimere zin, of in een
rechtsverhouding die traditioneel quasi-contractueel wordt genoemd. Daaraan voorafgaand
zijn er vaak andersoortige verbintenissen van de eigenaar (schuldenaar van de verbintenis tot
geven) jegens de voorkoop- of uitkoopgerechtigde (verbintenis niet te doen, in een aantal
gevallen specifieke verplichtingen tot kennisgeving aan de gerechtigde).

In ons recht vinden we naastings- of uitkooprechten ten gunste van:
a) mede-erfgenamen bij vervreemding door een erfgenaam van zijn erfdeel aan een niet-

erfgerechtigde (art. 841 BW, naar analogie van toepassing bij andere
boedelgemeenschappen zoals de maatschap),

b) de beherende vennoten in een landbouwvennootschap (art. 806 Wb. Venn.) en
c) de persoon tegen wie een betwist recht wordt uitgeoefend bij overdracht van dit recht

aan een derde (art. 1699 BW).
d) de pachter, bij miskenning van zijn voorkooprecht (art. 47 v. Pachtwet) en
e) de overheid, bij miskenning van een voorkooprecht - waarvan er een hele reeks zijn

(zie verder).

Het lot van de oorspronkelijke overeenkomst in geval van uitoefening van het recht, wordt
verderop besproken onder de titelgebreken. Daar wordt ook nader ingegaan op deze
verschillende naastingsrechten.

                                                  
12 En is dus slechts éénmaal het evenredig registratierecht verschuldigd.
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ii) Bij zakelijke subrogatie in de vordering tot geven.

Het gevolg hiervan is vergelijkbaar met het gevolg van middellijke vertegenwoordiging.
Anders dan bij middellijke vertegenwoordiging ontstaat dit rechtsgevolg evenwel niet doordat
de partij op wiens naam de vordering ontstaat ze voor rekening van een principaal heeft
bedongen, noch doordat deze persoon de vordering heeft gecedeerd, maar krachtens de wet
(normatief) omwille van een objectief “causaal verband” tussen hte ontstaan van de vordering
en de aantasting van een zakelijk recht van de gesubrogeerde13.

Qua gevolgen is er wel een grote gelijkenis:
- de subrogatie in een door de subrogant verkregen vordering tot geven gelijkt op de
verkoopcommissie. Zoals de verkoopcommissionair de prijsvoprdering op de koper kan innen,
maar deze in geval van samenloop toch aan de principaal toekomt, zal na subrogatie ook vaak
de subrogant de vordering verder kunnen innen die aan de gesubrogeerde toekomt.
- De subrogatie in een door de subrogant aangekochte zaak gelijkt op de aankoopcommissie.

2.  De rechtsbekwaamheid van de schuldeiser

Verder bevat ons recht een aantal bijzondere rechtsonbekwaamheden om te verkrijgen, zoals
die van de voogd (art. 907 en 411 B.W.), of van de medici en priesters tijdens de laatste ziekte
van een overledene / testator (art. 909 B.W.).

Art. 1596 B.W. daarentegen14 schept een nietigheid wegens belangenconflict.

                                                  
13 Vgl. V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, pr., nr. 297
14 Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door tussenpersonen,
kopers worden :
- Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben;
 - Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn;
 - Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellingen, die aan hun zorg zijn
toevertrouwd;
 - Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door hun tussenkomst
geschiedt.
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AFDELING C.  DE VEREISTEN BETREFFENDE HET "VOORWERP" VAN
DE VERBINTENIS TOT GEVEN.

De vereisten gesteld aan het “voorwerp” van de verbintenis tot geven betreffen in feite enkel
verbintenissen uit rechtshandeling. Het gaat hier om enkele uiteenlopende bepalingen die
weinig gemeen hebben, maat traditioneel onder het "voorwerp-vereiste" worden
samengebracht; dat laatste is veeleer een "kapstok" voor de wetgever dan dat het werkelijk een
afzonderlijk positief vereiste zou zijn voor een rechtshandeling.

1. Bepaalbaarheid

De inhoud van een verbintenis moet in het algemeen voldoende bepaalbaar zijn opdat zij door
middel van een rechtshandeling zou kunnen ontstaan (uitleg van art. 1129 BW).

Bij een verbintenissen tot geven (of afstand doen) houdt dit ook in dat het goed zelf dat moet
worden gegeven of waarop beperkte rechten moeten worden gegeven, voldoende bepaalbaar
is15. Zoniet kan het hooguit om een verbintenis tot doen gaan. Zo bv. moeten
schuldvorderingen voldoende bepaald of bepaalbaar zijn om het voorwerp te kunnen
uitmaken van een verkoop of een andere overeenkomst tot cessie16.

Wel bestaat de mogelijkheid van een alternatieve verbintenis.

Voor het ontstaan van een verbintenis is het voldoende dat goederen naar hun aard
bepaalbaar zijn. Het eerder besproken zakenrechtelijk beginsel dat zakelijke rechten slechts
op specifieke zaken (of op een rechtelijke algemeenheid) betrekking kunnen hebben, geldt
niet in het verbintenissenrecht.

2. Regel en beperkingen bij toekomstige goederen

Ook toekomstige goederen kunnen in beginsel het voorwerp vormen van een verbintenis tot
geven (art. 1130 BW), mits ze voldoende bepaalbaar zijn.

Wel zijn er nadere regels die perken stellen aan de mogelijkheid van bepaalde verbintenissen
tot het geven (of afstand doen) van toekomstige goederen in het algemeen of van
verbintenissen tot het geven (of afstand doen) van bepaalde toekomstige goederen.

                                                  
15 Vgl. art. 3:84 lid 2 NBW.
16 Zie Cass. 9-4-1959, R.W., 1959-60, 655, R.C.J.B., 1961, 32 noot J. HEENEN.
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Toekomstige goederen wordt daarbij meestal in ruime zin gebruikt (zowel absoluut
toekomstige goederen als relatief toekomstige, dit zijn diegene die reeds bestaan maar die
nog niet van de belover zijn).

Zie meer bepaald:
- art. 943 BW - nietigheid van de schenking van toekomstige goederen (met uitzonderingen,
meer bepaald de toegelaten contractuele erfstellingen bij huwelijkscontract, art. 1082 en
1093 B.W. en alle schenkingen tussen echtgenoten, zie de verwijzing in art. 947 B.W.);
- art. 3 § 1, lid 6 Auteurswet 1994 - overdracht van de rechten betreffende nog niet
bestaande uitbatingsvormen is nietig (overdracht van vermogensrechten betreffende toekom-
stige werken daarentegen kan wel onder de nadere voorwaarden van art. 3 § 2).

De nietigheid van de schenking van toekomstige goederen treft enkel goederen die niet als tegenwoordig, maar
als toekomstig zijn geschonken; het feit dat de schenker geen eigenaar is van de goederen die hij als
“bestaande” eigendom schenkt, maakt de overeenkomst niet nietig

Vergelijkbaar is ook de rechtspraak inzake overdreven vestiging van zekerheid op toekomstige goederen of op
omzeggens het hele vermogen van de schuldenaar, wat in strijd kan worden geacht met de openbare orde of goede
zeden. Ook art. 78 Hyp.W. lijkt de verbintenis tot hypothekeren die men kan aangaan te beperken tot goederen
die ten tijde van de autentieke hypotheekakte reeds bestaan. Verder denke men aan de reeds besproken beperkin-
gen inzake overdraagbaarheid van loon, uitkeringen, e.d., die ook een nietigheid inhoudt van de verbintenis
daartoe. Het gaat telkens om de bescherming van de schenker, belover, e.d. jegens zichzelf.

Het verbod van overeenkomsten betreffende niet opengevallen nalatenschappen (art. 1130, lid
2 BW) is van een andere aard en wordt verderop besproken.

3. Beperking tot het geven van een erkend zakelijk recht (numerus clausus)

Wat het “geven” betreft, d.i. de overdracht of vestiging van zakelijke rechten, speelt verder
ook de zgn. numerus clausus  van zakelijke rechten. Dit werd hoger reeds besproken, in het
bijzonder wat betreft de niet-erkenning van de loutere zekerheidseigendom. Wel rijst nog de
vraag of een redelijke uitleg van de daartoe strekkende overeenkomst niet inhoudt dat partijen
geacht worden een overeenkomst te hebben gesloten tot vestiging van een zekerheidsrecht dat
wel wordt erkend, meer bepaald (in de meeste gevallen) tot inpandgeving. Deze
“conversie”vraag17 komt verder aan bod bij de bespreking van de zekerheidsovereenkomst als
mogelijke titel.

                                                  
17 Zie over conversie meer algemeen J. RONSE, “Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen“,
TPR, 1965, 199; W. van GERVEN, Beginselen van belgisch privaatrecht, Algemeen deel, nr. 134.
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AFDELING D.   OVERZICHT VAN MOGELIJKE VERKRIJGINGSTITELS

1. Inleiding

a. Titel en oorzaak

Titel voor eigendomsoverdracht (c.q. vestiging van zakelijke rechten) is in ons recht in
beginsel élke geldige verbintenis tot geven.

Deze verbintenis wordt niet zuiver op zichzelf bekeken, maar in het kader van de
rechtsverhouding waarvan ze deel uitmaakt, in het kader van de handeling, de operatie
waarmee die verbintenis ontstaat. Vandaar dat we bv. zeggen dat de titel van een bepaalde
overdracht een koop(overeenkomst) of een schenking(overeenkomst) is, in plaats van te
zeggen dat het de verbintenis van de verkoper of schenker is (wat m.i. juister is)18. Vandaar
ook kunnen we zeggen dat de titel een kosteloze of een bezwarende titel is: de verbintenis
tot geven dient namelijk omwille van een aantal redenen in samenhang te worden gezien met
de “oorzaak” van die verbintenis (zijnde, vereenvoudigd gezegd, de toegezegde of geleverde
tegenprestatie of de plechtige vorm).

Het gaat hier om de oorzaak van de verbintenis die m.i., anders dan men doorgaans leert, goed moet worden
onderscheiden van de oorzaak van de rechtshandeling.

Oorzaak van de rechtshandeling is de reden waarom iemand een rechtshandeling stelt, zo bv. de reden waarom
iemand een verbintenis aangaat; deze redenen worden in het recht traditioneel geschematiseerd volgens de
types van overeenkomsten:
1° donandi causâ, d.i. uit vrijgevigheid,
2° credendi causâ, d.i. om een tegenprestatie te verkrijgen,
3° solvendi causâ, d.i. tot betaling, of nog
4° tot zekerheid.
Dit betekent daarom nog niet dat de oorzaak van de rechtshandeling, of oorzaak in subjectieve zin, daarom tot
die kenmerkende oorzaken kan worden beperkt. Zo aanvaardt onze rechtspraak elk determinerend motief als
oorzaak in deze betekenis.

Hier gaat het evenwel niet om oorzaak in de zin van reden voor het stellen van rechtshandeling, maar om de
objectieve oorzaak voor het ontstaan van een verbintenis, d.i. de reden die maakt dat een promissaris (de
persoon jegens wie een belofte wordt gedaan) door het recht wordt beschermd, de reden waarom het recht
iemand aan een belofte e.d. houdt. Dit betreft op de eerste plaats de afdwingbaarheid van de verbintenis -
rechtsgevolg waarvoor in ons recht vandaag nog slechts zeer geringe vereisten worden gesteld, andere dan de

                                                  
18 Zie voor deze discussie onder meer O.K. BRAHN & W. REEHUIS, Overdracht, in Monografieëne Nieuw
BW, deel B 6a, (3) 1997, nr. 18-19 p. 17-18.
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toestemming van een bekwame partij.

In dit hoofdstuk overlopen we kort de belangrijkste mogelijke titels voor overdracht. We
bekijken meer bepaald welke titels er zijn voor verkrijging van andere goederen dan enkel een
geldsom (of een tegoed (schuldvordering) in geld). Voor het verkrijgen van een geldsom is
namelijk in beginsel geen titel nodig, omdat de verkrijger ervan eigenaar wordt door
vermenging (confusio nummorum), die een oorspronkelijke (geen afgeleide) wijze van
verkrijging van goederen is. Hetzelfde geldt meestal ook voor tegoeden in geld, tenzij het om
een welbepaald, afzonderlijk geboekt tegoed zou gaan. Wel zal de verkrijger die geen titel
heeft, daardoor de schuldenaar worden van een verbintenis tot teruggave of vergoeding van
een onverschuldigde betaling (behoudens het geval van art. 1238, lid 2 BW).

b. Indeling van de titels

De mogelijke titels worden traditioneel naargelang hun oorzaak ingedeeld in kosteloze en
bezwarende titels. Deze objectieve kwalificatie heeft weliswaar in beginsel geen belang tussen
partijen. Ze heeft natuurlijk belang voor het belastingrecht (registratierechten). Maar ze blijft
ook in het privaatrecht van belang, namelijk voor de toepassing van de regels betreffende
sommige vormen van derdenbescherming, met name inbreng, inkorting, actio pauliana,
verdachte periode, e.d.m. - de zgn. materiële (niet formele ) titelgebreken. Deze regels maken
de titel “om niet” onder nadere voorwaarden gebrekkig, en komen daardoor ter sprake onder
Afdeling E.

Men moet opletten daar het onderscheid tussen “bezwarende titel“ en “om niet” op twee
verschillende wijzen werkt in ons recht, en het onderscheid in beide gevallen niet gelijk is.
Hier gaat het over de vraag of een handeling om niet is in materiële zin. Daarnaast wordt het
onderscheid ook gebruikt om te weten of een overeenkomst bindend is zonder vormvereisten
(met name of een plechtige schenkingsakte vereist is, schenking in formele zin). Bij
handelingen die om niet zijn in vormelijke zin is de titel gebrekkig omwille van de vormver-
eisten. Er zijn meerdere handelingen die ontsnappen aan de vormvereisten voor schenking,
maar niet aan de regels toepasselijk op handelingen om niet in materiële zin.

c. Titels voor vestiging van zakelijke rechten

Op grond van dergelijke titels kunnen niet alleen goederen worden overgedragen, maar veelal
ook beperkte zakelijke rechten worden gevestigd. De vestiging van beperkte zakelijke rechten
kan dus gebeuren op grond van een verkoop (vestiging geschiedt tegen betaling van een prijs),
een inbreng, een ruil, e.d.m.
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Ten onrechte zegt men soms dat het bij de vestiging van bv. een erfdienstbaarheid of een erfpachtrecht om een
overeenkomst sui generis zou gaan19. Een erfpachtrecht is immers een zelfstandig onlichamelijk goed
(zelfstandig zakelijk recht), dat dus in beginsel het voorwerp kan zijn van een verkoop of van een andere
overeenkomst. Die overeenkomst moet worden gekwalificeerd naargelang de tegenprestatie waartoe de
toekomstige erfpachter zich verbindt20.

Omgekeerd kan men zich bij het aangaan van een verbintenis tot geven ook bepaalde zakelijke rechten
voorbehouden, bv. voorbehoud van vruchtgebruik of erfdienstbaarheid. Een dergelijk voorbehoud van
erfdienstbaarheid wordt overigens vermoed in geval van bestemming van de huisvader (zie art. 692 en 694
BW). Zo ook kan men zich zekerheidsrechten voorbehouden, en wordt ook dit meermaals vermoed
(onroerende voorrechten zijn bv. een vorm van hypotheek bij wijze van voorbehoud) (zie verder nr.).

d. Titels voor afstand

Van de hieronder opgesomde titels komen de overeenkomst onder bezwarende titel of om niet
en de eenzijdige rechtshandeling ook in aanmerking als titels voor afstand van zakelijke
rechten (en in die zin kwamen ze hoger reeds aan bod) en voor de gebeurlijk daarmee gepaard
gaande aanwas ten gunste van medegerechtigden (declaratieve verkrijging).

                                                  
19 Zo nog bv. DE PAGE, Traité, IV nrs. 4B en 18.
20 Dit belet niet dat de vestiging van erfpacht of opstal voor de registratierechten in beginsel aan het gunstiger
regime van de huur wordt onderworpen (art. 83, lid 2 W.Reg.). Maar de vestiging van een vruchtgebruik onder
bezwarende titel wordt ook daarvoor als een verkoop behandeld.
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2. Overeenkomst (onder levenden) onder bezwarende titel

Gezien we het hier hebben over titels voor verkrijging van een goed moet het gaan om:
- ofwel een overeenkomst die een verbintenis tot geven (dit is tot eigendomsoverdracht of
overdracht of vestiging van zakelijke rechten) van het goed of een goed van die aard bevat - dit
is een translatieve of constitutieve overeenkomst
- ofwel een declaratieve overeenkomst die leidt tot de toebedeling van een goed

a. Overzicht van soorten overeenkomsten (translatief en constitutief)

Behalve mogelijks voor de beheersovereenkomst (zie verder onder 3.) zijn de
overeenkomsten onder bezwarende titel die een verbintenis tot geven omvatten of kunnen
omvatten de volgende.

1° Verkoop en bijzonder modaliteiten ervan

a) Overzicht

De meest voorkomende overeenkomst tot geven onder bezwarende titel is natuurlijk de
verkoop.

De verkoop kan de hoofdovereenkomst zijn of vermengd met een andere overeenkomst,
zoals bv. de aanneming. In het laatste geval wordt traditioneel de verbintenis tot doen als de
belangrijkste beschouwd, wat van belang is voor de vraag of art. 1138 BW al dan niet van
toepassing is (zie verder nr. ).

Het kan gaan om de koop-verkoop van een aandeel in een goed (overeenkomst van
gemeenmaking). Wanneer een afzonderlijk goed in mede-eigendom aan één van de mede-
eigenaars wordt toebedeeld bij overeenkomst, gaat het omgekeerd eveneens om de verkoop
van een aandeel (het is slechts anders wanneer de verdeling declaratief is, d.i. van die aard is
dat een mede-eigenaar afstand doet van zijn rechten en die bij het recht van de andere mede-
eigenaars aanwassen).

Ook de wederzijdse verkoop van goederen onder opschortende voorwaarde is mogelijk.

Ook kan de aankoop door meerdere personen tegelijk gebeuren met bijzondere bedingen zoals
een tontine- of aanwasbeding (zie hieronder).
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De verkoop kan ook de vorm aannemen van afstand van een goed of kapitaal tegen
een rente voor een bepaalde duur of een lijfrente (altijddurende rente daarentegen is
wezenlijk aflosbaar: wanneer betaling wordt stopgezet heeft de begunstigde recht op
terugbetaling van het kapitaal).

De verkoop aan een erfgerechtigde in  rechte lijn ,  met voorbehoud van
vruchtgebruik,  last van lij frente of afstand van kapitaal  gedaan, wordt iuris et de
iure vermoed een handeling om niet te zijn, tenzij de andere reservataire erfgenamen hebben
toegestemd (art. 918 BW).

De verkoop kan ook een executoriale verkoop zijn, d.i. verkoop van in beslag genomen
goed door een bewindvoerder - notaris, gerechtsdeurwaarder, gerechtelijk pandverzilveraar,
curator, enz.); in dat geval is het weliswaar niet de eigenaar die de verbintenissen van de
verkoper aangaat en de eigendom overdraagt, maar een bewindvoerder belast met de
vereffening (qualitate qua), die voor rekening van de schuldeisers handelt en daartoe de
bevoegdheid heeft gekregen. De schuldeisers op hun beurt halen deze bevoegdheid uit een
bijzonder pand- of hypotheekrecht (of bijzonder voorrecht), dan wel uit het gezamenlijk
pandrecht dat zij in geval van samenloop bezitten.

b) In het bijzonder onder aanwas- of tontinebeding

De aankoop door meerdere personen tegelijk kan gebeuren met een tontine- of aanwasbeding,
meestal gekoppeld aan het vooroverlijden van de ene partij t.a.v. de andere21. Fiscaal worden
beide constructies (tontine en aanwas) gelijkgesteld, maar civielrechtelijk verschillen ze.
Nemen we een klassiek geval van twee partijen die elk de helft aankopen, dan:
-  zou bij een tontine de verkrijging door de eerstoverledene met terugwerkende kracht
wegvallen door de vervulling van een ontbindende voorwaarde22.
- zou er bij aanwas in eerste instantie een  verkrijging voor het geheel plaatsvinden door beiden
tezamen, en vervolgens een aanwas van het aandeel van de vooroverledene aan dat van de
langstlevende door het eenvoudigweg wegvallen van de rechten van de vooroverledene (ex
nunc)23.

De overeenkomst waarbij een goed niet bij gezamenlijke verkrijging, maar op een andere
wijze in mede-eigendom met aanwas wordt ondergebracht, wordt verderop onder 6° nader
                                                  
21 Zie daarover de grondige bijdrage van D. MICHIELS, “Bedingen van tontine en aanwas”, R.W. 1995-96,
969 v., met verdere literatuur in voetnoot 1. Wat doorgaans als een tontinebeding wordt beschreven heet bij
anderen quasi-tontine (DU FAUX, “Tontine, een onduidelijk begrip”, T.Not., 1994, p. (451) 452).
22 Zodat de langstlevende geacht wordt rechtstreeks het geheel van de vervreemder te hebben verkregen.
23 Indien het goed geen deel uitmaakt van een gemeenschap tussen de verkrijgers, is de aanwas bij het overlijden
van de eerststervende niet declaratief, zodat er voor het aandeel van de vooroverledene een dubbele overdracht
plaatsvindt.
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besproken.

Wordt het goed verkregen voor een gemeenschappelijk vermogen, dan volgt het de regels die
gelden voor dat vermogen. Hier bespreken we dus enkle het geval waarin een afzonderlijk
goed wordt aangekocht met een aanwas- of verblijvendbeding.

In dat geval ontstaat er een zaaksgemeenschap van een bijzondere aard. Op de eerste plaats is
het een gebonden mede-eigendom (de verdeling kan niet ten allen tijde worden gevorderd). Uit
de rechtspraak kan echter ook worden afgeleid dat het ook in andere opzichten geen gewone
zaaksgemeenschap is, maar deze mede-eigendom kenmerken heeft van de mede-eigendom van
een gemeenschappelijk vermogen: de partijen hebben tijdens de periode van tontine of aanwas
immers geen aandeel in het goed, maar zijn elk eigenaar voor het geheel. Wanneer iemand
vooroverlijdt, gaat zijn recht teniet en wast het in de zin aan bij dat van de andere(n), niet
krachtens erfrecht maar door het wegvallen van het recht van de vooroverledene (dat dus ook
niet in diens nalatenschap terechtkomt) (dat volgt uit een cassatie-arrest van 183324). Die
toebedeling is declaratief: de uiteindelijke exclusieve eigenaar heeft zijn recht geheel
verkregen heeft van de oorspronkelijke vervreemder, en niet ten dele van de medebegiftigden.
Ook wanneer partijen de bijzondere mede-eigendom zouden omzetten in een gewone
onverdeeldheid (waarna zij elk een eenvoudig aandeel hebben dat ze als dusdanig kunnen
vervreemden) is declaratief. Omgekeerd evenwel vindt er een overdracht plaats van een
aandeel in het goed (zie onder 6°).

Wordt het goed gezamenlijk verkregen, dan vindt er ook bij het ontstaan van de mede-
eigendom geen translatieve handeling plaats tussen de mede-eigenaars (dat is anders wanneer
een goed pas later in mede-eigendom met aanwas wordt gebracht, zie odner 6°).

Wat de kwalificatie” onder bezwarende titel” betreft: de verkrijging zal in beginsel voor elk
van de verkrijgers een verkrijging onder bezwarende titel vormen, maar indien de kans van
de langstlevende op verkrijging van het geheel (dus op overleven) niet evenredig is met het
aandeel dat hij betaalt bij de aankoop, zal de overeenkomst achteraf (op het ogenblik dat ze
onrechtstreeks leidt tot de verkrijging door middel van die aanwas of tontine) toch als een
overeenkomst om niet gelden in materiële zin (vgl. onder).

NB. Omdat de verkrijging door aanwas in sommige gevallen fiscaal minder interessant is
dan de verkrijging door erfenis, voorzien aanwasovereenkomsten soms een optieclausule25;

                                                  
24  Cass. 27 maart 1833, Pas 68, dat besliste dat het in hofode van de vervreemder (in casu schenker en geen
verkoper) niet om een erfstelling over de hand ging, maar om een schenking onder voorwaarde.
25 De zogenaamde clausule-Taymans, naar F. TAYMANS, "Clauses commentées. Faut-il encore faiure des
convention de tontine ?", R.Not.B. 2003, 263 v.; zie verder o.m. J. BAEL, "Bedingen van aanwas met optie",
T.Not. 2005, 50 v.; J. BAEL, "De bedingen van aanwas en de tontinebedingen", in KFBN, Familie op maat,
Kluwer Mechelen 2005, 119 v.
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dat geeft dan met name aan de langstlevende de optie om zich al dan niet op de
aanwasovereenkomst te beroepen, dan wel er afstand van te doen indien men het goed
sowieso krachtens erfenis of legaat verkrijgt en dit (fiscaal) voordeliger is.

2° Inbreng in een rechtspersoon

De verbintenis tot geven kan ook een verbintenis zijn tot inbreng in een rechtspersoon. Nu kan
de inbreng deel uitmaken van de oprichtingshandeling, die geen overeenkomst is met de
verkrijger, en daarom verder bij de éénzijdige rechtshandelingen wordt besproken. Het kan
ook een inbreng onder bezwarende titel zijn in een reeds bestaande rechtspersoon, namelijk
een vennootschap of een economisch samenwerkingsverband. De inbreng in een vereniging
met rechtspersoonlijkheid (vzw) daarentegen is geen handeling onder bezwarende titel.

3° Ruil, opleg bij declaratieve handelingen, schenking onder last.

De verbintenis tot geven kan voortvloeien uit een ruilovereenkomst

Zij kan ook worden aangegaan als opleg voor een overbedeling bij de verdeling van een
gemeenschap. De verbintenis tot geven betreft hier dan niet de goederen die worden
toebedeeld uit de gemeenschap - die verkrijgt men steeds door de afstand die de andere
partij doet in uitvoering van de verdelingsovereenkomst, zelfs indien men opleg betaalt (dat
laatste maakt enkel dat de afstand onder bezwarende titel geschiedt); het gaat om de
goederen die in ruil voor een overbedeling worden gegeven26.

Andere varianten op de verkoop zijn de schenking onder last, voor zover de last eigenlijk
een tegenprestatie jegens de schenker is, en de eenzijdige overeenkomst onder voorwaarde,
voor zover die voorwaarde eigenlijk bestaat uit een tegenprestatie jegens de belover (vgl.
verder onder ...). Indien het een tegenprestatie is jegens een derde, is het in hoofde van die
derde een onrechtstreekse schenking, maar in hoofde van de twee eerste partijen een
handeling onder bezwarende titel.

4° Beheersovereenkomst (fiduciaire overeenkomst)

Anders dan de zekerheidseigendom, stelt de hoger besproken beheerseigendom in ons recht in
beginsel geen probleem van numerus clausus. Wel houdt dit in dat de wederpartij jegens de
beheerder slechts schuldeiser is.

                                                  
26 Zie hierover DE PAGE, Traité IX nr. 1405; G. VANDENBERGHE, Not. Fisc.M. 1992-10, p. (215) 216.
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De beheersovereenkomst kan aldus een titel vormen voor de overdracht van goederen aan de
beheerder. Is het omgekeerd de beheerder die aan anderen “fiduciaire rechten” toekent op
goederen waarvan hij reeds eigenaar is, dan vindt er in beginsel geen overdracht plaats, maar
slechts een toekenning van persoonlijke rechten (tenzij er toch zakelijke rechten worden
toegekend, in welk geval het om een vestiging daarvan gaat).

5° Inbreng in een gemeenschap; vergelijkbare familie-overeenkomsten.

a) Inbreng tegen overeenstemmend aandeel in de gemeenschap.

Verwant met de ruil is ook de inbreng onder bezwarende titel in een gemeenschap, d.i. een
mede-eigendom die een afzonderlijk vermogen vormt. Daardoor verliest de inbrenger zijn
recht op het goed als dusdanig en verwerft hij in ruil een aandeel in de gehele gemeenschap.
Vormt die mede-eigendom een afzonderlijk vermogen, dan gaat het bij de gemeenmaking
inderdaad niet meer om een verkoop noch overdracht van een aandeel in een afzonderlijk
goed.

Het kan daarbij gaan om een inbreng in een maatschap (inbegrepen een beleggingsfonds),
een feitelijke vereniging, of een huwelijksgemeenschap (art. 1452 BW)27.

De inbreng in een gemeenschap kan onbetwist geschieden met een beding van aanwas28 (bij
de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid spreekt men van een verblijvensbeding, art.
42 Wb.Venn., voorheen 1868 BW), althans voor zover deze bepaling niet in strijd komt met de
beperkingen van bedingen die de overdraagbaarheid van aandelen in de NV beperken (art. 510
Wb.Venn.)29. Een dergelijk beding houdt een afstand van recht in van alle mede-eigenaars
onder opschortende voorwaarde van uitscheiden voor de andere. De aanwas zelf is declaratief,
er vindt dus op dat ogenblik geen “overdracht” plaats. Maar het bestaan van dit beding kan wel
leiden tot een andere kwalificatie van de inbrengovereenkomst zelf. Waar de inbreng in
beginsel als onder bezwarende titel of om niet wordt gekwalificeerd op basis van de
evenredigheid met het aandeel in de gemeenschap dat men ervoor in ruil verkrijgt, moet bij
een aanwasbeding ook rekening worden gehouden met de kans dat men de gehele
gemeenschap verkrijgt. Blijft het geheel evenredig, dan gaat het ondanks het aanwasbeding om
een overeenkomst onder bezwarende titel, omdat het dan een kanscontract is met evenredige

                                                  
27 Het giraal effectendepot wortd hierbij niet genoemd omdat in dat geval de mede-eigendom veeleer het gevolg
is van de vermenging met geoderen van dezelfde aard, en het veeleer om een declaratieve omzetting gaat of om
een vorm van zakelijke subrogatie dan om een overdracht.
28 Zie hierover onder meer L. WEYTS, “Tontine bij vennootschappen”, in De notaris met U, nu en morgen,
Notariële dagen 1992 Louvain-la-neuve, Koninklijke Federatie van belgische notarissen, p. 283 v.
29 Een tontinebeding impliceert immers de verbintenis om zijn aandelen niet te vervreemden en is dus bij
vennootschappen op aandelen een aandeelhoudersovereenkomst (tenzij het een statutair beding zou zijn).
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kansen. Bij inbreng in een gemeenschap waar géén overeenstemmend aandeel in die
gemeenschap tegenover staat, gaat het in beginsel om een overeenkomst om niet ten belope
van die inbreng maal het percentage van de aandelen van de andere mede-eigenaars.

b) Inbreng zonder overeenstemmend aandeel in de gemeenschap; vergelijkbare familie-
overeenkomsten.

In sommige gevallen wordt de overeenkomst altijd als een overeenkomst onder bezwarende
titel beschouwd, ook al is de vermogensverschuiving éénzijdig (van eigen goederen van één
partij naar de gemeenschap, zonder dat men daartegenover een groter aandeel krijgt in die
gemeenschap). Dit is het geval bij familie-overeenkomsten zoals de inbreng van bepaalde
goederen in de huwelijksgemeenschap (art. 1452 BW) en de wijziging van het huwelijks-
vermogensstelsel zonder ontbinding van de huwelijksgemeenschap maar leidende tot
overdracht van bepaalde goederen van één vermogen naar een ander. Het gaat hier inderdaad
om “overdrachten”; art. 1395 § 4 B.W. noemt het geval van wijziging van het huwelijks-
vermogensstelsel zonder ontbinding van de huwelijksgemeenschap maar leidende tot
overdracht van bepaalde goederen van één vermogen naar een ander (art. 1394-1395 BW)
uitdrukkelijk een overdracht30 (een algehele inbreng daarentegen is een verkrijging onder
algemene titel).

Aangezien het aandeel van elk der echtgenoten in de gemeenschap (nl. de helft) niet wijzigt,
zou het hier normaal gaan om een overeenkomst om niet ten belope van de helft van de
ingebrachte goederen (c.q. van de goederen overgeheveld van de gemeenschap naar het
eigen vermogen van de wederhelft). Bij de huwgemeenschap worden zij evenwel
traditioneel in beginsel niet om niet geacht, omdat zij kaderen in het huwelijk met zijn
wederzijdse verplichtingen (en dus een vorm zijn van “huwelijksvoordelen”); deze
handelingen zijn wel met andere waarborgen omgeven (meer bepaald de
homologatieprocedure van art. 1395 BW). Wordt de inbreng evenwel ook nog eens
gecombineerd met een verblijvensregeling van die gemeenschap (met name een beding van
toebedeling van de gemeenschap aan de langstlevende), dan wordt de inbreng toch tot
beloop van de helft als een overeenkomst om niet beschouwd (art. 1464 lid 2 BW)31.

Voor de huwelijksvoordelen die voortvloeien uit bedingen betreffen de wijze van
toebedeling van gemeenschapsgoederen bij ontbinding van de huwgemeenschap, zie de
bespreking verder bij de overeenkomsten met declaratieve werking.

Soms aanvaardt de rechtspraak ook andere zogenaamde familie-overeenkomsten houdende een

                                                  
30 Hof Antwerpen 21-10-1996, R.W. 1996-97, 1085.
31 Het verblijvensbeding op zichzelf daarentegen wordt niet als een handeling om niet beschouwd, maar als een
“huwelijksvoordeel” (art. 1464 lid 1 BW).
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overdracht als overeenkomsten onder bezwarende titel veeleer dan als schenking32. Bij
overeenkomsten tussen echtgenoten lijkt dit echter uitgesloten (aangezien koop noch ruil
kunnen) (zie echter wel de kwalificatie van huwelijksvoordelen verder).

6° Overeenkomst om specifieke goederen onder aanwas te brengen (voor zover het om een
kansovereenkomst gaat)

Men moet een onderscheid maken tussen:

1° bedingen betreffende goederen die deel uitmaken van een boedelgemeenschap (bv. de
huwgemeenschap);
en
2° bedingen die betrekking hebben op een specifiek goed, dat geen deel uitmaakt van, zo'n
gemeenschap; en daarbinnen onderscheiden tussen a) zogenaamde aanwasbedingen in enge zin
en b) de zogenaamde tontinebedingen die berusten op een verkrijging van een aandeel onder
ontbindende voorwaarde en een ander onder opschortende voorwaarde (in beginsel
voorwaarde van vooroverlijden c.q. overleven). Bij de zogenaamde tontinebedingen vindt er
civielrechtelijk géén overdracht plaats tussen de mede-eigenaars, maar wordt de langstlevende
geacht enkel van de rechtsvoorganger te hebben verkregen (fiscaal wordt een dergelijke
overeenkomst echter gelijkgesteld met die zgn. aanwasovereenkomst).

Ad 1° Maakt het goed deel uit van een ruimere gemeenschap, dan berust de aanwas niét op een
titel, maar is ze eenvoudigweg het rechtsgevolg van de afstand die de mede-eigenaar(s) doet
van zijn rechten op hetzelfde goed (declaratief). Die afstand kan op zijn beurt de uitvoering
zijn van een overeenkomst onder bezwarende titel of van een overeenkomst om niet, zoals we
hoger reeds hebben gezien. Hetzelfde is mogelijk indien het goed gemeenschappelijk en met
een beding van aanwas is verkregen (ook al is er geen ruimere gemeenschap). Die afstand kan
ofwel gebeuren wanneer wordt overgegaan tot verdeling van de gemeenschap, maar ze kan
ook op voorhand gebeuren door middel van met name verblijvensbeding.

Ad 2° Hier hebben we het over het geval 2° a). De hier bedoelde aanwasovereenkomsten33 zijn
meer bepaald de volgende overeenkomsten of bedingen:
-  waarbij een goed dat in exclusieve eigendom is, gemeen wordt gemaakt met een beding van
aanwas;
- waarbij een goed dat reeds in mede-eigendom is zonder tontine of aanwasbeding, (en ook
geen dele uitmaakt avn een gemeenschappelijk vermogen) aan een aanwasbeding wordt
onderworpen.

                                                  
32 Zie uitvoeriger M. PUELINCKX-COENE e.a., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 833 v. nr.
89 v.
33 Zie hierover D. MICHIELS, R.W., 1995-96, (969) 978 v. en verwijzingen in voetnoot 57; DU FAUX,
T.Not., 1994, p. 451 v. nr. 3; PUELINCKX-COENE e.a., “Overzicht van rechtspraak”, TPR 1997, nr. 31.
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Zonder mede-eigendom kan een beding van aanwas  immers niet functioneren34.

In het eerste geval gaat het duidelijk om de verkoop van een aandeel (translatieve handeling)
35.

Ook in het tweede geval is de initiële overeenkomst niet declaratief, maar translatief. De
initiële overeenkomst is geen aanwas, maar een translatieve overeenkomst die een latere
aanwas mogelijk maakt.

Een dergelijke overeenkomst is een overeenkomst onder bezwarende titel voor zover het om
een kansovereenkomst gaat; zijn de kansen te onevenredig (gezien in samenhang met de door
elk betaalde prijs), dan gaat het om een overeenkomst om niet36. Hetzelfde geldt overigens ook
voor de overeenkomst tussen de verkrijgers in tontine. Deze “soepele” uitleg van “onder
bezwarende titel” wordt niet door iedereen gedeeld. Tussen echtgenoten kan het dan
bovendien niet om een verkoop gaan, maar slechts om een herroepbare schenking (tenzij men
natuurlijk het goed overdraagt naar de huwelijksgemeenschap).

In beide gevallen kan deze overeenkomst slechts goederen ut singuli betreffen. Het is niet
mogelijk om bv. alle bestaande én toekomstige roerende goederen onder aanwas te brengen
(dus een operatie onder algemene titel); zo'n operatie kan uitsluitend in de vorm van de
wettelijk erkende gemeenschappelijke vermogens (vorming van of inbreng in een
huwgemeenschap bv.).

Zoals hoger uiteengezet lijkt de rechtspraak te aanvaarden dat afzonderlijke goederen onder
aanwasbeding een bijzondere soort mede-iegendom vormen (waardoor de uiteindelijke
toebedeling bij vooroverlijden een "declaratieve" aanwas is en geen overdracht van een
aandeel zoals bij de kwalificatie als een gewone onverdeeldheid het geval zou zijn).

7° Inbetalinggeving, toewijzing aan de pandhouder.

Gelijk te stellen zijn soortgelijke handelingen solvendi causâ. Men denke meer bepaald aan de
toewijzing van een goed aan de pandhouder ter vervanging van executoriale verkoop. Normaal
verkrijgt de pandhoudende of andere schuldeiser niet het goed, maar (een deel van) de
executie-opbrengst ervan, dus een geldsom. Het pandrecht geeft immers de bevoegdheid om

                                                  
34 Zo ook L. WEYTS, "Tontien voor alle roernede goederne: een toverformule of een flop"', TPR 2004, p. (983
v.) nr. 12.
35 Voor een voorbeeld, zie Hof Gent 8-1-1999, T.Not. 2000, 450.
36 De kwalificatie is natuurlijk onder meer voor de overdrachtsbelasting van belang: in het ene geval worden de
verkooprechten geheven (op de helft die bij overlijden overgaat naar de langstlevende), in het andere geval de
schenkingsrechten.
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onder bepaalde voorwaarden de ermee belaste zaak te laten verkopen voor rekening van - op
de eerste plaats - de pandhouder. In plaats van het goed te verkopen, kan het evenwel aan de
schuldeiser worden toegewezen door de rechter op grond van art. 2078 BW en enkele andere
bepalingen (bv. art. 3 W. 21-2-1983 Achtergelaten voorwerpen).

Men denke ook aan de vrijwillige boedelafstand37.

8° Overeenkomsten houdende een verbintenis tot levering (of teruglevering) van
soortgoederen.

Het gaat hier onder meer om de huur van vervangbare goederen (waaronder verbruiklening op
interest), de  onregelmatige bewaargeving, de overeenkomst strekkende tot een onregelmatig
vruchtgebruik. In die gevallen is er enerzijds een verplichting tot levering van soortgoederen
aan de ontlener, de bewaarnemer, de quasi-vruchtgebruiker, en anderzijds een verplichting tot
teruglevering van de ontlener, de bewaarnemer, de quasi-vruchtgebruiker.

Er bestaat een verbintenis tot geven wanneer de ontlener enz. niet de verplichting heeft deze afgezonderd te
houden en andere gelijkaardige goederen mag teruggeven, al moet gezegd worden dat de eigendom in die
gevallen meestal niet door overdracht overgaat, maar door vermenging. Een bruikleen of regelmatige
bewaargeving en een overeenkomst (belofte) tot bruikleen of regelmatige bewaargeving daarentegen houden
normaal géén verbintenissen tot geven in, maar slechts een verbintenis tot doen. Verbruiklening of
onregelmatige bewaargeving worden als kosteloze titels beschouwd indien men niet gehouden is meer terug te
geven dan men heeft ontvangen; zo dit wel het geval is gaat het om een overeenkomst onder bezwarende titel.

Voor zover het om het geven van een geldsom gaat, kan de verbintenis ook in elke andere
overeenkomst onder bezwarende titel besloten liggen.

b. Overeenkomsten met declaratieve werking.

De declaratieve toebedeling van goederen aan een van de mede-eigenaars van een
gezamenlijke eigendom (d.i. een mede-eigendom van een geheel van goederen) kan eveneens
gegrond zijn op een overeenkomst onder bezwarende titel. Die vormt dan geen titel voor
overdracht of vestiging, maar voor toebedeling of aanwas (zij het niet als een titel op zichzelf,
zie hoger de bespreking van declaratieve operaties in het algemeen).

1° Verdeling

Dit is vnl. het geval bij de verdeling of toebedeling, al dan niet met opleg: een wederkerige
overeenkomst waarbij elke partij van zijn rechten op een deel van de goederen afstand doet,

                                                  
37 Voor de registratierechten is deze evenwel niet gelijk te stellen met een verkoop.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2006                                                           - 339 -

in ruil voor de afstand door de andere deelgenoten van de rechten op andere gelijkwaardige
goederen uit de gemeenschap ofwel een verbintenis van die andere deelgenoten om een
opleg te betalen (die betaling houdt dan wél een overdracht in krachtens de
oplegverbintenis).

De verdeling is dus wel een wederkerige overeenkomst, maar géén ruil van aandelen, wel
een combinatie van afstand en aanwas. Het verbintenisrechtelijk regime van de
verdelingsovereenkomst is wel vergelijkbaar is aan dat van de ruil, met enkele afwijkende
regels.

2° Omzetting van vruchtgebruik

Ook de omzetting van vruchtgebruik en blote eigendom in een verdeling in volle eigendom
is in een aantal gevallen een declaratieve operatie onder bezwarende titel (zie art. 745 quater
v. B.W.).

3° Huwelijksvoordelen die gelden als onder bezwarende titel

De toebedeling aan de langstlevende echtgenoot van de aanwinsten uit de huwgemeenschap
zal onder bepaalde voorwaarden een "huwelijksvoordeel" vormen dat als een overeenkomst
onder bezwarende titel wordt gekwalificeerd, nl. binnen de grenzen van art. 1455, 1464 en
1465 BW. Het gaat in essentie om de toebedeling van de aanwinsten uit de periode van het
huwelijk. Buiten de grenzen van die bepalingen gaat het wel om een overeenkomst om niet.

De meerderheid van de rechtsleer stelt dat dezelfde kwalificatie ook moet gelden voor
analoige huwelijksvoordelen die niet door de wet zijn geregeld, en met name
verrekenbedingen tussen echgenoten in een stelsel van scheiding van goederen (eveneens
binnen vergelijkbare grenzen, dus beperkt to de aanwinsten)38.

4° Kansovereenkomsten

De declaratieve toebedeling is ook onder bezwarende titel, ook indien ze niet onder de zopas
besproekn categorie van huwleijksvoordelen valt, wanneer de onderliggende overeenkomst
een wederkerige kansovereenkomst is. Dit vinden we bv. wanneer bedongen wordt dat alles
naar de langstlevende gaat (verblijvensbeding) en ieders overlevingskansen min of meer
evenredig zijn met zijn aandeel.
Het is wel degelijk de handeling op grond waarvan de aanwasregeling ontstond, die als

                                                  
38 H. CASMAN, Het begrip huwelijksvoordelen, p. 266 v.; W. DELVA, "De contractuele en de gerehctelijke
scheiding van goederen", TPR 1978, 546; A. VERBEKE, "Spitstechnologie omtrent huwelijkse voorwaarden", in
Capita selecta notarieel recht 2006, 69 v.; Hof Antwerpen 5 oktober 2004, Not.Fisc.M. 2004, 270.
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handeling onder bezwarende titel of om niet zal moeten worden gekwalificeerd met het oog
op de mogelijke toepassing van de regels inzake handelingen om niet (bv. inkorting ervan
door reservataire erfgenamen); de handeling is onder bezwarende titel:
-  wanneer daartegenover een vergoeding staat (bv. scheidingsaandeel bij uitscheiden uit een
maatschap), evenals
- wanneer de oorspronkelijke overeenkomst een kansovereenkomst was met min of meer
gelijkwaardige kansen.
Bij manifeste ongelijkheid in de onderscheiden overlevingskansen van partijen (die ook niet
wordt gecompenseerd door een even onderscheiden aandeel in de goederen) gaat het - behalve
bij d ehoger besproken huwelijksvoordelen binnen de wettelijke grenzen - om een handeling
om niet39 (meestal te kwalificeren als een vermomde of een onrechtstreekse schenking).

5° Algemeen

Uit het laatste voorbeeld kan men ook afleiden dat de declaratieve toebedeling zowel het
dadelijke gevolg kan zijn van een verdeling of andere overeenkomst, als het uitgestelde gevolg
van een opschortende voorwaarde voor dergelijke toebedeling, bv. het vooroverlijden van de
andere echtgenoot bij een huwgemeenschap met verblijvensbeding, het vooroverlijden van een
andere maat bij een maatschap met verblijvensbeding, het vooroverlijden van een mede-
vruchtgebruiker bij een vruchtgebruik met aanwas voor de langstlevende, enz. Voorbeelden als
het voortzettings- en verblijvensbeding werden hierboven reeds besproken. In die gevallen is
de (voorwaardelijke afstand) te vinden in het eerder gemaakte beding, al zal deze maar
uitwerking krijgen (en vandaar aanwas teweegbrengen) bij de realisatie van de voorwaarde.

Deze overeenkomsten vormen wel niet de titel krachtens dewelke de verkrijger houdt,
aangezien bij declaratieve verkrijging de bestaande titel wordt voortgezet. Deze
overeenkomsten vormen wel de causa (oorzaak)van de afstand van de medegerechtigden op
die goederen.

c. Mogelijke vormvereisten.

Overeenkomsten onder bezwarende titel zijn in beginsel vormvrij. Bij bepaalde
overeenkomsten moet de overeenkomst zelf echter toch aan bijkomende vereisten voldoen.
Voor zover het om overeenkomsten onder bezwarende titel gaat (voor de andere, zie verder),
gelden er de vormvereisten (voor de obligatore overeenkomst):
- bij vooruitbetalingsovereenkomsten betreffende te bouwen of in aanbouw zijnde woningen is een geschrift
vereist (impliciet in art. 7 W. 9-7-1971);
- bij de overeenkomst tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel met dadelijke overdracht (art. 1394

                                                  
39 Zie hierover o.m. D. MICHIELS, RW 1995-96, 969 v.
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BW);
- bij bepaalde verbruikersovereenkomsten (bv. art. 88 Handelspraktijkenwet 1991);
- bij overdracht van bepaalde soorten effecten (zie bv. art. 508 Wb.Venn. voor winstbewijzen en soortgelijke
effecten; betrekkelijke nietigheid)
- bij afstand van bepaalde rechten waarop men dwingend recht heeft.

Daarnaast gelden er soms vormvereisten voor bepaalde bijzondere bedingen in dergelijke overeenkomsten.
Andere vormvereisten betreffen niet de verbintenis (titel) maar de overdracht zelf of leveringshandeling.
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3. Overeenkomst (onder levenden) om niet

a. Welke overeenkomsten (translatief, constitutief, declaratief)

1° Overdracht.

Ook een overeenkomst om niet kan een verbintenis tot geven (verschaffen) van het goed of
een goed van die aard bevatten. Voor deze kwalificatie moet men uitgaan van de tegenprestatie
die de verkrijger al dan niet verricht of toezegt.

De belangrijkste operaties die een kosteloze titel voor eigendomsoverdracht onder levenden
vormen zijn:
1° de schenkingsovereenkomst, waaronder ook de contractuele erfstelling (art. 1048 v. BW),
de schenkingen bij huwelijkscontract (art. 1082 en 1093 B.W.), de ouderlijke
boedelverdeling bij akte onder levenden40, en dergelijke;
2° de verbruiklening of de onregelmatige bewaargeving, indien ze om niet geschiedt;
3° de (inbreng in een) stichting;
4° de inbreng in een vereniging zonder winstoogmerk41;
5° de overdracht om niet ingevolge zgn. afgedwongen verkoop (art. 76, lid 4
Handelspraktijkenwet 1991) (al kan men dit ook zien als een toe-eigening van een zaak die
door de wet als res derelicta wordt beschouwd).

Voor de genoemde materieelrechtelijke regels (inbreng, inkorting, Pauliana, verdachte
periode) is een verkrijging ook om niet in zoverre de verkrijging merkelijk meer waard is
dan wat ervoor gegeven werd. Dat aan de belofte tot geven c.q. schenking een last of
voorwaarde is gekoppeld, maakt de handeling nog niet tot een handeling onder bewarende
titel in hoofde van de schenker c.q. belover, zolang die last of voorwaarde niet als een
tegenprestatie jegens hem kan gelden (zie verder onder b 5°); ook blijft de schenking onder
last gedeeltelijk een handeling om niet zolang de last de waarde van de schenking niet
benadert of overtreft.

2° Vestiging van zakelijke rechten.

 Geven om niet vinden we niet alleen bij een geven in eigendom, maar ook bij de kosteloze

                                                  
40 Die houdt een dadelijke schenking en verdeling bij éénzelfde akte in - Cass. 22-3-1968, R.W., 1967-68, 1917.
Zie verder vgl. G. BAERT, APR, tw. Ouderlijke boedelverdeling , nr. 655 en 658.
41 De stichting in de vorm van de oprichting van een stichting met rechtspersoonlijkheid is een éénzijdige
rechtshandeling, die verder behandeld wordt. De stichting kan ook louter obligatoor zijn, en dan gaat het om
een beheersovereenkomst of een schenking onder last (overdracht aan een beheerder die zich ertoe verbindt
bepaalde doeleinden na te streven of de goederen op een bepaalde wijze aan te wenden).
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vestiging van een beperkt zakelijk recht, zoals een erfdienstbaarheid, een opstalrecht, een
erfpachtrecht of een vruchtgebruik - ook in die gevallen waarin dit een “afstand” wordt
genoemd (bv. afstand van natrekking); immers een dergelijke afstand in favorem is niet louter
uitdovend, maar doet juist een zakelijk recht ontstaan. De overeenkomst tot vestiging van een
zekerheidsrecht voor andermans schuld (“zakelijke borgtocht”) is meestal ook een
overeenkomst om niet, die voor eigen schuld moet anders geklasseerd worden en komt verder
hieronder ter sprake.

Volgens de traditionele leer moet verder de overeenkomst tot vestiging van erfpacht noodzakelijk onder
bezwarende titel geschieden. Dit wordt - m.i. ten onrechte - afgeleid uit art. 1 Erfpachtwet. Het valt niet in te
zien waarom dit noodzakelijk zou zijn. In geval er geen tegenprestatie bedongen is zullen weliswaar alle
vereisten voor een schenking moeten worden vervuld. Nochtans wordt traditioneel geleerd dat een
erfpachtrecht enkel onder bezwarende titel kan worden gevestigd, aangezien er een jaarlijkse canon moet
bepaald zijn (zie art. 1 Erfpachtwet). Nu is iedereen het erover eens dat de canon louter symbolisch mag zijn (1
symbolische cent). In die gevallen heeft de canon niet de rol van tegenprestatie, maar veeleer van erkenning
van het eigendomsrecht van de naakte eigenaar (de canon belet namelijk dat de erfpachter de eigendom zelf
zou kunnen verkrijgen door verjaring). Soms "symboliseert" de canon ook het feit dat de erfpachter bepaalde
werken gaat uitvoeren die uiteindelijk ook de eigenaar ten goede komen. In dergelijk geval is de overeenkomst
duidelijk onder bezwarende titel, ook al zou de canon slechts 1 symbolische cent zijn (de fiscus probeert
meestal de uitgifte van erfpacht tegen een symbolische frank te kwalificeren als een vermomde schenking, wat
dus niet altijd terecht is).

3° Afstand en declaratieve handelingen.

Behalve een titel voor een translatieve of constitutieve handeling (overdracht of vestiging) kan
een schenkings- of andere overeenkomst om niet ook een afstand van recht inhouden (louter
uitdovende afstand om niet), een aanwasregeling tot voorwerp hebben (wanneer het geen
kansovereenkomst betreft), enz.  Een declaratieve toebedeling van goederen aan een van de
mede-eigenaars van een gezamenlijke eigendom zal gegrond zijn op een kosteloze titel
wanneer een partij zonder tegenprestatie afstand doet van zijn rechten op het goed of de
goederen (dadelijk of ingevolge de werking van een voorwaarde).
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b. Bijkomende (vorm)vereisten aan de titel bij overeenkomsten om niet

Anders dan de overeenkomst onder bezwarende titel, moet de overeenkomst tot geven om niet,
d.i. schenking (in materiële zin)42,  zelf aan bijkomende vereisten voldoen. Het gaat hier
om vereisten zonder vervulling waarvan de overeenkomst, en dus de verbintenissen, niet
(geldig) totstandkomt.  Dit kan slechts in één van de volgende vormen.

1° Plechtige schenkingsakte.

Dit is de formele schenking of schenking in formele zin (art. 893 e.v. BW), m.i.v. van de
bijzondere schenkingsvormen zoals ouderlijke boedelverdeling, contractuele erfstelling over
de hand (art. 1048 v B.W.), schenkingen ten voordele van het huwelijk (art. 1082 en 1093
B.W.), schenkingen tussen echtgenoten, e.d.m.

2° Handgift (onder levenden).

De buitenbezitstelling is een equivalente vormvereiste. Zij vervangt de akte als één van de
vormen waarin een bindende schenkingsovereenkomst kan worden gesloten. Zij vormt dan
ook geen vereiste naast de schenkingsovereenkomst, maar een vormvereiste van de
schenkingsovereenkomst zelf (althans één van de alternatieve vormen waarin een
schenkingsovereenkomst kan worden gesloten). Omwille van het belang wordt op deze
vereiste even nader ingegaan. Naast deze vorm moet natuurlijk ook aan de andere
voorwaarden voor een schenkingsovereenkomst zijn voldaan, met name de toestemming in een
schenking - vereiste waarrond vaak heel wat bewijsproblemen rijzen, al was het maar omdat
partijen om fiscale redenen een schenkingsakte vermijden43.

a) Voorwerp van de handgift en wijze van handgift

Voorwerp: enkel lichamelijke roerende goederen

Traditioneel wordt aangenomen dat een schenking van hand tot hand enkel zaken kan

                                                  
42 Waarbij hier niet wordt ingegaan op de vraag of een overeenkomst tot “doen” om niet (bv. kosteloze
geldlening) al dan niet een schenking is.
43 Ook al is een schenkingsbelofte niet bindend zolang ze niet is uitgevoerd, dit verhindert niet dat de
schenkingsrechten verschuldigd zullen zijn zodra er een - zij het niet bindende - schenkingsakte is. “Veilig”
tegenover de fiscus is een éénzijdige akte van erkenning achteraf opgemaakt door de schenker alleen. Een veel
praktischer middel is m.i. de overschrijving van een geldsom met een ondubbelzinnige vermelding in de
overschrijvingsopdracht; dan gaat het wel niet om een handgift, maar om een onrechtstreekse schenking (zie
verder).
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betreffen die vatbaar zijn voor bezit in de eigenlijke zin, dit is roerende zaken44.
Schuldvorderingen en mogelijks onroerende goederen kunnen van hand tot hand worden
geschonken indien zij roerend gemaakt zijn door belichaming in een waardepapier aan order of
toonder (schuldvorderingspapieren voor schuldvorderingen, vastgoedcertifikaten45 voor onroe-
rend goed). Schuldvorderingen op naam kunnen niet van hand tot hand worden geschonken -
zie evenwel verder de onrechtstreekse schenking.

Vormen van de handgift

Vooruitlopend op de bespreking van de leveringsvormen in de volgende titel kan men
zeggen dat de handgift mogelijk is door:
-  een traditio in enge zin of afgifte van hand tot hand, of
- door een traditio brevi manu wanneer de begiftigde de zaak reeds onder zich heeft46.
- Een constitutum possessorium, waarbij de schenker de zaak verder in zijn macht houdt, is
daarentegen niet voldoende47.
- Ook door traditio clavium (overhandiging van de sleutels van de plaats waar de goederen
zich bevinden) kan men een handgift doen48.

Bevinden de zaken zich in handen van een derde, die ze voor de schenker houdt, dan is er
evenwel nog een andere vorm van buitenbezitstelling mogelijk: de derde kan de zaken op
aanwijzing van de schenker gaan houden voor de begiftigde (in plaats van voor de schenker).
Deze leveringsvorm wordt meer algemeen besproken in Hst. II, waar ook ter sprake komt of
de mededeling door de vervreemder voldoende is, dan wel ook de instemming van de derde-
houder vereist is voor die buitenbezitstelling. Deze leveringsvorm is zoals alle andere niet
alleen mogelijk voor roerende zaken, maar ook voor waardepapieren. Het gaat immers om een
daadwerkelijke buitenbezitstelling.

Daarbij is het niet relevant of de derde aan wie de mededeling wordt gedaan de effecten
materieel onder zich heeft, dan wel slechts tussenpersoon is in het houden van effecten die
zich in een centraal effectendepot bevinden of zelfs gedematerialiseerd zijn. In al die
gevallen gaat het immers om waardepapieren die door de eigenaar via een derde worden
gehouden. Deze effecten worden meestal gehouden in de formule van een

                                                  
44 DEKKERS, Handboek III nr. 1002.
45 De in België op de markt zijnde vastgoedcertifikaten zijn evenwel schuldvorderingspapieren; zij vertegen-
woordigen geen aandeel in het vastgoed zelf, maar slechts een schuldvordering op de vennootschap die
eigenaar is.
46 C. DE WULF, "De schenking van hand tot hand", in Exequatur van vrienzdschap, liber discipulorum et
amicorum Egied Spanoghe, 1981, p. (31) 38.
47 C. DE WULF, in Exequatur van vrienzdschap, liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe, 1981, p. (31)
39.
48 Hof Luik 3-10-1989, R.Not.B. 1991, 344 noot L. RAUCENT; C. DE WULF, in Exequatur van vrienzdschap,
liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe, 1981, p. (31) 37.
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"effectenrekening" en de bezitsoverdracht geschiedt in dat geval door de overboeking van de
effecten van één rekening naar een andere. Deze overboeking of "girale levering" van
effecten - waarover eveneens meer in Hst. II - is dan ook zonder twijfel een handgift49, 50.

Deze verschillende leveringsvormen komen meer in het algemeen aan bod in Hst. II (zij het
dat zij behalve bij de handgift geen belang hebben voor de totstandkoming van de
verbintenis tot geven, en enkel de uitvoering ervan betreffen, of de tegenwerpelijkheid van
de overdracht aan derden), evenals de mogelijke vertegenwoordiging bij de levering.

NB. Ter vergelijking: bij een overschrijving van geld of het trekken (uitschrijven) van een cheque vindt er geen
bezitsoverdracht van een zaak plaats, en kan het dus niet om een handgift maar slechts om een onrechtstreekse
schenking gaan51; overigens vindt daar geen overdracht plaats maar enkel het ontstaan van een nieuwe
schuldvordering door delegatie (cfr. infra) – de overdracht van een bestaande cheque daarentegen kan een
handgift vormen van een waardepapier. Ook de storting van geld in speciën op andermans rekening kan een
handgift vormen (waarbij de rekeningvoerende financiële instelling optreedt als lasthebber van de
rekeninghouder-begiftigde), evenals het afhalen in speciën van de rekening van de schenker52.

b) Handgift niet in volle eigendom.

Doordat een bezitsoverdracht mogelijk is via een derde die de goederen houdt, is het ook
mogelijk om zaken die door een derde gehouden worden voor de schenker van hand tot hand
te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik of van pandrecht53. De derde die de zaken in
zijn macht heeft, zal dan immers op aanwijzing van de schenker de zaken bv. in eigendom kan
houden voor één partij en in vruchtgebruik voor een andere54. Op die manier is een handgift

                                                  
49 Bv. Hof Gent 31 mei 1999, T.Not. 2000, 456 noot BLONTROCK. Zie uitvoeriger M. PUELINCKX-
COENE, TPR 1999, p. 943 v. nr. 259 met verwijzingen.
50 Omwille van het abstract karakter van dergelijke overboeking is de vraag of het een geldige handgift is niet
van belang voor de eigendomsoverdracht zelf, maar wel om te weten of die een ongegronde verrijking vormt,
zodat een nieuwe overboeking kan worden gevorderd, of niet.
51 Zie daarvoor onder meer Hof Luik 14-12-1988, R.not.B. 1990, 88; Hof Gent 25-4-1995, R.W. 1996-97, 569; D.
van GRUNDERBEECK “Gift van hand tot hand en de bewijsfunctie van art. 2279 B.W.”, T. Not. 1997, 70.
52 Vgl. C. DE WULF,  in Exequatur van vrienzdschap, liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe, 1981, p.
(31) 42.
53 Een voorbehoud van pandrecht kan er bv. toe strekken de nakoming van de last waaronder de schenking is
aangegaan, te verzekeren. Vgl. in dit verband N. TORFS, “De handgift ‘met modaliteiten’ “, NFM 1996, (261)
266.
54 In die zin C. DE WULF,  in Exequatur van vrienzdschap, liber discipulorum et amicorum Egied Spanoghe,
1981, p. (31) 56; Hof Bergen 13-2-1996, R.Not.B. 350; J.F. TAYMANS, “Les donations de sommes ou de
titres”, in Les arrangements de famille, FRNB, Story 1990, p. 86-87 nr. 14 (met een analyse van de gevolgen
voor de successierechten, meer bepaald in het licht van art. 9 W.SuccR); J. BYTTEBIER, "De handgift", T.
Not. 1998, 72 nr. 7; contra: P. DELNOY, in Formation permanente C.U.P. vol. XXXI, p. 96, volgens wie de
derde dan voor beide partijen zou bezitten, zodat de schenker het bezit zou behouden; de auteur vergeet dat de
schenker alléén het bezit van het vruchtgebruik behoudt, niet het bezit van de naakte eigendom. Vlg. M
PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 894 nr. 179 zou hier geen
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met voorbehoud van vruchtgebruik mogelijk voor die zaken waarbij de feitelijke macht niet
wezenlijk is om het vruchtgebruik uit te oefenen, dus voor geld en waardepapieren. Zijn de
goederen in de macht van de begiftigde zelf, dan kan wel betwist worden of de schenker nog
een zakelijk recht van vruchtgebruik heeft, en niet louter een schuldvordering op de vruchten
(een schenking onder last dus).

c) Handgift met modaliteiten

Traditioneel wordt geleerd dat de vereiste van buitenbezitstelling meebrengt dat een handgift
niet onder opschortende voorwaarde of tijdsbepaling kan geschieden55. M.i. is dit onjuist - de
buitenbezitstelling is een vormvereiste; zij sluit niet uit dat partijen kunnen overeenkomen dat
ondanks de buitenbezitstelling de begiftigde eerst na het verstrijken van een termijn of
vervulling van een voorwaarde ook eigenaar wordt. Over de vraag of een schenking überhaupt
onder tijdsbepaling kan geschieden, zie verder onder.

Over de mogelijkheid van een handgift onder ontbindende voorwaarde of een handgift onder
last bestaat er geen betwisting.

3° Vermomde schenking.

Is de schenking vermomd in een andere rechtshandeling, dan ontsnapt men evenzeer aan de
vormvereiste, maar niet aan de eerder genoemde materieelrechtelijke regels inzake
beschikkingen om niet, noch (belastingrechtelijk) aan de schenkingsrechten. Voor het overige
is ze civielrechtelijk geldig56.

4° Omzetting van een natuurlijke verbintenis

Zie verder onder.

                                                                                                                                                               
sprake zijn van een handgift, maar van een beding ten behoeve van derden. Dit miskent evenwel dat de de
bewaarnemer geen eigenaar is van de zaken, en verwart bovendien de schenkingsovereenkomst enerzijds en de
vereiste van buitenbezitstelling anderzijds. Ook een inpandgeving, die eveneens buitenbezitstelling vereist, kan
op die manier worden verwezenlijkt, met als resultaat dat de derde de goederen voor de ene in pand houdt en
voor de andere in eigendom.
55 Bv. DE PAGE, Traité VIII 637; C. DE WULF,  in Exequatur van vrienzdschap, liber discipulorum et
amicorum Egied Spanoghe, 1981, p. (31) 455; M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht”, TPR 1994, 1176 nr. 192
en TPR 1999, nr. 170 en 171 met verwijzingen; N. TORFS, NFM 1996, 261.
56 DE PAGE, Traité VIII-1, 603; W. PINTENS, B. VANDERMEERSCH & K. VANWINCKELEN, Inleiding
tot het familiaal vermogensrecht (2002), 513; M. VAN QUICKENBORNE, "Gedeeltelijk schenkingen", TPR
1976 (1) 43.
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5° Onrechtstreekse schenking57

Zij geschiedt door het gebruik van de structuur van een andere handeling of combinatie van
handelingen, die (anders dan bij de vermomde schenking) een handeling om niet niet uitsluit,
dus zowel een handeling om niet als een onder bezwarende titel kan uitmaken - zoals een
derdenbeding, een delegatieovereenkomst of een handeling die een buitenbezitstelling inhoudt.
Ik bespreek de belangrijkste gevallen hieronder.

Algemeen wordt aanvaard dat voor de geldigheid als schenking vereist is dat de vorm als
dusdanig neutraal is; discussie is er wel over de vraag of de handeling een geldige
onrechtsreekse schenking is wanneer ze in concreto melding maakt van het kosteloos karakter,
bv. een overschrijving van een geldsom met als vermelding op de overschrijvingsopdracht bv.
"gift"58.

a) Buitenbezitstelling bij schuldvorderingen op naam (m.i.v. aandelen op naam).

Deze kan geschieden door kennisgeving aan de gecedeerde schuldenaar c.q. wijziging van de
inschrijving in het aandelenregister van de vennootschap. Het gaat hier immers om een cessie
(overdracht van schuldvordering) en door die kennisgeving “houdt” de gecedeerde schuldenaar
(c.q. vennootschap) de vordering (c.q. aandeel) voortaan voor de cessionaris. Gezien de aard
van de goederen kan het niet gaan om een handgift in enge zin, maar het gaat wél om een
onrechtstreekse schenking59, en deze kwalificatie heeft praktisch hetzelfde gevolg. De reden
waarom deze overeenkomst bindend is zonder vervulling van de schenkingsvormen, ook al is
ze om niet in hoofde van de begunstigde is m.i. dat de cessus in wiens hoofde ze niét om niet is
(hij blijft gewoon gehouden tot dezelfde schuld) zich niet te moeien heeft met de interne
verhouding tussen cedent en cessionaris. Dit verklaart ook waarom het anders is wanneer de
overeenkomst vermeldt dat het om een schenking gaat. Ook zullen de materiële regels inzake

                                                  
57 Zie uitvoeriger M. PUELINCKX-COENE, TPR 1999, p. 839 v. nr. 96 v.
58 Ook de fiscale kwalificatie wordt hier niet besproken. In beginsel gaat het fiscaal om een ebschikking om niet.
Geschiedt de aanvaarding door de derde-begunstigde, dan zijn in beginsel schenkingsrechten verschuldigd; vindt
die nadien plaats dan zijn in beginsel successirechten verschuldigd (zie art. 8W.Succ.). In beginsel zijn er geen
rechten verschuldigd indien de derde geen subjectief recht heeft, maar enkel begunstigd wordt door een
discretionaire bevoegdheid van de persoon met wie de bedinger heeft gecontracteerd (bv. een stichting met
discretionaire bevoegdheid binnen de grenzen van het stichtingsdoel); in die gevallen gaat het ook niet om een
derdenbeding s.s.
59 Zie onder meer J. RENAULD, "Le transfert à titre gratuit des titres nominatifs des sociétés anonymes", in
Liber amicorum Baron Louis Fredericq, Fac. Rechtsgeleerdheid Gent 1965, II, 795 (zij het dat deze auteur dit op
verkeerde motieven steunt, nl. een novatie); C. DE WULF,  in Exequatur van vrienzdschap, liber discipulorum et
amicorum Egied Spanoghe, 1981, p. (31) 48 v. (die het als een handgift sensu lato beschouwt); M. PUELINCKX-
COENE, TPR 1999, p. 839 v.; H. DU FAUX, "Over de onrechtstreekse schenking van vennootschapsaandelen op
naam", T.Not. 2000, ... Contra nog H. DE PAGE, Traité, VIII-1 nr. 417, voor wie het enkel een vermomde
schenking kan zijn; Hof Gent 4-10-1995, TRV 1996, 122 noot J. BYTTEBIER (volgens dit arrest was het geen
handgift en dus ongeldig; over onrechtstreekse schenking wordt niet gesproken).
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beschikkingen om niet desgevallend wel van toepassing zijn.

b) Derdenbeding.

 Onder bepaalde voorwaarden kan daarmee een onrechtstreekse schenking worden verricht.
Uitdrukkelijk van de schenkingsvormen vrijgesteld is de vestiging van lijfrente ten gunste van
een derde (art. 1973 BW). In andere gevallen van derdenbedingen (anders dan lijfrente en
natuurlijke verbintenis) is er geen uitdrukkelijke regel. Er zijn drie mogelijke gevallen:

i) Het beding is in hoofde van de drie partijen om niet.

 Dan ontslaat het feit dat de belofte niet door de begunstigde wordt bedongen, maar door een
andere bedinger, niet van de schenkingsvormen60 (noch van de materiële regels inzake
beschikkingen om niet).

ii) De begunstiging is niet om niet in hoofde van de belover omdat deze een tegenprestatie
ontvangt vanwege de bedinger.

 Dan is de overeenkomst bindend zonder vervulling van de schenkingsvormen, ook al is ze om
niet in hoofde van de begunstigde (wel zullen de materiële regels inzake beschikkingen om
niet desgevallend van toepassing zijn61).

Schoolvoorbeeld is de levensverzekering ten gunste van een derde. Maar het kan ook gaan
om een overdracht tussen bedinger en belover in ruil voor een andere overdracht van belover
aan derde-begunstigde.

Ook hier is de reden voor vormvrijheid m.i. dat de belover die een belofte doet ten gunste
van een derde en zelf een tegenprestatie ontvangt, zich niet te moeien heeft met de interne
verhouding tussen bedinger en begunstigde (wanneer de overeenkomst vermeldt dat het om
een schenking gaat, is de schenkingsvorm wel vereist)62.

De vraag vanaf wanneer niet alleen de overeenkomst tussen bedinger en belover bindend is, maar ook de
begunstiging ten aanzien van de derde onherroepelijk wordt, werd hoger reeds besproken.

NB. Het is – meer bepaald in een levensverzekering - ook mogelijk dat twee bedingers elkaar

                                                  
60 In dat geval speelt de bedinger de rol van de enforcer in de Anglo-Amerikaanse trust (met natuurlijk het
grote verschil dat er in ons geval geen afgescheiden vermogen is).
61 Zie over deze regels verderop, meer bepaald de inkorting en inbreng, en over de toepassing op onrechtstreekse
schenkingen H. DU FAUX, "Over onrechtstreekse schenkingen waarin onroerende goederen zijn betrokken",
T.Not. 2001, (459) 461.
62 M. PUELINCKX-COENE, TPR 1999, 930-931 nr. 236.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2006                                                           - 350 -

als begunstigde aanwijzen onder voorwaarde van vooroverlijden (een soort tontine). In dit
geval kan het zijn dat het ook materieel niet om een schenking gaat (tussen beiden), maar om
een kansovereenkomst met evenredige kansen, en dus een handeling onder bezwarende titel63.
Dit is meer bepaald van belang voor de onderhoudsplicht, alsook voor de vrijstelling van
inkorting in het geval de begunstiging niet vrijgesteld is onder art. 124
Landverzekeringsovereenkomstenwet (omdat ze buiten verhouding staat tot de
vermogenstoestand van de verzekeringnemer)64.

iii)  De begunstiging is om niet in hoofde van de belover en de bedinger, maar niet in hoofde
van de begunstigde.

  Dit vinden we wanneer de bedinger, die ten gunste van de derde-begunstigde bedingt, daarbij
een schuld jegens de derde delgt, of iets van de derde verkrijgt. Ook hier is de belofte om niet
in hoofde van de belover, zodat de schenkingsvorm in beginsel vereist is om de belofte
bindend te maken voor de belover (al zijn de materiële regels inzake handelingen om niet hier
niet van toepassing ten aanzien van de begunstigde; het is veeleer een onrechtstreekse
schenking door de belover aan de bedinger). Dit belet niet dat een dergelijke onrechtstreekse
schenking eventueel om andere redenen vormvrij kan zijn – bv. omdat ze vermomd is in een
delegatie-overeenkomst waarbij de gedelegeerde donandi causa handelt jegens de delegant (hij
belooft namelijk een schuld van de delegant te betalen, zonder dat hij daarvoor iets in de plaats
verlangt van de delegant).

c) Andere onrechtstreekse schenkingen die niet translatief zijn.

Een onrechtstreekse schenking in materiële zin vinden we ook in andere gevallen, waar er weliswaar geen
overdracht plaatsvindt, maar de verkrijging toch het gevolg is van een eerdere handeling om niet.

i) Delegatie op grond waarvan een gedelegeerde een overdracht verricht of zich daartoe
verbindt jegens een derde.

In vele gevallen leidt de delegatie niet tot een overdracht, maar slechts tot het ontstaan van een schuldvordering
van de delegataris, zo bv. bij de overschrijving (giro) van geld op andermans rekening via de bank als
gedelegeerde65. Deze kan natuurlijk wel een schenking vormen in materiële zin, net zoals een cessie of een

                                                  
63 Zie ook P. DELNOY, in Formation permanente C.U.P. vol. XXXI, p. 161 v.
64 Meer algemeen over de levensverzekering en het huwelijksvermogensrecht, zie N. TORFS, "De
huwelijksvermogensrechtelijke benadering van de levensverzekering in de nieuwe wet op de
landverzekeringsovereenkomst", in Bijzondere overeenkomsten. Recyclagedagen 1993 van de nederlandstalige
raad KFBN, Kluwer Antwerpen 1994, 1 v.
65 De overschrijving wordt vaak - ten onrechte - gezien als een lastgeving, of soms als een cessie, terwijl het om
een delegatio solvendi gaat.
Er is weliswaar een overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en bank. Maar waaruit bestaat de uitvoering
van de opdracht? Lastgeving s.s. veronderstelt dat de bank jegens een derde wederpartij een
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derdenbeding dat kan inhouden. Het kan daarbij niet om een handgift gaan, maar het is wel een (van
schenkingsvormen vrije) onrechtstreekse schenking66. De reden voor de vormvrijheid is dezelfde als hierboven
bij de cessie: in hoofde van de gedelegeerde is de betaling niet om niet, en de interne verhouding delegant-
delegataris gata hem niet aan.

ii) Andere gevallen

Een onrechtstreekse schenking vinden we ook wanneer iemand profiteert van andermans afstand van recht in
enge zin - inbegrepen de kwijtschelding van schuld of de afstand van verhaal na betaling voor rekening van een
derde67. Hetzelfde vinden we ook bij een “declaratieve” aanwas van recht ten gevolge van een eerdere
overeenkomst waarbij de ander voorwaardelijk afstand doet van zijn rechten op de desbetreffende goederen, die
deel uitmaken van een ruimere gemeenschap, m.b. door middel van een verdeling of van een aanwasregeling in
een gemeenschap van goederen.

                                                                                                                                                               
(verbintenisrechtelijke of zakenrechtelijke) rechtshandeling verricht in naam en voor rekening van de
opdrachtgever. Dit vinden we niet bij  een overschrijving. Welke rechtshandeling verricht de bank immers jegens
de derde? Zijn rekening crediteren, d.w.z. zijn  tegoed verhogen, d.w.z. zijn eigen verplichting als bank verhogen.
De uitvoering van de giro-opdracht is dus niets anders dan het aangaan van een geldverbintenis jegens de
begunstigde. Deze geldverbintenis is onafhankelijk ten aanzien van de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en
begunstigde; ook wanneer er geen betaling verschuldigd was door de opdrachtgever blijft het credit op de
rekening, en het is de opdrachtgever en niet de bank die krachtens de valutaverhouding (d.i. de verhouding tussen
opdrachtgever en derde) kan terugvorderen. Eenmaal de creditering heeft plaatsgevonden is de daarmee
aangegane geldverbintenis ook abstract ten aanzien van de dekkingsverhouding (de verhouding tussen
opdrachtgever en bank).
Hieruit blijkt dat de overschrijvingsopdracht een delegatie-overeenkomst vormt, en meer bepaald een delegatio
solvendi; het is een “opdracht” in de zin van een delegatie en niet in de in zin van een gewone lastgeving. De bank
die de opdracht aanvaardt, gaat dus in opdracht van de opdrachtgever een (onafhankelijke) verbintenis aan,
waardoor de schuld van de opdrachtgever jegens de begunstigde wordt voldaan.
Weliswaar betreffen de schoolvoorbeelden van delegaties geldschulden die in een andere vorm worden aangegaan
dan een rekeningtegoed, en waarbij het aangaan van de nieuwe schuld door de gedelegeerde de oude schuld nog
niet tenietdoet (maar enkel onbeschikbaar maakt; eerst de nakoming van de nieuwe schuld doet de oude
uitdoven), maar dat belet niet dat ook de overschrijving in wezen aan de kenmerken van de delegatio solvendi
beantwoordt. De kwalificatie als lastgeving daarentegen dateert nog uit de tijd toen de lasthebber met de zak vol
goudstukken die de opdrachtgever hem meegaf, naar de bestemmeling trok om uit te betalen.
Bijzonder aan de overschrijving is wél dat de schuld van de bank jegens de delegant reeds tenietgaat zodra de
bank de rekening van de delegataris crediteert (dus de verbintenis aangaat) en niet eerst wanneer de delegataris
het rekeningtegoed zou gebruiken; de verbintenis die de bank moet aangaan én nakomen om de opdracht te
volbrengen is immers de verbintenis om een rekeningtegoed ter beschikking te stellen aan de begunstigde, niet
om een som geld uit te betalen
De hier gegeven analyse geldt anderzijds niet voor “overschrijvingen” tussen effectenrekeningen, die wel degelijk
een eigendomsoverdracht van effecten inhouden. Meestal spreekt men daar van een “overboeking”.
66 Voor een recent overzicht, zie M. PUELINCKX-COENE, TPR 1999, p. 943 v. nr. 258 v. Zie verder onder
meer P. DELNOY, La qualification de la donation par virement", RCJB  1984, 196; H. DU FAUX,
"Overschrijving animo donandi van rekening naar rekening. Kwalificatie", T. Not. 1989, 263. Ook hier zullen
schenkingsrechten verschuldigd zijn zodra een - zij het niet bindende - akte wordt opgemaakt. Soms wordt het
ook als een handgift gekwalificeerd, bv. Rb. Antwerpen 30 juni 1988, T.Not. 1989, 263 v. noot H. DU FAUX;
Hof Antwerpen 13-9-1999, R.W. 2001-2002, 460.
67 Cfr. H. DE PAGE, Traité VIII-1 nr. 501.
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Aan dergelijke handelingen kan immers zowel een overeenkomst onder bezwarende titel ten grondslag liggen
als een overeenkomst om niet (Hoger werd reeds aangegeven onder welke voorwaarden een inbreng in een
gemeenschap waar een aanwas- of verblijvensregeling geldt achteraf gezien geldt als een handeling onder
bezwarende titel, dan wel als een onrechtstreekse schenking).

6° Belofte tot verbruiklening of bewaargeving.

 Een bijkomende vormvereiste wordt evenwel niet gesteld bij een belofte tot verbruiklening of
onregelmatige bewaargeving, waarbij niet meer moet worden teruggegeven dan men ontvangt.
Het gaat hier om de zeldzame gevallen van wederkerige overeenkomsten om niet. Men kan
ze dus ook als een soort vermomde schenking beschouwen.

Een belofte tot lening of bewaargeving is een volwaardige en bindende overeenkomst.
Traditioneel wordt de “lening” of “bewaargeving” zelf die daarop volgt als een nieuwe, zgn.
zakelijke overeenkomst gekwalificeerd, wat in deze gevallen evenwel ten onrechte geschiedt:
het gaat daarbij dan gewoon om de uitvoering van de voorafgaandelijke overeenkomst
“leningbelofte” (bv. kredietopening) of “bewaargevingbelofte”.

7° Belofte tot inbreng in een vzw

Ook de belofte tot inbreng in een vzw (dit is onder meer betaling van lidgeld) is als dusdanig
niet aan dergelijke vormvereisten onderworpen68.

NB. De overdracht bij stichting wordt verder afzonderlijk behandeld.

                                                  
68  De oprichting van een vzw en de wijziging van de oprichtingsakte (statuten) moeten wel schriftelijk
geschieden (art. 2 lid 2 VZW-wet 27-6-1921).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2006                                                           - 353 -

4. Zekerheidsovereenkomsten

Zekerheidsovereenkomsten die een verbintenis tot geven inhouden zijn de overeenkomst tot
inpandgeving of hypotheekvestiging. Ook de overeenkomsten tot voorbehoud van een
zakelijke zekerheidsrecht (voorbehoud van hypotheek, voorbehoud van voorrecht van
onbetaalde verkoper van onroerend goed e.d.) horen daaronder. Al deze overeenkomsten tot
vestiging van een zakelijk zekerheidsrecht kunnen ook als “om niet” dan wel “onder
bezwarende titel” worden gekwalificeerd, namelijk naargelang zij tot zekerheid strekken van
een reeds bestaand krediet of van een nieuw toe te kennen krediet.

Vooraleer deze zekerheidsovereenkomsten nader te bespreken (onder b), moet toch nog even
worden ingegaan op de vraag of de zekerheidsovereenkomst dan toch niet in bepaalde
gevallen een titel kan zijn voor eigendomsoverdracht (in plaats van louter vestiging van een
pand- of hypotheekrecht) (onder a).

a. (Overdracht (of voorbehoud) van eigendom ten titel van zekerheid.

Hoger werd reeds betoogd dat de loutere zekerheidseigendom in ons recht niet wordt erkend
(zie Deel I. voor de juiste draagwijdte daarvan). Evenwel zijn er een aantal gevallen waarbij de
schuldeiser een volwaardig eigendomsrecht verkrijgt, en geen loutere zekerheidseigendom.

1° Bij roerende zaken.

a) Eigendom van soortzaken

Het gebeurt dat de schuldenaar aan zijn schuldeiser een hoeveelheid vervangbare goederen
overhandigt, welke niet afgescheiden blijven van het vermogen van die schuldeiser.

Door de vermenging is er een oorspronkelijke verkrijging van eigendom, dus met voorrang op
alle oudere rechten.

In Deel II. werd reeds besproken onder welke voorwaarden er een mede-eigendom ontstaat.
Waar dat niet het geval is, zal de bezitter de volle eigendom verkrijgen, met verplichting
eenzelfde hoeveelheid terug te geven. Werden de zaken hem tot zekerheid overhandigd, dan
noemt men dit ten onrechte soms een quasi-pand. Evenwel gaat het om volle eigendom.
Vandaar gelden de bijzondere regels inzake inpandgeving hier niet. Dit laatste werd recent nog
bevestigd in een arrest van het Hof van cassatie van 4 april 200369.

                                                  
69 Cass. 4 april 2003, TBH 2003, 393 = RW 2003-2004, 1689 noot M.E. STORME: “"De zakenrechtelijke
kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling hanvan een geldsom tot zekerheid” = F.F.
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Gevolg van deze eigendomsverkrijging is dat de schuldeiser volwaardig eigenaar is. De
goederen maken in geval van faillissement van de schuldenaar of andere vorm van samenloop
geen deel uit van de failliete boedel. Voor zover er een verbintenisrechtelijke verplichting tot
teruglevering aan de schuldenaar (of verrekening met diens schuld) bestaat, geldt die slechts
onder de overeengekomen modaliteiten (dus in beginsel slechts nadat de schuld is betaald).
Maar hoe dan ook heeft de schuldenaar-kredietnemer geen enkel zakelijk recht ten aanzien van
die goederen en uitsluitend obligatoire rechten, namelijk diegene die uit zijn rechtsverhouding
bij de eigenaar van de soortzaken voortvloeien (tenzij natuurlijk er omgekeerd voor de
teruggaveverplichting zekerheid is gesteld).

De belangrijkste toepassingen hebben betrekking op geld en waardepapieren.

b) Leasing

Een andere vorm van zekerheidseigendom vinden we bij bij leasing, in het bijzonder bij een
sale-leaseback, die een zekerheidsoverdracht inhoudt.

2° Bij schuldvorderingen

a) Uitgangspunten

i) Beginsel70

Net zoals bij roerende zaken geldt bij schuldvorderingen op naam dat er niet zoiets bestaat als
een zekerheidseigendom die zakenrechtelijk iets anders zou zijn dan ofwel een pandrecht
ofwel een volwaardig eigendomsrecht. Anders gezegd: ofwel gaat het om een zekerheidsrecht,
zoals pand of een ander erkend zekerheidsrecht (en dat mits aan de vereisten daartoe is
voldaan), ofwel om gewone, volwaardige eigendom. Een tussenfiguur bestaat er
zakenrechtelijk niet71 - behalve in het bijzonder geval van certificatie van effecten72.

                                                                                                                                                               
Bank&Fin.R. 203, 375 noot I. PEETERS "Een verdere stap naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire
eigendom tot zekerheid": ook de opbrengst van het geld, als die er is, komt in beginsel toe aan de eigenaar en niet
aan de zekerheidsgever - tenzij er natuurlijk op andere gronden een verbintenis is van de eigenaar om die
opbrengst te vergoeden aan de zekerheidsgever.
70 Over deze vraag bestaat er een uitvoerige doctrine, hoofdzakelijk verdeeld in voor- en tegenstaders van de
fiducaire cessie. tegenstanders o.m. L. SIMONT, "De overdracht van schuldvordering tot zekerheid", Liber
amicorum F. Dumon I, 259: X. DIEUX, "Le contrat: instrument ou objet du dirigisme", in Les obligations
contractuelles, Jeune barreau Brussel 1984, p. 290 nr. 13; P.-H. DELVAUX, "La mobilisation des créances à titre
de garantie", Travaux des IX journées d'édtudes juridiques Jean Dabin, 517 v.; P.A. FORIERS, in Les operators
fiduciaires, p. 275. Genuanceerder F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 301-302.
71 Dit lijkt anders te zijn in het Duitse recht, waar de Sicherungsabtretung of fiduziarische Zession het pandrecht
in de parktijk bijna volledig heeft verdrongen. Een belangrijke toepassing ervan is ook de op voorhand bedongen
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Over dit beginsel bestaat er een zekere onduidelijkheid. Die heeft daarmee te maken dat
enerzijds het principe-arrest waaruit de regel blijkt, niet bijzonder duidelijk is73, en anderzijds
de wetgever in een aantal bijzondere gevallen ofwel van een cessie spreekt waar het eigenlijk
slechts om een inpandgeving gaat, of omgekeerd een volwaardige cessie een zekerheidsrecht
noemt.

Zie:
- voor schuldvorderingen uit overheidsopdrachten: art. 43 v. Overheidsopdrachtenwet 15 juni 2006 (sinds de
wijziging bij W. 15 juli 1998 wordt uitdrukkelijk over een eigendomsoverdracht tot zekerheid gesproken);
- de zgn. loonoverdracht, waarmee een overdracht van loonvorderingen wordt bedoeld - art. 28 v.
Loonbeschermingswet van 12 april 1965 en 1390ter Ger.W., en waarbij het duidelijk is dat men de overdracht tot
zekerheid op het oog heeft en geen volwaardige cessie.
Sommigen hebben daaruit afgeleid dat de wetgever impliciet de geldigheid van een overdracht van
schuldvordering tot zekerheid heeft erkend. De waarheid is evenwel dat de wetgever door die nadere
reglementering de overdracht van schuldvordering tot zekerheid precies heeft herleid tot een inpandgeving74, en
de overdracht noemt precies om te vermijden dat men zou ontsnappen aan die beperkende regels door de
vestiging van het zekerheidsrecht “overdracht” te noemen in plaats van inpandgeving.

Voor de praktijk ontstond aldus onzekerheid over de vraag wanneer de cessie die ook een
zekerheidsoogmerk heeft tot een als volwaardig erkende eigendom leidt en wanneer niet.

ii) Gevolgen bij gebreke van volwaardige eigendomsoverdracht

Het verschil in gevolgen blijkt wel duidelijk uit de rechtspraak (Cass. 17 oktober 1996 en verdere rechtspraak)75:
een zekerheidscessie die de cedent geen volwaardige eigendom overdracht geeft de cedent wel een inningsrecht,
maar het heeft geen zakelijke werking en dus niet meer tegenwerpelijk vanaf het ontstaan van de samenloop
(tenzij de cessie kan geherkwalificeerd worden als een inpandgeving). Door de niet-erkenning van de
zekerheidseigendom in ons zakenrecht zijn overeenkomsten die ertoe strekken een dergelijke zekerheid te
vestigen, niet uitvoerbaar (voor zover natuurlijk de lex rei sitae het Belgische recht is). Nietig is een dergelijke

                                                                                                                                                               
zekerheidscessie van de prijsvordering in geval van doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud verkregen
goederen ("Abtretungsklausel").
72 Bij certificatie van effecten wordt de uitgever van het certificaat eigenaar van de effecten en hebben de
certificaathouders een beperkt zakelijk recht op de gecertificeerde effecten (een soort Anwartschaftsrecht). De
certificatie strekt doorgaans niet op de eerste plaats tot zekerheid en wordt om die reden hier niet uitvoerig
besproken.
73  Cass. 17 oktober 1996, RW 1996-97, 1395 noot M.E. Storme “Zekerheidsoverdracht, numerus clausus van
zakelijke rechten, en andere zekerheidsmechanismen na het cassatie-arrest van 17 oktober 1996” = Pas. 1996 I
992 concl. J.-M. PIRET = RPS 1997, 145 n. Th. BOSLY =JLMB 1997, 520.
74 Vgl. I. MOREAU-MARGREVE, in Les créanciers et le droit de la faillite, Bruylant Brussel 1983, (77) 188.
75  Cass. 17 oktober 1996, vorige noot; Hof Antwerpen 28 februari 2000, RW 2002-2003, 97.
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overeenkomst echter geenszins76, enkel niet of slechts beperkt77 uitvoerbaar.

Een zekerheidscessie die geen volwaardige eigendomsoverdracht inhoudt (en daarom geen zakelijke werking
heeft), zal meestal wél beantwoorden aan de vereisten voor een pand op schuldvorderingen en dient dus in
beginsel daarin te worden geconverteerd ("conversie" van rechtshandeling). Op grond van het leerstuk van de
conversie78 van rechtshandelingen, moet worden nagegaan of een redelijke uitleg van die overeenkomst dan niet
inhoudt dat partijen geacht worden een overeenkomst te hebben gesloten tot vestiging van een zekerheidsrecht dat
wel wordt erkend, meer bepaald (in de meeste gevallen) tot inpandgeving (de belofte tot inpandgeving is in ieder
geval vormvrij, zodat aan deze herkwalificatie geen vormvereisten in de weg staan). Voor zover die
herkwalificatie geen verzwaring inhoudt van de verplichtingen van de schuldenaar, zal dit normaal het geval
zijn79. Evenwel kan zij er niet toe leiden dat een schuldenaar, die er zich niet toe verbonden heeft om zaken
daadwerkelijk uit handen te geven (feitelijke buitenbezitstelling) daar nu toe zou zijn verplicht. Wel kan het dan
zijn dat het ontbreken van de vestiging van een zekerheidsrecht in zo’n geval de schuldeiser recht geeft op
ontbinding van de onderliggende kredietovereenkomst.

Een herkwalificatie als of conversie in pandrecht anderzijds, maakt natuurlijk dat ook de desbetreffende
dwingende bepalingen ter bescherming van de schuldenaar (bv. art. 2078 BW) van toepassing zijn.

iii) Criterium voor volwaardige eigendomsoverdracht

Blijft de vraag onder welke vereisten de cessie inderdaad geacht wordt een volwaardige eigendomsoverdracht in
te houden. Een verplichting van de cessionaris om de vordering onder bepaalde voorwaarden of op een bepaald
tijdstip terug over te dragen staat daaraan niet in de weg, een automatische terugkeer naar de cedent wel. De
cessionaris heeft een volwaardige eigendom van de schuldvordering indien zijn eigendomsrecht niet accessoir is
aan de schuldvordering die hij op de cedent heeft. De verplichting van de cessionaris tot teruglevering is dus een
zelfstandige verplichting, en de terugkeer van de schuldvordering geschiedt door de uitvoering daarvan en niet
automatisch door de aflossing van de schuld van de cedent jegens de cessionaris. De zelfstandige verplichting kan
wel berusten op een zekerheidsovereenkomst (het is dus niet vereist dat het om een verkoop en een terugkoop

                                                  
76 Het besproken kassatie-arrest van 17-10-1996 stelt duidelijk dat de regel niet wordt beteugeld door
nietigheid van de overeenkomst tot overdracht, maar door niet-erkenning van het zakelijk recht in geval van
samenloop.
77 De onmogelijkheid van fiduciaire cessie belet bv. niet dat uit dergelijke overeenkomst wel kan voortvloeien
dat zgn. cessionaris de bevoegdheid verkrijgt om de schuldvordering te innen, althans zolang hij niet in conflict
komt met samenlopende schuldeisers of andere derden die een zakelijk recht op de schuldvordering verkrijgen.
Een dergelijk inningsrecht heeft namelijk geen zakelijke werking (tenzij er sprake is van een pandrecht op de
schuldvordering).
78 Zie over conversie meer algemeen J. RONSE, “Gerechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen“,
TPR, 1965, 199; W. van GERVEN, Beginselen van belgisch privaatrecht, Algemeen deel, nr. 134.
79 Dit volgt uit de klassieke leer inzake conversie, zoals uitgewerkt door J. RONSE, “Gerechtelijke conversie
van nietige rechtshandelingen“, TPR 1965, 199; W. van GERVEN, Beginselen van belgisch privaatrecht,
Algemeen deel, nr. 134. Anders evenwel I. MOREAU-MARGREVE, in Les créanciers et le droit de la faillite,
Bruylant Brussel 1983, p. (77) 183-184, die een actuele en geen louter hypothetische bedoeling van partijen
vereist.
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gaat).

Een voorbeeld van een cessie die als een pandrecht moet worden beschouwd is daarentegen de  (verder in dit Deel
nader besproken) "loonoverdracht". Aan de term overdracht mag men hier, gezien de inconsistentie van het
wettelijk taalgebruik in heel deze materie, geen andere betekenis hechten dan dat het gebruik van de term
"overdracht" in plaats van "inpandgeving" in de zekerheidsovereenkomst de uitwerking ervan niet aantast.

iv) Verschil met niet krachtens cessie verkregen schuldvorderingen met zekerheidsoogmerk
(bv. overschrijving van een geldsom)

Er zijn ook vele gevallen waar een schuldeiser een schuldvordering verwerft tot zekerheid, maar dan niet een
schuldvordering die hem gecedeerd is, maar één die nieuw ontstaat in zijnen hoofde.

Denken we bv. aan een bedrag dat ten titel van zekerheid wordt overgeschreven op de rekening van de
schuldeiser (overschrijving, giro). Het gaat hier helemaal niet om de cessie van een vordering, die daardoor zou
overgaan op de begunstigde, maar om een vorm van delegatie-overeenkomst, waarbij door het akkoord van de
gedelegeerde (de rekeningvoerende instelling) de begunstigde een nieuwe schuldvordering op de gedelegeerde
verkrijgt. Dit werd hoger reeds ontleed; de delegatie-overeenkomst wordt verderop ook nog nader besproken als
een vorm van zekerheid op schuldvorderingen.

Een bijzonder voorbeeld vinden we ook bij brouwerijcontracten, d.i. rechtsverhoudingen tussen een brouwer en
een horeca-uitbater. De huurceel van het café staat vaak op naam van de brouwerij, die het goed onderverhuurt
aan de cafébaas. Dit verschaft de brouwer een bijkomende machtspositie (en heeft daarbij mede een
zekerheidsfunctie).

b)  Toepassingen (als volwaardig erkende eigendomsoverdrachten tot zekerheid):
Rekeningtegoeden en financiële instrumenten met buitenbezitstelling

Een aparte wettelijke regeling, die ook de gevolgen van een fiduciaire cessie in detail regelt,
vinden we wel voor rekeningtegoeden en financiële instrumenten (in de WFZ).

De regeling van art. 12 en v. WFZ bestaat uit twee luiken:
a) regels betreffende de zekerheidscessie, en
b) regels betreffende cessie en retrocessie-overeenkomsten ("repo's").

Voor de inwerkingtreding van de WFZ was het toepassingsgebied van die bijzondere regeling vrij beperkt (in
essentie tot krediet- en beleggingsinstellingen en overheden, zoals te vinden was in art. 23 v. van de Wet van 2
januari 199180, en de cessie-retrocessie-overeenkomsten zoals eveneens geregeld door art. 23 en v. de Wet van 2

                                                  
80 Wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair
beleidsinstrumentarium, Hoofdstuk III. Bepalingen betreffende de cessies-retrocessies en de
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januari 1991). De WFZ verving deze door een meer algemene regeling.

i) Fiduciaire cessies tussen rechtspersonen.

Tussen rechtspersonen (beperking van § 4) kan een zakelijke zekerheidsovereenkomst worden gesloten die
inhoudt dat de eigendom van financiële instrumenten of van rekeningtegoeden wordt overgedragen ten titel van
zekerheid.

Totstandkoming: erkenning als zakelijk recht

Krachtens deze regels verschaft de fiduciaire cessie tussen rechtspersonen aan de cessionaris een erkend en
tegenwerpelijk zakelijk recht (zie art. 12 § 2). De regeling is wel slechts van toepassing mits er een
"buitenbezitstelling" plaatsvindt aan de cessionaris (zie art. 4 § 1, hoger besproken)81. Ook moet zowel de
zekerheidsovereenkomst als de verschaffing en identificatie van het onderpand bewezen worden, maar daarvoor
geldt geen bijzondere beperking en kunnen alle  bewijsmiddelen gebruikt worden die gelden in handelszaken (art.
6 WFZ).

Voor de beperking van het toepassingsgebied tot rechtspersonen lijkt er geen rechtvaardiging te vinden; deze
beperking geldt ook niet bij de hiernavolgende regeling van de repo's.

Nadere rechtsgevolgen

De rechtsgevolgen worden bepaald door de overeenkomst tussen partijen, binnen de grenzen die de WFZ hieraan
geeft, die evenwel veel ruimer zijn dan bij het gemeen recht.

Zo wordt de schuldeiser-zekerheidsverkrijger, indien dit bedongen is, eigenaar en heeft hij de verplichting
dezelfde goederen of gelijkwaardige goederen terug te geven wanneer de gewaarborgde schuld is nagekomen dan
wel de waarde ervan op de schuld toe te rekenen.

Op het zekerheidsrecht van de cessionaris zijn de specifieke regels inzake pandrecht niet van toepassing (art. 12 §
1). In werkelijkheid zijn er dwingende regels inzake realisatie die maar in beperkte mate verschillen van de regels
bij inpandgeving van dezelfde soorten activa (en met name zelfs niet "soepeler zijn" dan bij pandrecht op
dergelijke activa), zie art. 12 § 3. Bij wanprestatie aan de gewaarborgde schuldvordering vervalt de verplichting
van de cessionaris om de activa terug over te dragen, en wordt de waarde van de overgedragen activa toegerekend
op de gewaarborgde schuld; het eventuele saldo komt toe aan de overdrager (verrijkingsverbod). De waarde die
moet worden gebruikt is de waarde op de datum van opeisbaarheid van de schuld. Betwisting is er wel over de
vraag of de cessionaris ook rekenschap moet doen van de inkomsten die hij met het actief heeft verworven

                                                                                                                                                               
eigendomsoverdrachten tot zekerheid.
81 Ter herinnering, art. 2 lid 2 RL omschrijft dit als volgt: "daadwerkelijk geleverd, overgedragen, gehouden,
ingeschreven in een register of anderzijds gekwalificeerd, zodat zij in het bezit of onder de controle komen van de
zekerheidsnemer of een persoon die namens de zekerheidsnemer optreedt."
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(interest82, meerwaarde83, enz.).

Art. 12 § 2 bepaalt verder dat de cessionaris als eigenaar van de overgedragen activa het recht heeft deze te
vervreemden. Zijn verplichting om bij betaling van de gewaarborgde schuld in beginsel dezelfde of
gelijkwaardige activa terug te leveren beperkt dus niet zijn beschikkingsbevoegdheid (de verplichting is zuiver
obligatoir; bij insolventie van de cessionaris maken de gecedeerde activa deel uit van zijn boedel); de eigendom
keert ook niet automatisch terug naar de cedent bij betaling van de gewaarborgde schuld. Ondanks de kwalificatie
van de fiduciaire cessie als een zekerheidsovereenkomst, dient het eigendomsrecht van de cessionaris dan ook als
een volwaardig, niet-accessoir eigendomsrecht te worden beschouwd.

Al deze rechten worden ook niet aangetast door het ontstaan van een samenloop tussen de schuldeisers van één
der betrokken partijen.

ii) Cessie-retrocessieverrichtingen ("repo's")

Van een repo of cessie-retrocessie-verrichting spreekt men wanneer er een contante verkoop wordt gesloten van
financiële instrumenten tezamen met, tussen dezelfde partijen, een gelijktijdige terugkoop op bepaalde of
onbepaalde termijn van gelijkwaardige financiële instrumenten (art. 13 § 1 WFZ, dat verduidelijkt dat deze
kwalificatie geldt "ongeacht de overeengekomen prijs-, leverings- of looptijdvoorwaarden").

De zgn. cessie-retrocessie van financiële instrumenten is apart geregeld, zij het vrij gelijkaardig, in art. 13 van
dezelfde WFZ. Ook hier veronderstelt toepassing van de WFZ een buitenbezitstelling.

c) Andere voorbeelden

Daarnaast vinden we in de praktijk een aantal gevallen waarin de cessie duidelijk een
volwaardige eigendom inhoudt.

Voorbeelden:
- factoring: de factor verkrijgt de vorderingen in volle eigendom (en dit ongeacht of hij een
regres heeft op de overdrager in geval van insolventie van de debitor cessus84 of niet) ;
- bij kredietverzekering: de kredietverzekeraar die betaalt verkrijgt de volle eigendom van de
vordering.

                                                  
82 Uit Cass. 4 april 2003, TBH 2003, 393 = RW 2003-2004, 1689 noot M.E. STORME: "De zakenrechtelijke
kwalificatie en de verbintenisrechtelijke gevolgen van de betaling van een geldsom tot zekerheid” = F.F.
Bank&Fin.R. 203, 375 noot I. PEETERS "Een verdere stap naar een coherent juridisch kader voor de fiduciaire
eigendom tot zekerheid" kan men afleiden dat de zekerheidseigenaar niet verplicht is de vruchten van het goed af
te geven of toe te rekenen.
83 Naar analogie met de rechtspraak inzake leasing van lichamelijke goederen kan men stellen dat de meerwaarde
wel moeten worden afgegeven of verrekend. In die zin V. SAGAERT & H. SEELDRAYERS, RW 2004-2005,
(1521) 1538 nr. 57.
84 zgn. factoring with recourse.
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Een overdracht in volle eigendom vereist niet noodzakelijk dat de tegenprestatie door de
cessionaris erin bestaat om tot beloop van de nominale waarde van de gecedeerde vordering
afstand te doen van vorderingen jegens de cedent; men kan ook overeenkomen dat dit slechts
zal geschieden tot beloop van de reële waarde (d.i. hetgeen werkelijk geïnd wordt)85, m.a.w.
dat de vervallen schulden van de cedent toegerekend worden op hetgeen de cessionaris moet
terug overdragen aan de cedent.

Daarbuiten is de rechtspraktijk sedert het cassatie-arrest van 1996 terughoudend om de term
cessie te gebruiken in gevallen waar de wetgever dat niet doet (een reeds genoemd voorbeeld
van het laatste is de loonoverdracht), omwille van het risico dat de rechter de cessie niet als
een volwaardige eigendomsoverdracht zou erkennen. De invoering van de WFZ verandert daar
weinig aan, omdat daaruit noch a pari noch a conbtrario veel kan worden afgeleid voor
fiduciaire cessie van andere schuldvorderingen dan rekeningtegoeden en financiële
instrumenten.

b. Vestiging van zakelijke zekerheidsrechten (overeenkomst tot inpandgeving of hypotheek-
vestiging)

1° De uitdrukkelijke pand- of hypotheekovereenkomst

a) Zonder twijfel een geldige titel

 Dat een zekerheidsovereenkomst een voldoende titel is voor de vestiging86 van een pand- of
hypotheekrecht is, anders dan voor een eigendomsoverdracht, natuurlijk vanzelfsprekend.
Pand- en hypotheekrecht zijn precies die zakelijke rechten die bedoeld zijn als
zekerheidsrechten.

b) Causaal karakter van pand- en hypotheekvestiging

 Wel wordt er niet steeds ingezien dat de pandvestiging en de hypotheekvestiging, als
vestiging van beperkte zakelijke rechten, opnieuw steeds de uitvoering vormen van een -
voorafgaande of gelijktijdige - overeenkomst tot pand- of hypotheekvestiging.

                                                  
85 Cass. 25 februari 1982, Arr.Cass. 1981-82 nr. 385 = RW 1983-84, 162 = Pas. 1982 I 790 = JT 1983, 121.Dit
arrest betrof wel enkel de interne verhouding tussen cedent en cessionaris en geen samenloop.
Tegenwerpelijkheid bij samenloop werd aanvaard door Hof Brussel 13 april 1989, RW 1988-89, 195 noot; vgl.
Rb. Brussel 8 februari 1986, RW 1987-88, 648. Anders Hof Gent 1 maart 1989, RW 1989-90, 1064
86 De terminologie “titel tot vestiging” vinden we her en der in de wet, bv. voor de hypotheek in art. 30
Scheepvaartwet.
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Dit heeft aanleiding gegeven tot een arrest van het Hof Antwerpen 20-2-199587. Geïnti-
meerde "A" had zich, vereenvoudigd gezegd, bij een leningsakte hoofdelijk en ondeelbaar
verbonden tot terugbetaling van een lening aan B en daarbij ook een hypotheek toegezegd
op zijn onroerend goed. A verkrijgt later de algehele nietigverklaring van haar overeenkomst
met de kredietgever (wegens dwaling). Nadat die beslissing in kracht van gewijsde is
gegaan, spreekt de kredietverlener A terug aan, ditmaal niet als borg, maar als
hypotheekgever. Het Hof besliste - terecht - dat nu er geen verbintenis meer overblijft van A
jegens de kredietmaatschappij om een hypotheek te vestigen (verbintenis die enkel in de
vernietigde overeenkomst werd aangegaan), het hypotheekrecht van rechtswege vervalt
(door die vernietiging). Het hypotheekrecht is immers gevestigd in uitvoering van een
verbintenis die door de vernietiging met terugwerkende kracht teniet is gegaan. Dat de
hypotheekvestiging formeel geldig is, doet daaraan niet af, nu hypotheekvestiging een
causale rechtshandeling is en de titel voor die vestiging was weggevallen.

c) Afhankelijk karakter van pand- en hypotheekrecht

 Dit causaal karakter van een pand- of hypotheekvestiging mag niet worden verward met het
afhankelijk (accessoir) karakter van die zekerheidsrechten. Dat laatste betekent niet dat er een
geldige verbintenis moet zijn aangegaan om ze te vestigen (dat betreft het causaal karakter),
maar dat er een verbintenis moet zijn tot zekerheid waarvan het pand- of hypotheekrecht wordt
gevestigd. Die verbintenis kan evenwel een verbintenis van een derde zijn (men kan een
hypotheek toestaan voor de schuld van een derde, ook zonder zelf borg te worden), of een
toekomstige verbintenis (niet te verwarren met de vraag van een inpandgeving van
toekomstige schuldvorderingen). Dit laatste staat in ons recht vast sedert het arrest-Mengal,
"onder het enkele voorbehoud dat zij bepaald zijn of kunnen worden bepaald op het tijdstip
van de zekerheidstelling"88 (vereiste van bepaalbaarheid van de verzekerde schuld, opnieuw
niet te verwarren met het vereiste van de bepaalbaarheid van in pand of hypotheek te geven
goederen) en werd bekrachtigd door de invoeging (door de W. 13-4-1995) van art. 51bis in de
W. 4-8-1992 Hypothecair krediet. Deze laatste bepaling verduidelijkt ook dat de hypotheek
steeds kan worden opgezegd - met een opzeggingstermijn van minstens 3 en hoogstens 6
maanden - voor andere dan reeds bestaande schuldvorderingen (art. 51 bis § 2, met een nadere
omschrijving van de begrippen bestaande en toekomstige schuldvorderingen). Wel bepalen art.
80 Hyp.W. en 2074 BW dat de hypotheek- c.q. pandovereenkomst het hoogstbedrag moet
vermelden van de verbintenissen waarvoor zekerheid wordt  toegezegd.

                                                  
87 AJT 1994-95, 505 noot M.E. STORME.
88 Cass. 28-3-1974, Mengal, R.W., 1974-75, 339, Pas. I, 776, m.b.t. een inpandgeving van een handelszaak
(inventaris). Voor de bekrachtiging van de geldigheid door de W. 13-4-1995 werd deze reeds verdedigd door
E. DIRIX, "Nieuwe overeenkomsten tot zekerheid", T.P.R., 1990, 323, en A.M. STRANART-THILLY,
"L'hypothèque constituée pour toutes sommes dues ou à devoir par un débiteur à son créancier", R. Not.B.,
1979, 552; terughoudender J. WILLEMEN, "De hypotheek "voor alle schulden" bij kredietverlening", R.W.,
1990-91, 1158 e.v. De wetgever heeft wel terecht een aantal waarborgen voor de hypotheekgever ingebouwd.
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d) Belofte tot vestiging op toekomstige goederen

 De verbintenis tot het verschaffen van zekerheid op toekomstige goederen - iets heel anders
dan die tot waarborg van toekomstige schulden - is in beginsel mogelijk mits die goederen
voldoende bepaald of bepaalbaar zijn (vgl. art. 1130 BW en hoger nr. ...). Zakenrechtelijk zijn
er wel beperkingen aan de mogelijkheid tot daadwerkelijke vestiging (zie verder nr.). Toch
rijst ook verbintenisrechtelijk wel de vraag naar beperkingen aan dergelijke
zekerheidsverschaffing, meer bepaald ter bescherming van de schuldenaar zelf tegen
overdreven belasting van zijn toekomstig vermogen en ter bescherming van de andere (meer
bepaald toekomstige) schuldeisers tegen het op voorhand belasten van dit vermogen, zodat het
onttrokken wordt aan hun gemeenschappelijk onderpand en zij minstens de facto geen verhaal
meer hebben. Het bedingen van een overdreven zekerheid op toekomstige goederen van de
schuldenaar kan dan ook in strijd komen met art. 7 en 8 Hyp.W. Een bijzondere wettelijke
regeling hiervoor vinden we echter alleen voor zekerheidsovereenkomsten gesloten door
gehuwden (zie verder nr.).

Daarnaast dienen de beperkingen aan de overdraagbaarheid van loonvorderingen en
vorderingen op sociale uitkeringen en vergoedingen (zie hoger nr.) wellicht ook in die zin te
worden uitgelegd, dat ook de verbintenis tot overdracht of inpandgeving daarvan nietig is, of
liever, van rechtswege wordt beperkt tot het overdraagbaar gedeelte van die
schuldvorderingen.

e) Consensueel karakter van de obligatore overeenkomst, uitg. loonoverdracht

 Als men de overeenkomst tot pand- of hypotheekvestiging en de vestiging zelf uit elkaar
houdt, dan is het ook gemakkelijk om in te zien dat de overeenkomst tot vestiging een
consensuele overeenkomst is. Weliswaar bepaalt de wet vormvereisten, met name:
- voor inpandgeving: de buitenbezitstelling (voor het vuistpand) c.q. akte plus inschrijving
(voor het pand op een handelszaak (art. 3. W. inpandgeving handelszaak 1919) en het
landbouwvoorrecht);
- voor de hypotheek: akte plus inschrijving (afgeleid uit art. 76 Hyp.W.) (de akte kan
autentiek zijn dan wel in rechte of voor notaris erkend).
Deze gelden echter enkel (de vestiging van) het zakelijk recht, niet de verbintenis-
scheppende overeenkomst. Een consensuele hypotheekbelofte of pandbelofte zijn dan ook
volmaakt geldig.

Voor de overeenkomst tot overdracht of inpandgeving van loonvorderingen echter, gelden er
naast de kwantitatieve beperking van de overdraagbaarheid (en impliciet van de verbintenis
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daartoe, zie vorig nr.) ook vormvereisten. Uit art. 27 van de Loonbeschermingswet volgt onder
meer dat de akte van loonoverdracht (of inpandgeving) op straffe van (relatieve) nietigheid:
- ofwel aan authentieke akte moet zijn (art. 34);
- ofwel een "akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis bevat waarvan zij de
uitvoering waarborgt" (art. 27). Een "afzonderlijke akte" wil wel niet zeggen dat het om 2
aparte stukken papier moet gaan89.
Volgens de rechtspraak moet zij ook vermelden welke verbintenis wordt gewaarborgd en tot
beloop van welk bedrag (plafonnering)90.

 Krachtens art. 27 v. Loonbeschermingswet 12-4-1965 dient de overeenkomst tot overdracht
(of inpandgeving) namelijk op straffe van (relatieve) nietigheid ofwel te geschieden in een
autentieke akte (art. 34), ofwel bij een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis
bevat waarvan zij de uitvoering waarborgt (art. 27).

2° De impliciete of onder een andere naam aangegane pand- of hypotheekovereenkomst

 Zoals reeds hoger gemeld, kent ons recht een reeks gevallen waarin een hypotheek- of
pandrecht wordt gevestigd of wordt voorbehouden, zonder dat dit met name zo wordt
genoemd. Dat het om een pand- of hypotheekrecht gaat, blijkt uit het principiële volgrecht dat
eraan is verbonden (telkens onder voorbehoud van de bescherming van derden te goeder
trouw). Soms gaat het om zuiver wettelijke pand- of hypotheekrechten (zie hoger nr.). In
sommige gevallen echter ontstaan deze rechten op gelijkaardige wijze als uitdrukkelijk zo
genoemde pand- of hypotheekrechten.

a) Overeenkomsten tot pand- of hypotheek bij voorbehoud

 Een aantal van deze rechten ontstaan doordat zij uitdrukkelijk of stilzwijgend worden
voorbehouden bij de vervreemding van een goed. Voorbeelden daarvan komen verder ter
sprake. Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de onroerende bijzondere voorrechten van de
onbetaalde verkoper e.d., alsook - wanneer dit voorrecht verloren zou zijn gegaan - de
mogelijkheid om later alsnog een hypotheek in te schrijven op het goed (art. 36 en 38 Hyp.W.
- die dus een impliciete hypotheekbelofte vanwege de koper en dergelijke inhouden) (zie nr.).
Daarnaast kan men ook een conventionele hypotheek bij wijze van voorbehoud bedingen voor
die schuldvorderingen, die niet reeds krachtens de wet door een onroerend voorrecht zijn
verzekerd.

Strikt genomen vindt hier geen vestiging plaats van een zekerheidsrechten: men behoudt
enkel bij de vervreemding van het goed een deel van de rechten op dat goed.

                                                  
89 Cass. 9 oktober 2003, RW 2005-2996, 197.
90 Cass. 29 oktober 2001, RW 2001-2002, 1465. Zie verder R. STEENNOT, "Overzicht", TPR 2004, nr. 350 v.
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b) Verkeerd gekwalificeerde uitdrukkelijke verbintenissen tot inpandgeving

Een aantal andere ontstaan op soortgelijke wijze als gewone pandrechten, maar werden per vergissing
voorrechten genoemd. Zo b.v. het landbouwvoorrecht (voorrecht voor landbouwleningen, W. 15 april 1884).

c) Stilzwijgende verbintenissen tot inpandgeving (m.i.v. retentierecht)

Een aantal andere ontstaan krachtens een impliciete verbintenis die rechtens wordt ingelast in bepaalde
overeenkomsten (tenzij daarvan afstand wordt gedaan door de begunstigde schuldeiser). Ook gelden voor de
vestiging van het pandrecht zelf vaak soepeler regels dan voor het uitdrukkelijk pandrecht; meer bepaald is art.
2074 BW (vereiste van geregistreerde akte) meestal niet van toepassing.

De regels betreffende de overeenkomst van inpandgeving bepalen reeds dat de inpandgeving impliciet ook
geschiedt tot zekerheid van andere schulden van de schuldenaar die intussen zouden zijn ontstaan (art. 2082, lid 2
BW).

In andere gevallen is het de inpandgeving zelf die stilzwijgend gebeurt. We denken hierbij meer bepaald aan het
zogenaamd voorrecht van de commissionair, dat zonder twijfel een impliciet pandrecht is (zie art. 11
Handelspandwet), dat van de beursmakelaar (art. 41 Beleggingsdienstenwet 6-4-1995), verder aan dat van de
vervoerder op het vervoerde goed (art. 20, 7° HypW, die bovendien een zekere executiebevoegdheid heeft91), dat
van de hotelhouder op de goederen van de reiziger die in zijn hotel zijn gebracht (art. 20, 6° HypW), dat van de
verhuurder op al hetgeen het verhuurde huis of de hoeve stoffeert of tot de uitbating van de hoeve dient (art. 20,
1° Hyp.W., 1752 BW, 29 Pachtwet en 1461 Ger.W.).

In al deze gevallen, behalve het voorrecht van de verhuurder en de hotelhouder, wordt het pandrecht gevestigd
doordat de goederen in de macht komen van de schuldeiser.

Vergelijkbare pandrechten ontstaan onder nader bepaalde voorwaarden ook op schuldvorderingen, bv. dat van de
verhuurder op de huurwaarborg (art. 10, lid 2 Woninghuurwet; vestiging geschiedt doordat de financiële
instelling mededeling krijgt van de bestemming bij de opdracht tot individualisering van de rekening; dat er een
dergelijk recht bedongen is, is stilzwijgend begrepen in het beding tot het stellen van een waarborg). Men kan ook
de “rechtstreekse vordering” van de onderaannemer die hem rechten verschaft op de schuldvordering die de
hoofdaannemer heeft tegen de bouwheer (art. 1798 BW) als een sooert pandvestiging zien; maar aangezien de
vestiging geschiedt door het instellen van de eis jegens de bouwheer gata het veeleer om een verkrijging
krachtens de wet92 door middel van een éénzijdige rechtshandeling (een soort derdenbeslag, maar mét voorrang).

M.i. zijn ook de meeste vormen van retentierecht, voor zover het in het kader van een contractuele verhouding

                                                  
91 Zie art. 8 en 33 Vervoerwet, art. 123 Scheepvaartwet, art. 58, 4 Rivierbevrachtingswet, art. 16, lid 3 tot 5
CMR.
92 Of liever krachtens een recht dat krachtens de wet uit die overeenkomst van onderaanneming voortvloeit.
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totstandkomt (bv. retentierecht van de bewerker van roerend goed), niets anders dan een dergelijk impliciet
pandrecht93. Dit is zeker het geval in de overeenkomsten waarvoor de wet een pandverzilveringsprocedure heeft
georganiseerd, zoals meer bepaald voor overeenkomsten tot bewerking, herstelling of reiniging van roerende
goederen (zie W. 21-2-1983 Achtergelaten voorwerpen).

*   *

De gevolgen zijn in al deze gevallen omzeggens dezelfde als bij uitdrukkelijke pandrechten, behoudens voor
een aantal gevallen de procedure van pandverzilvering.   

                                                  
93 Vgl. hoger.
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5. Eenzijdige belofte om niet (onder levenden) van de vervreemder

 Traditioneel wordt geleerd dat niemand goederen kan verkrijgen zonder zijn instemming (vgl.
verder onder nr. ). Doch dit betreft de (zakenrechtelijke) verkrijging van de goederen en
verhindert niet dat een verbintenis (tot geven) kan ontstaan uit een éénzijdige rechtshandeling,
m.a.w. dat een éénzijdige rechtshandeling bindend is.

Een onderscheid moet wel gemaakt worden tussen éénzijdige beloften om niet en onder
bezwarende titel (zie ook reeds hoger de bespreking van het derdenbeding als
onrechtstreekse schenking).

Een éénzijdige belofte is meestal om niet, maar kan ook onder bezwarende titel zijn. Het
gaat dan om de belofte onder voorwaarde (van de vervulling van een tegenprestatie).

Is de belofte om niet, dan moet zij voldoen aan één van de vormen waarin dit kan
geschieden, zoals hoger besproken. Zo de belofte niet op een andere wijze bindend is, zal ze
wel moeten geschieden in de vorm van een formele schenking, en dus wel uitdrukkelijk
moeten worden aanvaard (art. 932 BW). De reden daarvoor is dat de leveringshandeling bij
een formele schenking precies niet kan worden uitgesteld (en de levering wel tweezijdig
moet gebeuren); zolang de begiftigde de levering niet heeft aanvaard, is de schenking niet
bindend.

 Een verbintenis tot geven door éénzijdige wilsuiting ontstaat ook door de aanvaarding van een
legaat met last tot geven (van dezelfde of andere goederen) aan een derde.
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6.  Stichting (oprichting) van een rechtspersoon.

 Een mogelijke titel voor overdracht is ook de stichting of andere handeling waarmee een
rechtspersoon wordt opgericht en daarmee dus een afzonderlijk vermogen wordt geschapen.
De oprichting kan een stichting met rechtspersoonlijkheid betreffen, een vereniging zonder
winstoogmerk of andere vereniging met rechtspersoonlijkheid of een vennootschap met
rechtspersoonlijkheid. Hoewel deze handeling éénzijdig of meerzijdig kan zijn (éénzijdig kan
ze enkel zijn bij de stichting en bij de oprichting van een éénhoofdige BVBA) gaat het hierbij
nooit om een overeenkomst tussen de vervreemder en de verkrijger, aangezien de verkrijger
eerst door de handeling wordt opgericht.

Het gaat dus om een handeling van vermogensafscheiding94. In een aantal gevallen zal een
dergelijke vermogensafscheiding de uitvoering vormen van een eerdere overeenkomst,
waarbij één of meerdere partijen zich ertoe verbinden een rechtspersoon op te richten en
daarbij inbreng te doen van bepaalde goederen. In andere gevallen is er geen dergelijke
vooraf bestaande verbintenis en valt de titel samen met de oprichtingshandeling (bv. bij de
stichting onder levenden door één enkele stichter of bij de oprichting van een eenhoofdige
BVBA).

In die laatste gevallen is de titel onderworpen aan de vormvereisten die voor de oprichting
gelden, nl. een authentieke akte voor de stichting (art. 27 lid 3 VZW-wet zoals gewijzigd bij
Wet van 2 mei 2002) c.q. een authentieke akte plus neerlegging ter griffie voor de eenhoofdige
BVBA (art. 66 lid 2 Wb. Venn.).

                                                  
94 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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7.  Legaat of making (erfgift), testamentaire stichting.

a. Legaat of making

 In geval van bijzonder legaat (met inbegrip van de testamentaire stichting) vormt het
testament tezamen met de aanvaarding door de legataris de titel voor overdracht (c.q. vestiging
van een zakelijk recht), dit zowel wanneer er rechtstreeks een zakelijk recht ontstaat in hoofde
van de legataris als wanneer het deze slechts een schuldvordering verschaft op de erfgenamen
(bij making van een soortgoed of als last van de erfenis van een goed waarover de testator niet
bevoegd is te beschikken).

 Nu rijst de vraag of er bij het legaat wel een onderliggende verbintenis is, onder meer omdat
een testament steeds herroepbaar blijft (en de verbintenis dus onder zuiver potestatieve
voorwaarde is aangegaan). Deze opwerping gaat niet op, omdat door het overlijden de
verbintenis onherroepelijk wordt.

Verder ontstaan uit het testament verbintenissen in hoofde van de erfgenamen (of algemene
legatarissen) jegens de bijzondere legatarissen:

- Bij making van een soortgoed of als last van de erfenis van een goed waarover de testator
niet bevoegd is te beschikken, heeft de legataris geen zakelijk recht en is er ontegen-
sprekelijk (in de veronderstelling dat het legaat bindend is) een verbintenis tot geven van de
erfgenamen;

- Bij legaat van een specifiek goed waarover de testator bevoegd is te beschikken is er een
betwisting over de vraag of er nog een verbintenis tot geven is vanwege de erfgenamen; dit
hangt af van de kwalificatie van het recht dat de legataris heeft voor het tijdstip van afgifte
door de erfgenamen. Verderop (zie verder onder nr ...) zal worden betoogd dat de legataris
weliswaar krachtens het testament rechtstreeks van de erflater een zakelijk recht verkrijgt,
maar dat betwistbaar is of het wel reeds om een eigendomsrecht gaat; in ontkennend geval is
er steeds een verbintenis tot geven vanwege de erfgenamen. Doch ook indien de legataris
rechtstreeks eigenaar wordt bij het overlijden (en de erfgenaam veeleer een beperkt zakelijk
werkend bewindsrecht heeft, de saisine), dan is dit het gevolg van de uitvoering van een
verbintenis door de erflater, die bij manier van spreken door middel van zijn “laatste wil” het
goed gaat houden voor de legataris; in die opvatting zijn zijn erfgenamen, als algemene
rechtsopvolgers, gebonden door die “laatste wil” en houden zij daardoor ook het goed voor
de legataris, die er vervolgens als eigenaar afgifte van kan vorderen.
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b. Testamentaire hypotheek.

Bij testament kan ook een hypotheek worden gevestigd tot zekerheid van de (uitvoering van)
legaten.

c. Testamentaire stichting.

Een stichting kan bij authentiek testament worden opgericht, al zal zij pas
rechtspersoonlijkheid verkrijgen door de neerlegging van de statuten (private stichting) c.q.
erkenning bij K.B. (stichting van openbaar nut) (art. 29 VZW-wet zoals gewijzigd bij Wet 2
mei 2002). Aangezien niets bepaalt dat die rechtspersoonlijkheid terugwerkt, moet men ervan
uitgaan dat de goederen deel uitmaken van de nalatenschap en eigendom zijn van de
erfgenamen onder last de stichting daadwerkelijk in het leven te roepen.

Wordt een stichting opgericht bij onderhands testament, dan kan dit gekwalificeerd worden
als last voor de erfgenamen of legatarissen tot oprichting van die stichting (vgl. verder in het
volgende Hoofdstuk bij de bespreking van het tijdstip van overdracht).
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8.  Uitoefening van een (aankoop)optie

Een geldige titel kan ook voortvloeien uit een éénzijdige rechtshandeling van de kandidaat-
verkrijger, wanneer deze het recht heeft om door middel van zulke rechtshandeling een
vordering op een goed te verkrijgen. Bij dergelijke rechtshandeling gaat het dan om het lichten
van een koopoptie, of de uitoefening van een voorkeurrecht wanneer de voorwaarden daartoe
zijn vervuld men kan het ook als een voorwaardelijke optie zien). De gevallen waar het gaat
om de naasting van een bestaande vordering tot geven (wat mogelijks de sanctie is van de
miskenning van een wettelijke optie of voorkeurrecht) werden hoger reeds besproken.

a. Conventionele rechten tot aankoop.

Dit recht kan zelf van conventionele oorsprong zijn. In dat geval heeft de verkrijger krachtens
een eerdere overeenkomst het recht verkregen om, al dan niet onder nadere voorwaarden de
optie te lichten of het voorkooprecht uit te oefenen95.

Soms wordt gesteld dat deze uitoefening nog geen verbintenis tot geven zou doen ontstaan, maar slechts een
verbintenis tot doen, die slechts door de toestemming van de tegenpartij of rechterlijke beslissing in een
verbintenis tot geven zou worden omgezet. Daarbij verwart men evenwel de verbintenis die uit de uitoefening
(lichten optie, naasting) ontstaat met de uitvoering van die verbintenis, d.i. de levering  eigendomsoverdracht.
De uitoefening van een optie heeft in beginsel niet dezelfde gevolgen als een koop in die zin dat bij een
koopovereenkomst partijen vermoed worden reeds te hebben ingestemd met de levering of
eigendomsoverdracht. Dit laatste speelt in beginsel niet wanneer de koop door een éénzijdige rechtshandeling
tot stand komt. Om eigenaar te worden zal de koper de toestemming van de wederpartij moeten verkrijgen dan
wel een rechterlijke beslissing die daarvoor in de plaats komt. Juist is wel dat door de enkele verkoopbelofte,
verlening van voorkeurrecht, en dergelijke meer, nog geen verbintenis tot geven ontstaat (ook geen verbintenis
onder opschortende voorwaarde de verbintenis tot geven is dus een louter gebeurlijke verbintenis); wat daaruit
volgt is veeleer een verbintenis niet te doen (nl. geen handelingen te stellen in strijd met het recht van de
wederpartij), maar de uitoefening van dat recht doet wel een verbintenis tot geven ontstaan.

b. Wettelijke rechten tot aankoop.

Hetzelfde geldt in beginsel ook voor de gevallen waarin een kandidaat-verkrijger krachtens de
wet een koopoptie heeft.

                                                  
95 Een optierecht e.d. vertoont enige gelijkenis met een partijbeslissing (zie daarover mijn bijdrage "De
bepaling van het voorwerp van een verbintenis bij partijbeslissing", TPR  1988, 1259 v.). Het begrip
partijbeslissing doelt veeleer op de nadere bepaling van de inhoud van een reeds ontstane verbintenis; de grens
met een optie is evenwel niet scherp te trekken.
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In het wetboek vennootschappen

In het Wb.Venn. vinden we (sinds 1995) een aantal bijzondere aankooprechten, die uitsluiting,
uitkooprecht, uitrookbod of “squeeze-out” worden genoemd.

Dit bestaat met name - onder nadere hier niet besproken voorwaarden - ten voordele van:
1° belangrijke vennoten van een BVBA of van een NV die geen publiek beroep op het spaarwezen doet of
gedaan heeft (art. 334 en 636 Wb.Venn.)96; en
2° vennoten die alleen of gezamenlijk minstens 95 % van de stemgerechtigde aandelen van een NV bezitten
(art. 513 Wb. Venn.)97; indien de NV geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, kan de
minderheidsaandeelhouder de uitkoop wel beletten door een uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving.

Men kan de bron van deze verbintenis mede zoeken in de vennootschapsovereenkomst die aan het mede-
aandeelhouderschap ten grondslag ligt, doch in het geval van art. 334 en 636Wb. Venn. ontstaat zij wel pas
krachtens een rechterlijke beslissing op verzoek van de verkrijger in spe.

Andere voorbeelden

Huurders van sociale woningen in het Vlaams Gewest hebben onder bepaalde voorwaarden aan een aankooprecht
(art. 45 § 3 Vlaamse Wooncode).

Gelijkaardig is ook het inkooprecht van de langstlevende echtgenoot t.a.v. de naakte eigendom van de goederen
waarover hij het vruchtgebruik heeft (art. 745 quater  BW). Wel vormt de uitoefening ervan meestal geen
overdracht maar een declaratieve handeling.

Men zou ook de wettelijke voorkooprechten kunnen vermelden. In de mate waarin zij miskend worden, leiden zij
evenwel tot naasting van de schuldvordering van de persoon die met miskenning van hun recht heeft gekocht. Is
er geen miskenning, dan komt de verkoop aan de voorkoopgerechtigde gewoon door overeenkomst tot stand,
veeleer dan door een eenzijdige rechtshandeling.

                                                  
96 Voor bespreking, zie onder meer H. BRAECKMANS, "Gedwongen overdracht en overneming,
uitkoopregeling, gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen en vereffening", in Het
gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Maklu Antwerpen, p. (287) 298 v.
97 Voor bespreking, zie onder meer H. BRAECKMANS, in Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Maklu
Antwerpen, p. (287) 329 v.
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9.  Uitoefening van het recht om te worden uitgekocht.

Omgekeerd zijn er een aantal gevallen waarin de titel ontstaat door een éénzijdige
rechtshandeling van de vervreemder, wanneer deze beschikt over een verkoopoptie of het recht
heeft om te worden uitgekocht.

Zo kent het Wb.Venn. in art. 252, lid 2 en art. 340-341 en 642-643 een mogelijke verplichting tot overname
(aankoop) van aandelen in98. Ook hier kan men de bron van deze verbintenis mede zoeken in de
vennootschapsovereenkomst die aan het mede-aandeelhouderschap ten grondslag ligt. In het geval van art. 340-
341 en 642-643 Wb.Venn. ontstaat zij wel pas krachtens een rechterlijke beslissing op verzoek van de
vervreemder in spe.

Art. 42 Vlaams Decreet Natuurbehoud (1997) kent de eigenaar van een onroerend goed dat aangeduid wordt als
GEN (Grote Eenheid Natuur) of GENO (d.i. Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling) en daardoor ernstig in
waarde vermindert of waarvan de bedrijfsvoering ernstig in het gedrang komt, het recht de verwerving ervan door
het Vlaams gewest te eisen (koopplicht).

Art. 222 v. Zeewet kent verder het “abandonnement”, rechtshandeling van de eigenaar van een zeeschip waardoor
hij de eigendom overlaat aan de zeeverzekeraar. Een soortgelijke rechtsfiguur bestaat ook in sommige
landverzekeringsovereenkomsten, bv. sommige omnium-autoverzekeringspolissen, doch is daar niet wettelijk
geregeld.

Het recht van de langstlevende echtgenoot die vruchtgebruik heeft en dat van de naakte eigenaars van die
goederen om te worden uitgekocht vormt in beginsel geen titel voor overdracht, omdat deze omzetting van
vruchtgebruik wordt gelijkgesteld met een verdeling (declaratieve handeling).

                                                  
98 Voor bespreking, zie onder meer H. BRAECKMANS, "Gedwongen overdracht en overnemin,
uitkoopregeling, gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen en vereffening", in Het
gewijzigde vennootschapsrecht 1995, Maklu Antwerpen, p. (287) 324 v.
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10.  Vennootschapsbesluiten

De verbintenis tot geven kan ook voortvloeien uit een besluit van de organen van een vennootschap, in het
bijzonder tot winstuitkering. Die geschiedt normaal in geld, maar kan soms ook in goederen gebeuren.

Onrechtstreeks is deze verbintenis gegrond op de vennootschapsovereenkomst.
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11. Herstelplicht uit onrechtmatige daad

Uit onrechtmatige daad ontstaan doorgaans verbintenissen tot doen (herstel) of tot betaling
van een geldsom. In uitzonderlijke gevallen kan ook een verbintenis tot het geven van iets
anders dan een geldsom ontstaan uit onrechtmatige daad, ook buiten elke overeenkomst over
de gevolgen daarvan tussen de betrokken partijen (bv. een dading), maar dan wel krachtens
een rechterlijke veroordeling.

Via de omweg van de onrechtmatige daad, en meer bepaald van het leerstuk van de derde-
medeplichtigheid aan andermans wanprestatie, kan men immers ook aan zuiver persoonlijke
(niet-zakelijke) rechten in bijzondere omstandigheden een bepaalde werking jegens derden
verlenen.

Voorbeeld: een verbintenis tot geven als beteugeling van de miskenning van een optie of
voorkeurrecht, ook in gevallen waarin er geen wettelijk substitutierecht bestaat (zoals in de
Pachtwet wel het geval is). Stel dat een derde de goederen koopt met bewuste miskenning
van dat eerder verleende recht, dan begaat hij een onrechtmatige daad. Beteugeling daarvan
kan schadevergoeding zijn, doch ook herstel in natura. Herstel in natura kan er in zo'n geval
in bestaan dat hij verplicht is in te gaan op de lichting van de optie of uitoefening van het
voorkeurrecht, dus verplicht is het goed te leveren99.

                                                  
99 Zie bv. Cass. 30-1-1965, Pas., I, 538 = R.C.J.B., 1966 noot J. DABIN. Vgl. Hoge Raad 17-11-1967, Pos t.
van den Bosch , NJ 1968, nr. 42 = 17. Ars aequi, p. 22.
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12. Verplichtingen uit ongegronde verrijking s.l. (restitutieverbintenissen)

Het recht van de ongegronde verrijking is in ons recht nog steeds vrij onderontwikkeld. Vooral worden de
verschillende vormen ervan meestal erg versnipperd beschouwd.

Van een verplichting tot geven kan in al die gevallen maar sprake zijn voor zover de schuldeiser van die
verbintenis de eigendom van de goederen die hij moet terugkrijgen verloren is.

Vernietiging,  ontbinding, e.d.m. van een overeenkomst (rechtshandeling) hebben in ons recht in beginsel
zakelijke werking (zie verder onder ...). In sommige gevallen evenwel heeft de ontbinding e.d. geen zakelijke
werking, maar ontstaat er wel een verbintenis voor de verkrijger om het goed terug te geven.

Dit is met name het geval wanneer de verkrijger intussen op een andere grond eigenaar is van de goederen, zoals
door natrekking, zaaksvorming of vermenging. Dit is ook het geval in de uitzonderlijke gevallen waarin de
levering niet causaal is, en de rechtsgrond ervoor vervalt: de abstracte overboeking van effecten in
effectenverrekeningsstelsels en de inbreng in een nietige vennootschap.

Eenzelfde verbintenis om een goed terug over te dragen geldt in dezelfde gevallen ook bij onverschuldigde
betaling (art. 1376 v. BW).

Een teruggaveverbintenis ontstaat ook bij vruchttrekking van vruchten van andermans goed dat men bezit,
wanneer deze te kwader trouw geschiedt (zie art. 549 en 1378 BW).

Zij ontstaat ook uit een aantal andere quasi-contractuele verhoudingen of uit andere vormen van ongegronde
verrijking (bv. art. 576, 587 BW). Een dergelijke vordering wegens ongegronde verrijking (actio de in rem verso)
erkent ons recht wel enkel als subsidiaire vordering100.

Veelal gaat het om een vordering in geld, maar in vele gevallen kan een verplichting tot vergoeding wegens
ongegronde verrijking door het geven van goederen worden voldaan, bv. de vergoedingsplicht tussen
echtgenoten door voorafname van goederen bij verdeling van de huwelijksgemeenschap (art. 1442 BW).

                                                  
100 Ze komt maar ter sprake als er noch een revindicatie is (zakelijke aanspraak) noch een andere
verbintenisrechtelijke rechtsgrond. M.i. is de verrijkingsvordering ook subsidiair aan de handhaving van een recht
door zakelijke subrogatie.
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13.  Natuurlijke verbintenis, verjaarde schuld, nietige schuld

a. Omzetting van een natuurlijke verbintenis

De "verbintenis" ontstaat hier eigenlijk maar als een echte (civiele) verbintenis op het ogenblik waarop ze
vrijwillig wordt uitgevoerd (vermits het uitvoeren het aangaan van de verbintenis inhoudt, gelden voor die
uitvoering de regels van de wilsgebreken, handelingsbekwaamheid e.d.m.). Maar de uitvoering ervan geldt niet
als onverschuldigd en de natuurlijke verbintenis kan daardoor ook een geldige titel vormen voor een overdracht.

De omzetting van een natuurlijke verbintenis blijft een handeling om niet, maar het is geen aan vormvereisten
onderworpen schenking101. Een klassieke toepassing is de begunstiging als derde door middel van een
levensverzekering door een persoon die een natuurlijke onderhoudsverplichting heeft. Ook de bevestiging van een
nietige schenking door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de schenker (art. 1340 BW) kan daarmee
worden vergeleken.

b. Verjaarde schuld.

Ook een verjaarde schuld vormt een geldige titel voor overdracht, mits de uitvoering ook feitelijk én vrijwillig
geschiedt102. Dit maakt ons duidelijk dat de titel voor eigendomsoverdracht in beginsel weliswaar een geldige,
maar daarom nog geen opeisbare verbintenis moet zijn.

c. Nietige overeenkomst

 Ten slotte kan zelfs een nietige overeenkomst, die daadwerkelijk werd uitgevoerd, een titel voor overdracht
vormen (zodat revindicatie is uitgesloten):

- bij volstrekte nietigheden: krachtens het adagium “in pari causa turpitudinis cessat repetitio”. De toepassing
van dit adagium geschiedt slechts wanneer de rechter van oordeel is dat de teruggave de preventieve rol van de
nietigheidssanctie in het gedrang zou brengen of dat de maatschappelijke orde vereist dat een der partijen
zwaarder moet worden getroffen103.
Verder ook wanneer de reden voor de volstrekte nietigheid is weggevallen, bv. na het overlijden van de partij

                                                  
101 De hier verdedigde oplossing is dus de “tussenoplossing”: in de meeste gevallen blijft de belofte tot
uitvoering van een natuurlijke verbintenis een handeling om niet, maar ze is wel vormwrij. Deze opvatting
werd uitgewerkt door CAPITANT. Vgl. L. RAUCENT, “Examen de jurisprudence. les libéralités et les
successions”, RCJB 1980, 262. Wanneer het slechts om een “vergeldende schenking” gaat blijft ze evenwel
ook aan de vormvereisten onderworpen.
102 Cass. 25 september 1970, Arr. 1971, 78, R.C.J.B. 1972, 5 noot J. LINSMEAU, "L'action en répétition du
paiement d'une dette prescrite".
103 De regel wordt zo verwoord door KRUITHOF & BOCKEN, “Overzicht van rechtspraak 1981-1992
Verbintenissen”, TPR 1994, nr. 164 p. 427. Zie Cass. 24-9-1976, Arr., 98; Y. HANNEQUART, “L’adage
‘Nemo auditur’ “, Ann. Lg., 1956, 196 v.
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over wiens niet opengevallen nalatenschap een (nietige) overeenkomst werd gesloten.
- bij relatieve nietigheden: op grond van mogelijke bijzondere bepalingen ter bescherming van de verkrijger.
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14. Andere verbintenissen uit de wet

Er zijn tenslotte nog een aantal andere gevallen waarin een verbintenis tot geven krachtens de wet uit een
bepaalde toestand voortvloeit. Zo bv.:

- Een wettelijke verplichting tot zekerheidstelling, die een titel kan vormen voor een hypotheek- of pandvestiging.
Vaak gaat het om een alternatieve verbintenis, waarbij de schuldenaar meerdere mogelijkheden heeft.
- Onderhoudsverplichtingen kunnen ook soms worden uitgevoerd door levering van andere goederen dan geld.
- De verplichting tot gemeenmaking van een privatieve muur, wanneer de aanpalende eigenaar zijn recht op
gemeenmaking van die muur uitoefent104.
- De bestemming van de huisvader geldt als titel voor de vestiging van voortdurende zichtbare erfdienstbaarheden
(art. 692 BW; hier ontstaat de bijzaak bij splitsing van beide erven).
- Een titel voor overdracht vinden we bv. ook in het besluit van de bestendige deputatie tot vaststelling van een
grensbepaling (art. 45 Veldwetboek) of een rooi- of afpalingsplan voor buurtwegen (art. 10 Wet van 10 april 1841
op de buurtwegen).

                                                  
104 Art. 660 en 661 BW; voor de registratierechten gaat het inderdaad om een overdrachtsakte.
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AFDELING E.  TITELGEBREKEN EN TITELBEPERKINGEN MET
ZAKELIJKE WERKING TUSSEN PARTIJEN

1. Begrip

Na de mogelijke titels voor eigendomsoverdracht of vestiging van zakelijke rechten bespreken
we nu de mogelijke titelgebreken.

Titelgebreken maken dat de verbintenis uit kracht waarvan (in uitvoering waarvan) de
eigendom wordt overgedragen of het zakelijk recht wordt gevestigd ongeldig is of tenietgaat
met terugwerkende kracht.

In een causaal stelsel van eigendomsoverdracht zoals het onze heeft het ongeldig zijn en het
tenietgaan met terugwerkende kracht van de titel zakelijke werking, minstens tussen partijen
(voor de regeling t.a.v. derden, zie verder). Zakelijke werking betekent dat achteraf gezien de
eigendom nooit is overgegaan c.q. het zakelijk recht nooit is gevestigd. De eigendom keert in
zo’n geval  eveneens in beginsel met terugwerkende kracht terug naar de vervreemder. Voor
een geldige eigendomsoverdracht is het dus niet alleen nodig dat er op het ogenblik van de
uitvoering van de verbintenis een geldige titel was, maar ook dat deze titel niet achteraf met
terugwerkende kracht tenietgaat.

Deze ongeldigheid van de overdracht belet niet dat in vele gevallen de verkrijger de teruggave
van de goederen kan opschorten, en de revindicatie dus botst op de verweermiddelen uit de
onderliggende verhouding. Bij roerende zaken kunnen deze verweermiddelen door de
verkrijger te goeder zelfs tegen de derde-eigenaar die revindiceert worden ingeroepen (zie
verder).

Vooreerst nog een algemene bemerking betreffende de rol van de "goede trouw".

Bij titelproblemen (nietigheden e.d.) kan de goede trouw van de verkrijger meespelen voor de beoordeling van
de vraag of de titel geldig is (bv. wegens dwaling, bedrog, e.d.m.).

Men mag deze rol van de goede trouw niet verwarren met de rol van de goede trouw van derden die verkregen
hebben van een niet-eigenaar of anderszins beschikkingsonbevoegde. Dergelijke beschikkingsonbevoegdheid
van de tweede hand kan voortvloeien uit het feit dat deze slechts op grond van een ongeldige titel verkreeg: de
goede trouw van de derde bepaalt dan niet de geldigheid van de titel, maar de gevolgen van een titelgebrek in
de verhouding met een derde-verkrijger.
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We overlopen dus de verschillende categorieën gebreken in of beperkingen aan de titel voor
overdracht waardoor deze tussen partijen met zakelijke werking vervalt of wordt beperkt.

De toepassing ervan is afhankelijk van uiteenlopende voorwaarden. Sommigen hebben bv. enkel betrekking op
handelingen om niet (met name de inbreng, inkorting, verruimde Pauliana en dergelijke), andere ook op
handelingen onder bezwarende titel. Sommigen strekken ter bescherming van de wederpartij zelf, andere ter
bescherming van derden.

Waar mogelijk wordt aangegeven of van een titelgebrek (voor de inwerkingstelling ervan) afstand kan worden
gedaan - afstand die dan bv. door een derde-verkrijger in spe zou kunnen worden bedongen (vb. afstand van het
recht op herroeping van een schenking).

Op deze plaats bespreken we niet wat de gevolgen zijn van een titelgebrek in de verhouding
met de onderverkrijger of de schuldeisers van de verkrijger. Die vraag wordt verder behandeld.

Vooraf kan nog worden opgemerkt dat het wegvallen van de titel met terugwerkende kracht
géén zakelijke werking heeft - ook niet tussen partijen - in zoverre de verkrijger intussen op
een andere grond eigenaar is van de goederen, met name door natrekking, zaaksvorming of
vermenging (toepassing van het éénheids-, bepaaldheids- en specialiteitsbeginsel).

In die gevallen doet de vernietiging, ontbinding, e.d.m. van de titel weliswaar een verbintenis
tot ongedaanmaking (en dus teruglevering van hetzelfde of een vervangend goed) ontstaan,
maar keert de eigendom niet van rechtswege terug naar de vervreemder. Daartoe is bv. in
geval van vermenging een herspecifikatie nodig. Tot zolang heeft de schuldeiser ook tussen
partijen slechts een schuldvordering en geen revindicatierecht. In dezelfde gevallen vervalt in
beginsel ook het reclamerecht. Wel kan het zijn dat de vervreemder die bij de vernietiging of
ontbinding om dergelijke redenen niet van rechtswege terug eigenaar wordt van de vervreemde
goederen, op grond van regels inzake zakelijke subrogatie van rechtswege eigenaar wordt van
een ander goed, dat geacht wordt in de plaats te zijn gekomen van het eerste. Hiervoor verwijs
ik naar de uiteenzettingen over zakelijke subrogatie.

Tenslotte wil ik nog wijzen op de bijzondere toestand die zich voordoet wanneer de titel zich
in een andere rechtsverhouding situeert als de verkrijging, met name bij middellijke
vertegenwoordiging105:

- bij verkoopcommissie: daar moet de titel tussen de tussenpersoon en de koper geldig zijn;

- bij aankoopcommissie: hier moet de titel tussen de tussenpersoon en de verkoper geldig
zijn, én de tussenpersoon bevoegd zijn om voor de opdrachtgever te ontvangen (zoniet wordt

                                                  
105 de hier gegeven regels zijn de normaal toepasselijke. Enige nuancering kan geboden zijn, zoals bv. geschiedt
in art. 3:66 lid 2 NBW, met name op het vlak van de wilsgebreken (“grootste aandeel”).
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de tussenpersoon zelf eigenaar. Of de geldigheid van de titel tussen de tussenpersoon en de
verkoper kan worden aangetast door regels ter bescherming van de opdrachtgever, komt
verderop ter sprake.
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2. Beperkingen van de omvang van de titel

a. Algemeen

Overdracht of vestiging van zakelijke rechten krachtens een verbintenis kan niet meer omvatten dan waartoe de
titel strekt. Wanneer de verbintenis niet verplicht tot overdracht in volle eigendom, maar slechts tot een beperkt
recht, dan blijft de overdracht (vestiging) daartoe beperkt (voor het bijzondere vraagstuk van de zekerheids-
eigendom, en de mogelijke conversie daarvan in een pandrecht, zie hoger).

Zo zal ook de omvang van het gevestigde beperkt recht worden bepaald - binnen de grenzen van wat het
zakenrecht toestaat - door de vestigingstitel, bv. wat betreft de duur van het vruchtgebruik, erfpacht- of
opstalrecht.

Zekerheidsrechten zijn beperkt tot het bestaan van de schuldvorderingen tot zekerheid waarvan zij krachtens de
vestigingstitel strekken. Het maximumbedrag waarvoor het zekerheidsrecht is gevestigd dient bij bepaalde
zekerheidsrechten, meer bepaald hypotheek en registerpand, te zijn bepaald. Voor het overige is het voldoende
dat de verzekerde vordering bepaalbaar is (mogelijkheid tot zekerheidsstelling voor toekomstige schulden)106, en
strekken bepaalde zekerheden zelfs tot zekerheid van vorderingen waarvoor dit niet uitdrukkelijk is bedongen (zie
bv. art. 2082, lid 2 BW bij vuistpand: voor een tweede schuld die na de inpandgeving is aangegaan, en vooraleer
de betaling van de eerste schuld opeisbaar is geworden).

b. Voorbehoud van beperkte zakelijke rechten

Omgekeerd kan de titel ook bepalen dat de eigendom wordt overgedragen met voorbehoud van vruchtgebruik,
erfdienstbaarheid, zekerheidsrechten (zie onder c.) e.d.m.

Een stilzwijgend voorbehoud van erfdienstbaarheid kan men zien in erfdienstbaarheden door bestemming van de
huisvader.

Een overdracht met voorbehoud van vruchtgebruik wordt voor een aantal rechtsgevolgen wel gewaardeerd als een
overdracht in volle eigendom (zie art. 918 BW; fiscale bepalingen zoals art. 9 en 11 W. Succ.).

c. Voorbehoud van zekerheidsrechten

                                                  
106 Zie onder meer Cass. 28 maart 1974, RW 1974-75, 339 (pand voor toekomstige schulden); Hof Antwerpen
11 maart 1996, RW 1996-97, 446 (hypotheek)
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Ook een voorbehoud van zekerheidsrecht is bij een aantal overeenkomsten krachtens de wet aanwezig107, zo bv.:
- het voorrecht van de onbetaalde verkoper e.d.m. van onroerend goed, dat eigenlijk een soort
voorbehoudshypotheek is (zie hoger en verder);
- het voorrecht van de onbetaalde verkoper van roerend goed, dat eigenlijk een wettelijk bezitloos pandrecht is;
- ten dele het voorrecht van de verhuurder (meer bepaald wat betreft de vruchten van de oogst);
- het retentierecht van de vervreemder onder bezwarende titel, dat eigenlijk een soort stilzwijgend wettelijk
pandrecht is;
- de verlenging van dit retentierecht door middel van het recht van stoppage in transitu (Verfolgungsrecht), d.i.
het recht om reeds verzonden maar nog niet bij de schuldenaar aangekomen goederen terug te nemen108;
- de verdere verlenging van dit retentierecht van de verkoper door middel van het reclamerecht, ook quasi-
revindicatie genoemd, dat we als "recht van terugvordering" terugvinden in art.  20, 5°, zesde lid HypW.

Strikt genomen gaat het in beide laatste gevallen niet om een revindicatierecht, maar om een terugkrijgen van
een retentierecht109, al zal de verkoper in de meeste gevallen wel gebruik maken van zijn ontbindingsrecht om
niet enkel zijn retentierecht terug te krijgen, maar ook zijn eigendomsrecht. Is dat niet het geval, dan behoudt
de wederpartij (en zo ook diens curator) het recht op feitelijke levering c.q. behoud van die goederen tegen
betaling van de prijs (art. 107 Faill.W. 1997, voorheen 571 FaillW). Een vergelijkbaar reclamerecht vinden we
ook impliciet in art. 20, 7° Hyp.W. ten voordele van de vervoerder (gedurende 24 uur).

Een verdere verlenging van het recht van terugvordering - voor zover men geen beroep meer kan doen op de
ontbinding van de overeenkomst - vereist daarentegen een schriftelijk beding van eigendomsvoorbehoud (art.
101 Faill.W. 1997), zij het dat dit nauwelijks meer rechten verschaft dan het voorrecht van de verkoper.

Het impliciete voorbehoud van hypotheek of pand geldt slechts voor de door de wet aangegeven
schuldvorderingen en voor schuldvorderingen die éénzelfde wederkerige overeenkomst voortvloeien of met de
zaak een objectieve band vertonen (volgens de uitdrukking “debitum cum re junctum”). Wil men zich op de te
vervreemden goederen ook voor andere schuldvorderingen een zekerheidsrecht voorbehouden, dan dient dit in
beginsel uitdrukkelijk te geschieden (uitdrukkelijk pand- of hypotheekrecht). In de praktijk zal men bij roerende
goederen in plaats van een pandrecht omzeggens steeds eigendomsvoorbehoud bedingen110. Of dergelijk beding
nog een “echt” eigendomsrecht kan behouden nadat het retentierecht verloren is gegaan (d.i. in beginsel nadat de
goederen uit handen zijn gegeven) is betwijfelbaar; het lijkt in dat geval niet meer rechten te kunnen verschaffen
dan een pandrecht (vgl. hoger nr.).

Van impliciete zekerheidsrechten kan steeds afstand worden gedaan (bv. op verzoek van een derde-verkrijger)
(zie bv. het ontslag van ambtshalve inschrijving in art. 36 Hyp.W.), maar het is natuurlijk niet verstandig dit te
doen vooraleer de schuldvordering is betaald of een evenwaardige zekerheid is gesteld of verkregen (bv. de

                                                  
107 Relevant is hier de wet van de ligging - het betreft vooreerst een zakenrechtelijke vraag.
108 Art. 104 Faill.W. 1997 (voorheen 568 Faill.W.); art. 72, 1 en 73, 2 LUVI; art. 71, 2 CISG.
109 H. de PAGE & R. DEKKERS, Traité, IV nr. 219.
110 Dit heeft o.m. te maken met de - o.i. verkeerde - opvatting van de pandovereenkomst als een zakelijk
contract, ook intra partes (zie hoger randnr. ..).
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subrogatie in de schuldvordering van de tweede hand op de derde-verkrijger).

d. Voorbehoud van omwisselingsrecht bij certifikaten

Bij de overdracht van aandelen tegen uitgifte van certifikaten behoudt de overdrager een zakelijk werkend recht
om zijn certifikaten terug in aandelen om te wisselen (zie bv. art. 503 § 2 Wb. Venn.).
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3. Nietigheden van de titel

Onder de eigenlijke titelgebreken met terugwerkende kracht en dus volledige zakelijke
werking vinden we allereerst de nietigheden (van de overeenkomst, het legaat, e.d.m.).

Soorten

We onderscheiden:
- de volstrekte niet igheden (a),
- de betrekkel ijke nietigheden (b),
- de betrekkel ijke nietigheden ten gunste van een derde (c) en
- de niet-tegenwerpbaarheden (d).
Het Belgische recht is geneigd om ook de vormgebreken als nietigheden te beschouwen en de
beteugeling daarvan dus te laten afhangen van het door de vorm beschermde belang (openbare
orde dan wel private belangen).

Terugwerkende kracht

Om te weten of de nietigheid een bepaalde overdracht treft, moet men nagaan of de terugwer-
kende kracht van die nietigheid zich uitstrekt tot de verbintenis krachtens dewelke de
overdracht plaatsvond. In sommige gevallen treft een nietigheid namelijk slechts een deel van
een overeenkomst (bij deelbare verbintenissen), of slechts één of meer bijzondere bedingen, of
wordt de werking ervan beperkt door het - weliswaar niet algemeen geldende - adagium “in
pari causa turpitudinis cessat repetitio”.

Sommige nietigheden tenslotte hebben helemaal geen terugwerkende kracht. Zo bv. heeft de
nietigheid van de oprichting van een vennootschap, vzw of stichting met rechtspersoonlijkheid
geen terugwerkende kracht111, maar leidt ze tot ontbinding ervan zonder terugwerkende
kracht. Men kan de oprichting dan ook als een abstracte rechtshandeling beschouwen112

(abstract van de geldigheid van de onderliggende overeenkomst). Het gaat hier dus wel om de
nietigheid van de rechtspersoon zrelf. Wanneer die niet nietig is, maar enkel de overeenkomst
krachtens dewelke er inbreng wordt gedaan in een rechtspersoon, heeft die nietigheid wel
terugwerkende kracht.

Geheel of gedeeltelijk

                                                  
111 art. 172 lid 2 Wb. Venn., voorheen13quater VennW.
112 F.H.J. MIJNSSEN, Causale en abstracte rechtshandelingen , p. 16.
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Wanneer een nietigheid slechts een bepaald beding of een bepaalde voorwaarde betreft, dan
wordt deze voor ongeschreven gehouden. De titel zal slechts dan in zijn geheel nietig, wanneer
het een rechtshandeling betreft en het beding determinerend was voor het aangaan ervan.

Eenzelfde regel vinden we uiteindelijk ook voor ongeoorloofde of anderszins nietige
voorwaarden: zij leiden tot de nietigheid van de titel (art. 1172 BW), behalve bij schenkingen,
waar ze voor ongeschreven worden gehouden (art. 900 BW), tenzij zij determinerend waren
voor de toestemming, in welk geval evenzeer de gehele overeenkomst nietig is113.

                                                  
113 Vgl. Cass. 31-10-1952, Pas., 110, R.W., 1952-53, 1093, R.C.J.B., 1953, 3 met noot J. DABIN (afkeurend).
Zie verder H. de PAGE, Traité, VIII, nr. 322 v.
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a. Volstrekte nietigheden

1° Algemeen.

Deze beschermen zoals bekend de openbare orde en kunnen door eenieder worden ingeroepen.
De zakelijke werking ervan kan op elk ogenblik worden ingeroepen tegen de partij die op
grond van een nietige overeenkomst heeft verkregen. Van deze nietigheden kan geen afstand
worden gedaan.

Dergelijke nietigheid kan voortvloeien uit blanconormen zoals art. 6 BW, dan wel uit
bijzondere wetsbepalingen. Wel is het zo dat sommige nietigheden niet de titel treffen, maar
enkel de overdracht zelf (meer bepaald nietigheden die gebeurlijk op een later tijdstip
kunnen zijn opgeheven). Wetsbepalingen krachtens dewelke bepaalde goederen enkel
onvervreemdbaar of onoverdraagbaar zijn maken niet noodzakelijk de verbintenis tot
overdracht ervan nietig, maar wel onuitvoerbaar. Of deze nietigheid dan als overmacht geldt
in hoofde van de schuldenaar ervan is eveneens een zuiver verbintenisrechtelijke vraag.

Een opsomming van volstrekte nietigheden van de titel hoort thuis in het verbintenis-
senrecht. We vermelden hier dan ook slechts enkele nietigheidsgronden die in het bijzonder
van belang zijn voor de overdracht van goederen.

Hoewel de geldigheid of nietigheid van een rechtshandeling in beginsel door de lex contractus wordt bepaald,
wordt nietigheid vaak ook voorgeschreven door “règles d’application immédiate”, ongeacht het toepasselijke
recht, en dan ook door de rechters van dat land toegepast (zie art. 7 EVO), of kan zij voortvloeien uit de
exceptie van internationale openbare orde.

2° Goederen “buiten de handel”

 Ten eerste zijn er een aantal goederen “buiten de handel”. Dit betekent meestal niet dat zij
nooit het voorwerp van een verbintenis kunnen vormen, maar veeleer dat dit slechts mogelijk
is in of krachtens specifieke wettelijke bepalingen.
 
Dit geldt voor de goederen van het openbaar domein zolang ze daarvan deel uitmaken (zij kunnen slechts het
voorwerp van een verbintenis vormen krachtens publiekrechtelijke regels; zodra zij evenwel niet meer bestemd
zijn voor een openbare dienst, gelden in beginsel de regels van het burgerlijk recht, behoudens de uitdrukkelijke
uitzonderingen), openbare ambten, het menselijk lichaam en zijn organen, verdovende middelen, e.d.m. “Buiten
de handel” in een ruimere betekenis zijn verder alle rechten die geen goederen zijn, omdat ze niet
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vermogensrechtelijk zijn, zoals bv. de staat en bekwaamheid van personen in het algemeen, de
huwelijkstoestemming, e.d.m.

Wel kan men de vraag stellen of goederen buiten de handel niet het voorwerp kunnen zijn
van een overeenkomst onder opschortende voorwaarde van het in de handel komen. Juister
nog: het buiten de handel zijn brengt niet noodzakelijk altijd de nietigheid mee van de
desbetreffende overeenkomst, zij het wel de onuitvoerbaarheid.

De zogezegde nietigheid van een verkoop of legaat van andermans goed zijn geen volstrekte
nietigheden, en komen verderop ter sprake.

Buiten de handel is ook het recht van de erfgenaam in spe op een nog niet opengevallen
nalatenschap (art. 1600 BW), alsmede rechten die accessoir zijn aan een erfaanspraak,  zoals
het recht om inkorting te vorderen.

3° Bedingen betreffende niet opengevallen nalatenschappen.

Het meer algemene verbod op bedingen over nog niet opengevallen nalatenschap (art. 1130,
lid 2 BW) is van een andere aard. Strikt genomen gaat het niet om een nietigheid van de
overeenkomst ex ante. Het is namelijk eerst door toepassing van de toepasselijke erfwet (lex
hereditatis) ten tijde van het overlijden - die een andere kan zijn dan de lex contractus - dat
wordt bepaald of de wettelijke erfopvolging terzijde wordt gesteld door eerder toegekende
rechten op goederen die op dat ogenblik nog deel uitmaken van de nalatenschap. Aangezien de
toepasselijke erfwet althans voor roerende goederen eerst op het tijdstip van het overlijden kan
worden bepaald (nl. de wet van de laatste woonplaats), kan men vaak niet op voorhand zeggen
of een beding over een niet opengevallen nalatenschap al dan niet geldig zal blijken te zijn114.

Inhoudelijk heeft het verbod enkel betrekking op de toekenning, wijziging of afstand van
“louter gebeurlijke rechten”115 op een nog niet opengevallen nalatenschap of een
bestanddeel ervan (zie ook art. 946 BW). Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde dergelijke
bedingen of overeenkomsten door de wet wel toegestaan (zie bv. art. 745bis BW;  918 BW;
1091 BW - uitbreiding bij huwelijkscontract van de erfaanspraken van de wederpartij, door
middel van schenkingen en verblijvensbedingen).

Niet door het verbod getroffen is een toekenning van daadwerkelijke rechten onder
voorwaarde (bv. vooroverlijden - zie de tontine- en aanwasovereenkomsten) of termijn

                                                  
114  Dit kan aanleiding geven tot een aantal moelijk op te lossen betwistingen, zoals de vraag of de toekom-
stige erflater tijdens zijn leven de tegenprestatie mag opvorderen voor een beding over zijn nalatenschap. Moet
men ervan uitgaan dat dit kan, indien de naar verwachting toepasselijke erfwet dit toelaat ?
115 Zie verder PUELINCKX-COENE e.a., “Overzicht van rechtspraak”, TPR 1997, (133) nr. 24 v., o.a. nr. 31
(aanwasovereenkomsten)
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(meer bepaald overlijden überhaupt) - dit laatste dient trouwens te worden begrepen als een
dadelijke toekenning van eigendom, met voorbehoud van vruchtgebruik. Wel is het zo dat
een toekenning van daadwerkelijke rechten, anders dan gebeurlijke, de toekenner verplicht
om ook tijdens zijn leven deze goederen te behouden, zodat moet worden nagegaan of deze
verbintenis (dit vervreemdingsverbod) geldig is, volgens de hoger besproken maatstaven.

Toekenning van daadwerkelijke rechten kan alleen t.a.v. bestaande goederen; een
beschikking met uitwerking bij overlijden die ook in het algemeen toekomstige goederen
betreft, is dus nietig (behoudens dan de aanwasbedingen e.d.m. die toegelaten worden in
wettelijk georganiseerde gemeenschappelijke vermogens zoals bv. de huwgemeenschap).

4° Nietigheid van de titel wegens nietigheid van een voorwaarde of bijzonder beding

Wanneer een voorwaarde of beding in de titel nietig is, kan dit al dan niet de nietigheid van de
titel meebrengen. Zoals gezegd leidt een ongeoorloofde of anderszins nietige voorwaarde in
beginsel tot de nietigheid van de titel (art. 1172 BW), behalve bij schenkingen, waar ze voor
ongeschreven worden gehouden (art. 900 BW), tenzij zij determinerend waren voor de
toestemming, in welk geval evenzeer de gehele overeenkomst nietig is116.

Hieronder bespreken we enkele van de belangrijkste gevallen van nietigheid van voorwaarden
of bijzondere bedingen die relevant zijn voor verbintenissen tot geven.

i) Overeenkomsten in strijd met de vrijheid van handel en nijverheid, ongeldige
vervreemdingsbeperkingen e.d.

Dit werd reeds uitvoeriger besproken in Titel I.

ii) Andere nietige ontbindende voorwaarden

Nog enkele voorbeelden van een nietige ontbindende voorwaarde:

- volgens art. 28 Wet gerechtelijk akkoord (1997) kan de aanvraag of verkrijging van een gerechtelijk akkoord
niet als een ontbindende voorwaarde worden bedongen;
- het beding om in onverdeeldheid te blijven als voorwaarde voor een gift is nietig117, minstens wanneer het
om een testamentaire bepaling gaat (a contrario uit art. 815 lid 2 BW).

                                                  
116 Vgl. Cass. 31-10-1952, Pas., 110, R.W., 1952-53, 1093, R.C.J.B., 1953, 3 met noot J. DABIN (afkeurend).
Zie verder H. de PAGE, Traité, VIII, nr. 322 v.
117 Zie hierover M. PUELINCKX-COENE, “Overzicht”, TPR 1999, 829 nr. 84.
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iii) Nietige opschortende voorwaarden

Voorbeeld van nietige opschortende voorwaarden zijn:
- de voorwaarde van wanbetaling ingelast in een verkoop van  een goed door een schuldenaar aan zijn
schuldeiser (of in een volmacht tot verkoop); dergelijk beding druist in tegen art. 1626 Ger.W., dat verbiedt om
goederen van de schuldenaar uit te winnen zonder eerbiediging van de voorgeschreven procedure (behoudens
wettelijk toegelaten gevallen van zelfhulpverkoop in een aantal bijzondere gevallen);
- elke voorwaarde gekoppeld aan de aanvaarding of verwerping van een nalatenschap. Deze dient immers
onvoorwaardelijk te zijn (behoudens de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding).
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b. Betrekkelijke nietigheden ingeroepen door de beschermde contractspartij

Betrekkelijke nietigheden beschermen de private belangen van een bepaalde contractspartij en
kunnen enkel door de beschermde partij worden opgeworpen. Voor de meeste betrekkelijke
nietigheden geldt een verjaringstermijn van 10 jaar. Ook is afstand of bevestiging mogelijk
nadat de grond voor bescherming is weggevallen. Soms bepaalt de wet nadere regels in
verband met de afstand of bevestiging.

Hoewel de geldigheid of nietigheid van een rechtshandeling in beginsel door de lex contractus wordt bepaald,
wordt nietigheid vaak ook voorgeschreven door éénzijdig dwingende “règles d’application immédiate”,
ongeacht het toepasselijke recht, en dan ook door de rechters van dat land toegepast (zie art. 7 EVO). Verder is
de nietigheid wegens handelingsonbekwaamheid een vraag van het personeel statuut van de handelende partij.

1° Algemeen

De nietigheden kan de overeenkomst zelf betreffen omwille van gebreken in de totstand-
koming. Dergelijke nietigheden zijn:
- de beteugeling van de handelingsonbekwaamheid of beperking van de
handelingsbekwaamheid;
- de wilsgebreken (de in het BW bepaalde wilsgebreken, door de rechtspraak aangevuld met
het misbruik van omstandigheden, d.i. de gekwalificeerde benadeling);
- de beteugeling van belangenconflicten in hoofde van vertegenwoordigers (bv. art. 1596
B.W.118).
- de bijzondere rechtsonbekwaamheden bij schenkingen en legaten (bv. art. 907 en 909
BW);
- het gebrek aan geldige vertegenwoordiging (bv. van een rechtspersoon) of andere
nietigheidsgronden in bijzondere wetten. Heel vaak zijn deze laatste de bekrachtiging van
informatieverplichtingen jegens de verkrijger en dus veeleer bijzondere regels inzake
wilsgebreken.

De nietigheid kan ook bepaalde specifieke verbintenissen betreffen, zonder dat noodzakelijk

                                                  
118 Bij een openbare verkoping mogen, op straffe van nietigheid, noch door henzelf noch door tussenpersonen,
kopers worden :
- Voogden, wat betreft de goederen van hen over wie zij de voogdij hebben;
 - Lasthebbers, wat betreft de goederen met de verkoop waarvan zij belast zijn;
 - Bestuurders, wat betreft de goederen van de gemeenten of van de openbare instellingen, die aan hun zorg zijn
toevertrouwd;
 - Openbare ambtenaren, wat betreft de goederen van de Staat, waarvan de verkoop door hun tussenkomst
geschiedt.
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de gehele overeenkomst nietig is.

2° Gevallen die geen nietigheid zijn.

Omgekeerd spreekt de wet soms van nietigheid, waar het in de eerste plaats om iets anders
gaat, zoals bv. de vereiste beschikkingsbevoegdheid, die slechts onrechtstreeks de verhouding
tussen partijen aangaat.

Zo spreekt art. 1599 BW weliswaar over de nietigheid van de verkoop van andermans zaak,
maar wordt deze bepaling bijzonder ongelukkig geacht119, aangezien het volmaakt geldig
moet zijn iets te verkopen wat men nog niet heeft, en alleen de eigendomsoverdracht maar
dient plaats te vinden nadat men de zaak in zijn bezit heeft gekregen (zelfs in geval van
eigendomsvoorbehoud kan de koper geldig doorverkopen, mits hij dat voorbehoud  mee
bedingt).

Voor zover deze bepaling zo zou moeten worden uitgelegd dat de verkoop van andermans goederen, of juister
de verkoop van goederen waarover men geen beschikkingsbevoegdheid heeft of buiten de grenzen van die
bevoegdheid, nietig is, gaat het hoogstens om een relatieve nietigheid ter bescherming van de koper alleen120.
Men kan deze begrijpen als een vorm van wilsgebrek (dwaling). M.i. dient men evenwel verder te gaan en de
nietigheid van art. 1599 BW slechts te begrijpen als een ongeldigheid van de overdracht krachtens die koop ten
aanzien van de ware eigenaar (oudere gerechtigde, enz.) - wat in Hoofdstuk III ter sprake komt. Het gaat m.i.
dus überhaupt  niet om een nietigheid, maar een (betrekkelijke) ongeldigheid van de overdracht wegens
beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder, die enkel het rechtsgevolg “overdracht” treft en op geen
enkele manier de titel voor overdracht.

Eigenlijk is de rechtspraak tot praktisch hetzelfde resultaat gekomen door te oordelen dat er geen nietigheid is
wanneer er geen uitwinning van de koper mogelijk is, d.i. bij akkoord van de oudere gerechtigde, of wanneer
de koper later beschikkingsbevoegd wordt (convalescentie) en eigenlijk ook telkens als de koper beschermd
wordt op grond van zijn goede trouw (zie Hoofdstuk III voor deze derdenbescherming). Het resultaat is dat de
nietigheid hier veeleer het gevolg is van uitwinning, dus de beteugeling van een vrijwaringsplicht veeleer dan
van een gebrek in de totstandkoming van de koop. Anders gezegd: het gaat niet om een nietigheid, maar om
een anticiperende vrijwaringsvordering.

Het is voor de koper bovendien niet mogelijk om afstand te doen van de hem door art. 2279 BW gegeven
bescherming, de zaak aan de oudere gerechtigde af te geven en dan de uitwinning in te roepen om de verkoop

                                                  
119 Zie de kritiek van bv.  M. WAELBROECK, Le transfert de la propriété,  nr. 9. Zie uitvoeriger over het
hele vraagstuk F. RANIERI, Alienatio convalescit. Contributo alla storia ed alla dottrina della convalida nel
diritto dell'Europa continentale, reeks Studi senesi nr. 34, Giuffré Milano 1974. Zeer traditioneel daarentegen
DE PAGE, Traité, IV nr. 19A.
120 Zie bv. Cass. fr. (civ.) 23-1-1832, Sirey I, 66, Dalloz P., I, 377; Cass. fr. (Req.) 15-1-1934, Dalloz H. 1934,
97, Sirey 1934, I, 188; Cass. (b.) 30-1-1941, Pas., 24.
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te vernietigen op grond van art. 1599 BW en schadevergoeding te eisen121 (wel kan het zijn dat hij de verkoop
kan vernietigen op grond van de gewone regels inzake wilsgebreken).

3° Toepassingen.

Slechts enkele typische nietigheidsgronden worden hier nader aangegeven. Voor het overige
wordt verwezen naar de werken over verbintenissenrecht en/of personenrecht.

i) Bescherming tegen “overdreven” verbintenissen.

Ter bescherming van de schuldenaar beperkt de wet soms de verbintenissen tot het geven van
bepaalde goederen op een bepaalde wijze. Beperkingen aan verbintenissen betreffende
toekomstige goederen (overdracht zowel als afstand) werden zo reeds eerder besproken (bv. de
nietigheid van de schenking van toekomstige goederen). Soms bepaalt de wet enkel dat
bepaalde goederen niet overdraagbaar zijn, doch dient dit in die zin te worden uitgelegd dat
ook een verbintenis daartoe ongeldig is (bv. de beperkingen aan de overdraagbaarheid van
loon en andere uitkeringen).

Het principiële recht om over zijn goederen te beschikken maakt ook dat overdreven
beperkingen hiervan voor ongeschreven worden gehouden.

Denken we meer bepaald aan onvervreemdbaarheden van onbepaalde duur (zie verder
hierboven) en soortgelijke verbintenissen van onbepaalde duur, aan een onherroepelijke
volmacht om over een bepaald goed te beschikken van onbepaalde duur, e.d. die op elk
ogenblik kunnen worden opgezegd. Sommige anderen zijn dwingend aan een hoogsttermijn
gebonden, zoals bv. het beding om in onverdeeldheid te blijven (art. 815 BW: 5 jaar), het
opstalrecht (50 jaar), of het erfpachtrecht (99 jaar)122.

Verder beschermen bepaalde nietigheden meer algemeen partijen tegen het aangaan van
overdreven verbintenissen. Denken we aan de opzegbaarheid van verbintenissen van onbe-
paalde duur, alsook aan sommige specifieke bepalingen, zoals de ongeldigheid van een
verbintenis om niet nauwkeurig bepaalde toekomstige schulden van iemand anders te voldoen
als voorwaarde voor een schenking (art. 945 BW), de ongeldigheid van een hypotheekstelling
zonder maximumbedrag, e.d.m.

                                                  
121  Vgl. in het Duitse recht WILHELM, Sachenrecht, n. 420.
122 Erfpacht moet bovendien voor minstens 27 jaar worden aangegaan; de sanctie daarvan is echter veeleer een
koversie van de overeenkomst in een huur. Wordt de minstduur onrechtstreeks terzijdegesteld, bv. door de
mogelijkheid van een opzegging voor het verstrijken van 27 jaar, dan zal dat beding in beginsel wel (relatief)
nietig zijn.
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Een vergelijkbare bijzondere bepaling, die ten onrechte niet als nietigheid wordt aangeduid in de wet, is de
zogezegde niet-overdraagbaarheid van aandelen in een CVOHA die werkelijke, niet geldelijke inbrengen
vertegenwoordigen, aangegaan voor het verstrijken van tien dagen na overlegging van de tweede jaarrekening
na hun uitgifte (art. 363 Wb. Venn., voorheen 142 § 1, lid 3 Venn.W. spreekt van onoverdraagbaarheid). De
reden hiervoor is de afwezigheid van toezicht op dergelijke inbreng door een bedrijfsrevisor. Aangezien de
ratio legis hier duidelijk de bescherming van de koper is, is de beteugeling een betrekkelijke nietigheid, ook al
spreekt de wet van een tijdelijke onoverdraagbaarheid, die zelfs in het aandelenregister moet worden vermeld.
Dezelfde ratio legis is te vinden in de al even verwarde bepaling van art. 508 Wb. Venn., voorheen 47
Venn.W. betreffende de winstbewijzen en soortgelijke effecten in de naamloze vennootschap. De
overeenkomst tot overdracht van dergelijke effecten, aangegaan voor het verstrijken van dezelfde termijn van
tien dagen na overlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte123 is uitdrukkelijk betrekkelijk nietig,
maar daaraan kan men ontsnappen op onbegrijpelijke wijze door het vervullen van vormvereisten die met die
ratio geen uitstaans hebben (nl. betekening van de overdrachtsakte aan de vennootschap binnen de maand na
de overdracht124).

Verwant met de vorige categorie is in zekere zin ook de ongeldigheid van de zuiver
potestatieve opschortende voorwaarde - die voor ongeschreven gehouden, tenzij eruit zou
blijken dat er gewoon nog geen definitieve toestemming is (zoals bv. bij schenking, zie art.
944 BW). Deze bepaling beschermt op de eerste plaats de tegenpartij (die vaak zelf wel
ernstige verbintenissen heeft aangegaan), die aldus niet met een kluitje in het riet kan worden
gestuurd. Geldig is wel de alternatieve verbintenis (art. 1189 v. BW). Bij schenking is
overigens ook de zuiver potestatieve ontbindende voorwaarde nietig. Dit alles geldt natuurlijk
niet voor het legaat, dat steeds geschiedt onder opschortende voorwaarde van niet-herroeping
voor het overlijden van de testator.

Verwant zijn in zekere zin ook bepalingen die de omvang van zekerheidsrechten die men kan
bedingen of behouden, beperken in verhouding tot de verzekerde vordering.

Zo zijn er een aantal bijzondere bepalingen die het bedingen van meer zakelijke zekerheidsrechten dan de
wettelijk bepaalde verbieden (zie bv. art. 53 Verbruikerskredietwet 12-6-1991). Eenmaal gevestigde
zekerheidsrechten zijn wel in beginsel ondeelbaar, en vallen zij dus niet gedeeltelijk weg wanneer de waarde
ervan hoger ligt dan de (resterende) schuld. Doch het kan een rechtsmisbruik vormen om te weigeren een deel van
de zekerheid vrij te geven indien er een wanverhouding ontstaat tussen de realisatiewaarde van die zekerheden
(juister: de bezwaarde goederen) en de verzekerde schuldvordering. Ook gelden er dwingende bepalingen die de
schuldenaar de mogelijkheid geven om vrijgave te bekomen van een deel van de zekerheden, wanneer de waarde
ervan hoger ligt dan de verzekerde schuldvorderingen (zie onder).

                                                  
123 Met uitzondering van dergelijke effecten waarop in geld is ingeschreven en uitgegeven door de vennoot-
schappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen.
124 M.i. is de vereiste betekening overigens door de wijziging van onder meer art. 1690 BW (W. 6-7-1994)
stilzwijgend gewijzigd in een vereiste mededeling (vormloze mededeling).
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ii) Bescherming tegen gebrek aan informatie.

Bij overeenkomsten tot overdracht van goederen, in het bijzonder onroerende, beteugelt de
nietigheid een aantal informatieplichten van de verkoper e.d.

Naast de gemeenrechtelijke infomatieplicht (en algemene informatieplichten zoals in het
verbruikersrecht) zijn er ook een aantal bijzonder geregelde informatieplichten, die soms
uitdrukkelijk met (betrekkelijke) nietigheid is beteugeld.

Het kan feitelijke of juridische informatie over het goed zelf betreffen, zoals bv. de
volgende:

- de toestand van de bodemvervuiling: de koper kan de nietigheid van de aankoop inroepen,
indien hij niet voorafgaandelijk aan de overeenkomst betreffende de overdracht van (of
vestiging of overdracht  van onroerende en gelijkgestelde zakelijke rechten op) een
onroerend goed (met uitzondering van kavels in een reeds gesplitste appartementsmede-
eigendom125), kennis heeft gekregen van een bodemattest van OVAM (Vlaams
Bodemsaneringsdecreet van 22-2-1995).
De inhoud van dit attest moet door de notaris worden overgenomen in "alle akten betreffende de overdracht
van gronden" (zie art. 36 Bodemsaneringsdecreet) - en dit wel op straffe van betrekkelijke nietigheid. Dat het
om een betrekkelijke nietigheid gaat is duidelijk sinds de decreetwijziging van 1998, waardoor art. 36 § 4 nu
bepaalt dat de verzaking aan de nietigheid kan worden vastgesteld in de autentieke akte. Het toepassingsgebied
van deze bepaling is ruimer dan de eigenlijke overdracht en omvat bv. ook huurovereenkomsten voor lange
duur, fusies en splitsingen (zie art. 2, 18° decreet), maar bv. niet de verdeling (andere dan de splitsing in
appartementen), noch de inbreng in een huwgemeenschap, noch de overdracht terzake des doods. De
moeilijkheid hierbij is dat het eigenlijk om een precontractuele informatieplicht gaat, die voor het sluiten van
de overeenkomst zou moeten worden vervuld. Dit probleem (nl. de nietigheid bij niet-vervulling van die
informatieplicht) kan worden opgevangen door de verbintenissen te onderwerpen aan een opschortende
voorwaarde, bv. van het bekomen van een blanco-attest binnen een bepaalde termijn126.

- de bosrechtelijke toestand -
zie art. 91 Bosdecreet (zoals gew. bij decreet 18-5-1999). Het gaat om een betrekkelijke nietigheid (art. 91 § 3).

- een reeks gegevens betreffende de stedenbouwkundige toestand, opgesomd in art. 137
D.O.R.O. 1999.
Deze informatieplicht wordt door de gemeenrechtelijke regels beteugeld; enkel voor de verplichting de koper

                                                  
125 De splitsingsakte zelf daarentegen wordt in dit decreet (sinds de wijziging bij decreet van 26-5-1998) met
een overdracht gelijkgesteld.
126 Vlg. Rb. Hasselt 25-2-2002, NJW 2002-2003, 214, helpt dit niet: dit vonnis oordeelde echter wel dat de koper
zich niet op nietigheid kan beroepen nu er binnen de maand wél een blanco attest werd afgeleverd.
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te informeren dat er ingevolge een rechterlijke beslissing herstelmaatregelen moeten worden uitgevoerd - zoals
bedoel in art. 149 tot 151 D.O.R.O. - bepaalt het decreet zelf dat de koper bij gebreke daaraan de koop kan
nietig verklaren (zie art. 162 juncto 137 § 1 D.O.R.O.). Ook hier gaat het om een betrekkelijke nietigheid
waarvan de koper afstand kan doen.

Nietigheid kan ook voortvloeien uit het niet ingelicht zijn over de zakelijke toestand van het
goed (inbegrepen het mogelijk wegvallen van de eigendom ten gevolge van een ontbindende
voorwaarde in een eerdere titel), zoals het bezwaard zijn met hypotheek, erfdienstbaarheden,
verplichtingen inzake gemene muur, beding van wederinkoop e.d. Voor zover deze
beperkingen zijn af te leiden uit een eerdere verkrijgingstitel, wordt de nietigheid vermeden
door de koper inzage te geven in die titel of deze aan de overeenkomst te hechten.

iii) Zuiver potestatieve voorwaarden

Een zuiver potestatieve opschortende voorwaarde is nietig. Bij de schenking brengt zij de
nietigheid van de hele schenkingsovereenkomst mee. Een schenking onder opschortende
voorwaarde die niet zuiver potestatief is, is evenwel mogelijk (vgl. verder nr. ).

Het verbod van zuiver potestatieve voorwaarden zou niet gelden voor ontbindende voor-
waarden, althans bij handelingen onder bezwarende titel127. Wel bepaalt de wet soms een
maximumtermijn voor de uitoefening van dergelijk ontbindingsrecht, bv. 5 jaar voor een
beding van wederinkoop (art. 1660 BW).

Bij een schenking is een zuiver potestatieve ontbindende voorwaarde nietig.

Het onherroepelijk karakter houdt in dat de schenking niet kan worden herroepen zonder de
instemming van de begiftigde. Dit maakt dat de revokable trust bij ons niet bestaat. Men zou
daaraan ook niet kunnen ontsnappen door de - herroepelijke - belofte om iemand te
begunstigen niet aan de begunstigde te doen, maar aan een “bedinger” (die de rol zou
hebben van een “enforcer”), precies omdat die belofte niet verbindend is (zie hierboven).
Wel geldig daarentegen is de overeenkomst waarmee men op herroepelijke wijze een derde
onrechtstreeks begunstigt door middel van een derdenbeding, waarbij de beschikking om
niet is in hoofde van de bedinger, doch niet van de belover. Vgl. hoger de regels inzake
onrechtstreekse schenking.

4° Dwingend voorgeschreven bepalingen van de overeenkomst

Omgekeerd worden ten gunste van bepaalde personen rechten ingevoerd op dwingende wijze, zodat bedingen in

                                                  
127 De PAGE, Traité, I 155 bis en IV 312 p. 327.
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strijd daarmee voor niet geschreven worden gehouden. Denken we bv. aan het voorkooprecht van de pachter (zie
hoger en verder), de bepalingen in de woningbouwwet betreffende de eigendomsovergang, e.d.m.

Meer in het bijzonder in overeenkomsten tot het vestigen van zakelijke zekerheden worden voor de vestiging
en/of de uitoefening van het recht bepaalde procedures dwingend voorgeschreven, waardoor bv. de
loonoverdracht is opgeschort tot de in art. 28 en 29 Loonbeschermingswet 12-4-1965 is gevolgd, of het pand
maar kan worden verzilverd met toestemming van de rechter (o.a. art. 2078 BW), of de terugvordering gegrond
op eigendomsvoorbehoud slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk is (art. 46 § 2 Verbruikerskredietwet
12-6-1991).

Ook gelden er een aantal dwingende bepalingen die de schuldenaar de mogelijkheid geven om vrijgave te
bekomen van een deel van de zekerheden, wanneer de waarde ervan hoger ligt dan de verzekerde
schuldvorderingen; een bijzonder geval daarvan is de zuiveringsprocedure  bij hypotheken (art. 110 v.
Hyp.W.). Er is in ons recht geen algemene regel dat men de vrijgave van zekerheden kan bekomen door het
verschuldigde bedrag te kantonneren (wel kan men een gelegd beslag op die wijze opheffen, doch daardoor
wordt alleen de uitoefening van het zekerheidsrecht gestopt), doch de rechter zou de vrijgave kunnen bevelen
in geval van rechtsmisbruik128.

NB. Het dwingend karakter van de erfrechtelijke reserve (voorbehouden deel van de nalatenschap)129 -
waarvan geen afstand kan worden gedaan voor het openvallen van de nalatenschap - wordt niet beteugeld door
een nietigheid maar door de mogelijkheid tot inkorting (zie onder nr.).

                                                  
128 In het Duitse recht is de schuldeiser verplicht zekerheden vrij te geven voor zover de waarde ervan die van
de verzekerde vorderingen met leer dan 20 % te boven gaat - zie BGH, NJW 1985, 1836.
129 Met uitzondering van bepaalde gevallen zoals art. 918 BW
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c. Nietigheden ter vrijwaring van het vermogen van de vervreemder in het belang van derden

1° Nietigheden uit het huwelijksvermogensrecht.

Sommige "nietigheden", meer bepaald uit  het huwelijksvermogensrecht, beogen
eigenlijk de bescherming van derden, met name de echtgenoot (echtgenote) of andere
gezinsleden130.

Het betreft meer bepaald de nietigverklaring van:
- een vervreemding of hypothekering van de rechten op de voornaamste gezinswoning of een
vervreemding of verpanding van de huisraad erin aanwezig (art. 215 § 1 j° 224 § 1, 1 BW),
- schenkingen die de belangen van het gezin in gevaar brengen  (art. 224 § 1, lid 3 BW),
- beschikkingen om niet over goederen van de huwelijksgemeenschap (art. 1419 j° 1422, 1°
BW),
- daden van beschikking over goederen van de huwelijksgemeenschap in het kader van een
gezamenlijk beroep (art. 1417, 2 j° 1422, 1° BW) en
- allerlei andere in art. 1418 B.W.131 opgesomde daden van beschikking betreffende goederen
van de huwelijksgemeenschap (art. 1422, 1° BW).
Vgl. ook de mogelijke nietigverklaring van handelingen verricht in strijd met een
vervreemdingsverbod (art. 224 § 1, 2 j° 223 en 1422, 2° BW)132.

Deze nietigheden zijn ten dele ook toepasselijk bij wettelijke samenwoonst - zie art. 1476 BW.

De hoedanigheid van echtgenoot dient aanwezig te zijn op het ogenblik van de
rechtshandeling133.

Van deze nietigheid kan afstand worden gedaan na kennisname van de vervreemding. Het
recht op nietigverklaring verjaart verder één jaar na kennisname (zie art. 224  § 2 BW)134.

                                                  
130 Anders dan de meeste andere regels, wordt bij rechtsconflicten hierop naar Belgisch IPR niet de lex
contractus toegepast, maar de wet toepasselijk op de staat van personen – Cass. 25 mei 1992, TBBR 1993, 455
noot I. COUWENBERG = T.Not. 1992, 432 noot F. BOUCKAERT = JLMB 1992, 938 noot S. NUDELHOLE =
RCJB 1994, 664 noot N. WATTE.
131 De bescherming van onroerende goederen, die hier wordt gegeven, vervalt wel wanneer het goed in een
vennootschap wordt ondergebracht; de aandelen daarin zijn immers roerend.
132 Daar gaat het m.i. intrinsiek niet zozeer om een nietigverklaring, maar veeleer om de uitwerking van een
beschikkingsonbevoegdheid, die bovendien aan publikatie (overschrijving) is onderworpen.
133 Cass. 20 december 1996, Arr. 1234 = Divorce Act. 1997, 154 noot E. De WILDE d’ESTMAEL =
Echtsch.Journaal 1998, 30 noot P. SENAEVE = Pas. 1996 I 1310 = RW 1997-98, 520 = TBBR 1998, 133 noot
Y.H. LELEU = T.Not. 1998, 315 noot Y.H. LELEU.
134 Voor toepassingen in de rechtspraak en bespreking ervan, zie G. BAETEMAN, “Overzicht van rechtspraak”,
TPR 2003, 1208 randnr. 64; DIRIX, Overzicht TPR 2004 nr. 196.
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De wetgever heeft hier voor een nietigheid gekozen en niet voor een niet-tegenwerpbaarheid aan de beschermde
derden, omdat een niet-tegenwerpbaarheid niet effectief zou zijn: in dat geval immers blijft de handeling geldig
ten aanzien van de echtgenoot die ze verricht heeft, kan ze van hem afgedwongen worden, en is de andere
echtgenoot of het gezin uiteindelijk toch het slachtoffer. De nietigheid, die door een derde worden ingeroepen,
wordt hier gecombineerd met een soort “immuniteit” van de partij zelf. Doordat het hier om een nietigheid gaat,
geldt de verkrijger niet als een derde-verkrijger ten aanzien van dit probleem, maar als contractspartij, en spelen
de regels inzake bescherming van derde-verkrijgers te goeder trouw niet; er is wel een zelfstandige regeling
inzake bescherming van derden te goeder trouw in art. 1422 BW.

NB. Handelt de echtgenoot door een middellijk vertegenwoordiger (naamlener), dan kan het andere familielid
nog altijd nietigheid inroepen tegen de verkrijger. De regel heeft dus betrekking op het gezin van de
opdrachtgever en niet van de tussenpersoon; in zo’n geval is de kans op goede trouw van de verkrijger groter.

Het is vanuit die optiek dat ook handelingen verricht met bedrieglijke benadeling van de echtgenoot “nietig”
kunnen worden verklaard volgens art. 1422, 3° BW en 1283 Ger.W., waar de normale sanctie hiervan een niet-
tegenwerpbaarheid aan die echtgenoot zou zijn.

2° Nietigheid van legaten.

Vergelijkbaar zijn in zekere zin ook de nietigheden van (het testament en zijn) legaten wegens
niet-vervulling van de vormvereisten, handelingsonbekwaamheid of wilsgebrek van de
testator (art. 901 v. BW), rechtsonbekwaamheid van de legataris (907 en 909 B.W.)  of
handelingsonbevoegdheid van de legataris (art. 908 v. BW).

Zoals betoogd, is de nietigheid van het (bijzonder) legaat van andermans zaak (art. 1021 BW)
op de eerste plaats een niet-gebondenheid van de erfgenamen die de making moeten
uitvoeren. Op deze niet-gebondenheid zijn er uitzonderingen: het kan gaan om een last op de
erfgenamen (of algemene legataris), en zulks wordt in bepaalde gevallen zelfs vermoed; zo is
het legaat niet nietig is, wanneer de zaak aan de testator of de nalatenschap zou kunnen
toekomen135.

Naast deze betrekkelijke nietigheid is er natuurlijk ook de beschikkingsonbevoegdheid, die maakt dat het
legaat van andermans zaak in beginsel ongeldig is jegens de ware eigenaar (oudere gerechtigde). Dit heeft
echter met een nietigheid geen uitstaans, en komt in Hoofdstuk III. ter sprake.

Aangezien het hier qua nietigheid dus hooguit om een betrekkelijke nietigheid ten gunste
                                                  
135  Cass. 10-4-1981, R.W., 1981-82, 241. In casu behoorde de zaak gedeeltelijk toe aan een erfgenaam en
werd het legaat van het deel dat aan de erfgenaam toekwam beschouwd als een last die aan die erfgenaam werd
opgelegd, waaraan hij zich niet kon onttrekken indien hij de nalatenschap aanvaardde.
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van de erfgenamen-schuldenaars kan gaan, kan het nietige legaat bekrachtigd worden door
die erfgenamen, meer bepaald door vrijwillige uitvoering zonder dwaling.

De overschrijding van het beschikbaar gedeelte daarentegen veroorzaakt geen nietigheid,
maar een inkorting (zie verder).

3° Strijd met een vervreemdingsbeperking: geen nietigheid.

Bij vervreemdingen in strijd met een geldig bedongen conventionele onvervreemdbaarheid
gaat het zeker niet om een dergelijke nietigheid; of er sprake is van een
beschikkingsonbevoegdheid komt zoals gezegd verder ter sprake.
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d. Niet-tegenwerpbaarheden ingevolge aanvechting door schuldeisers

1° 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 uitgeoefend136. Dergelijke regels vinden we ook in het faillissementsrecht van
de meeste andere Europese landen, al loopt de concrete inhoud ervan wel nogal uiteen137.

Aangezien in ons recht enkel handelaars ("kooplieden"138) 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, 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 zogenaamde
“verdachte periode”139 (Fr. période suspecte; En. ook soms suspect period).

Art. 17 FaillW bevat een “zwarte lijst” en art. 18 een “grijze lijst” van aanvechtbare
rechtshandelingen (Fr. actes attaquables; Dui. anfechtbare Rechtshandlungen, En.
impeachable dispositions) c.q. aanvechtingsmogelijkheden (Dui. Anfechtungsrechte, Sp.
acciones de reintegration; in het Fr. heeft met het veeleer over actions en inopposabilité). 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
                                                  
136 Voor de IPR-regel, zie art. 4 lid 2 m° en 13 Vo. 1346/2000 op de insolventieprocedures.
137 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).
138 Zoals gedefinieerd in art. 1 v W.Kh.
139 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.
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recht).

NB. Hoewel deze aanvechtingsbevoegdheid traditioneel een bijondere regel van faillissemenstrecht is, volgt uit
art. 119 § 4 WIPR en art. 13 van de Insolventie-verordening 1346/2000 dat een rechtshandeling (titel) er maar
door getroffen wordt wanneer de lex contractus dit mogelijk maakt140.

a) Bepaling van de verdachte periode

Dit is naar huidig recht141 de periode voorafgaand aan het faillissement en na de datum van staking van betaling,
zoals die bij faillietverklaring wordt vastgesteld. De datum van staking van betaling is de datum waarop de
materiële faillissementsvoorwaarden vervuld waren142, 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 inzicht143.

b) Zwarte lijst van art. 17 Faill.W.

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 handeling144, wat alvast vereist dat de gelijkheid van de schuldeisers erdoor wordt aangetast145.

                                                  
140 Zie hierover DIRIX & SAGAERT, "Verhaalsrechten en zekerheidsposities van schuldeisers onder de
Europese Insolventieverordening", TBH 2001, (580)  586 nr. 20.
141 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.
142 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.
143 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.
144 Zo VAN RYN-HEENEN, P r i n c i p e s  IV (1e uitg.) nr. 2718; VAN DEN BERG, APR
Afbetalingsovereenkomsten nr. 638; GEINGER, “Overzicht”, TPR 1991, 537 nr. 163. Contra P. COPPENS, noot
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Niet aanvechtbaar zijn de handelingen uit de verdachte periode die gesteld worden in het kader van een procedure
tot gerechtelijk akkoord 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)146.

We bespreken afzonderlijk de vier gevallen die opgesomd worden in art. 17.

i) Art. 17 lid 1° Faill.W: 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)147. 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. Een overeenkomst tot het stellen van een zekerheid voor eigen schulden daarentegen valt
niet onder art. 17 lid 1°.

ii)  Art. 17 lid 2° Faill.W.: betaling van niet vervallen schulden, anders dan door

                                                                                                                                                               
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.
145 Cass. 11 oktober 1985, Pas. 1986 I 150 = Arr. p. 174 = RW 1986-87, 453.
146 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.
147 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. 7 april 2005, nr. C.04.0202.F., International investment group t. faill. Digicorp
European Sales.
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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)148, of een voortijdige betaling in ruil
voor een korting (disconto) (bv. ook voorafbetalingen van belastingen, enz.).

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).

iii)  Art. 17 lid 2° Faill.W.: inbetalinggeving

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
prestatie149.

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).

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);
- girale betaling, d.i. een overschrijving van een geldsom die een rekeningtegoed doet

                                                  
148 Cass. 12 november 1914, Pas. 1915-16 I 124.
149  F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 136.
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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)150, 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 overschrijving151 (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 (Deel III), maar ook in Deel VI vanuit het
perspectief dat het hier ook gaat om een beschikking over de fondsvordering.

Om de hierboven genoemde reden ontsnappen ook alle betalingen krachtens een overeenkomst
tot schuldvergelijking of schuldvernieuwing (zgn. nettingovereenkomsten) hieraan (art. 16 § 3
WFZ) en andere vormen van betalingsafwikkeling ("clearing"152) in een betalings- en
effectenafwikkelingssysteem (Wet 28 april 1999).

Niet onder art. 17 lid 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 verkregen153.

                                                  
150 Dit werd hoger nader uiteengezet.
151 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.
152  "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.
153 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
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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 inbetalinggeving154.
- 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 schuldeiser155;
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)156, niet evenwel de ontbinding waarop de schuldeiser recht heeft157.

iv) Art. 17, 3° Faill.W.: zekerheden gevestigd voor vroegere schulden (aanvullende
zekerheden)

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 (aaa). De regel geldt wel zowel voor onverplichte (bbb) als verplichte (ccc)
vestigingen. Een randgeval zijn de zgn. marge-opvragingen (ddd). Handhaving van bestaande
zekerheden wordt er niet door getroffen (eee). Het onderscheid tussen bestaande en nieuwe
                                                                                                                                                               
faillissement van de agent tegenwerpelijk bleef aan de boedel.
154 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.
155 Zie bv. cass. 4 september 1958, Pas. 1959 I 14 = JT 1959, 75 n. J. RENAULD.
156 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.
157 Voor een toepassing van het laatste, zie bv. Kh. Hasselt 12 juni 2002, RW 2003-2004, 1232.
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schulden vergt ook verdere toelichting (fff).

aaa) 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.);
- 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).

bbb) Onverplichte vestigingen

In sommige gevallen geldt ook hier dat de prestatie zelf (d.i. de vestiging van een zekerheid)158 niet verschuldigd
was, maar pas in de verdachte periode was beloofd en 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 was159.

ccc) Verplichte vestigingen

Problematischer is het evenwel wanneer men op grond van deze bepaling ook handelingen kan
                                                  
158 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).
159 Hof Gent 27 oktober 1999, TBH 2000, 416.
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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 valt160, 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 gaat161.

- 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 aanvechtbaar162.

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

                                                  
160 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.
161 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.
162 Zie bv. Kh. Charleroi 7 januari 1998, JLMB 1999, 985.
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inpandgeving van toekomstige vorderingen, die maar rechtsgevolg heeft wanneer die
vorderingen niet meer toekomstig zijn)163. Ook bestaat dit risico enkel bij handelaars,
aangezien enkel handelaars failliet kunnen worden verklaard en de aanvechtingsmogelijkheid
alleen bestaat in geval van opvolgend faillissement.

ddd) 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 schuldvordering.

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 plaatsgevonden164. 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).

eee) Vervanging van bestaande zekerheden

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 redne aan art. 17 FaillW.

2° binnen de grenzen van een vlottend pandrecht (zie met name de bespreking van het pand op
                                                  
163 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.
164 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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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).

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 wordt165, 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.

fff) 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 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

                                                  
165 Kh. Gent 27 december 1989, TBH 1990, 893; F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 139.
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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
gevestigd166. 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.

c) Grijze lijst van art. 18 en 19 FaillW.

i) Faillissementspauliana (art. 18)

Krachtens art. 18 FaillW kunnen alle andere handelingen uit die verdachte periode 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 vereist167.

Gezien de bijkomende vereisten, die in de buurt komen van de actio pauliana, noemt men deze bevoegdheid ook
                                                  
166 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.
167 Cass. 25 mei 1978, Pas. I 1090 = Arr. 1130; zie ook Cass. 3 september 1982, Arr. 1982-83, nr. 3.
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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 aangenomen168.
Schuldeisers die tegelijk het daadwerkelijke bestuur hebben over de vennootschap, worden steeds geacht daarvan
kennis te hebben169. 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)170.

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)171, of door middel van conventionele schuldvergelijking172; en
- elke handeling onder bezwarende titel.

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).

Uitdrukkelijk niet onderworpen handelingen

Een aantal transacties vallen uitdrukkelijk niet onder art. 18 FaillW, met name:

                                                  
168 Zie bv. Hof Gent 3 november 2003, TBH 2004, 398.
169 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).
170 zie bv. kh. Kortrijk 8 maart 2001, RW 2003-2004, 31.
171 F 't KINT, Sûretés (2004) nr. 141; Cass. 25 mei 1978, Pas. 1979 I 410; Cass. 3 september 1982, Pas. 1983 I
6.
172 Voor een vb. van het laatste, zie Hof Antwerpen 22 september 1997, RW 1998-99, 157.
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- 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).

Zij vallen wel onder de eigenlijke pauliana van art. 1167 BW en art. 20 FaillW (verder besproken).

ii)  Art. 19 Faill.W.

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. 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.

d) Gevolgen

i) 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 Gestaltungsrecht173, en meer bepaald een bevoegdheid ten
aanzien van een bepaalde rechtshandeling (in beginsel van de schuldenaar)174:
- 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);
- 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.

                                                  
173 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.
174 Anders dan bij de gewone actio pauliana wordt dit bij deze herstelbevoegdheden algemeen aanvaard.
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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.

Kan het goed materieel of juridisch niet meer terugkeren in de boedel, dan is de wederpartij in
beginsel vergoeding verschuldigd van de waarde ervan (bv. de prijs die ingevolge doorverkoop
werd verkregen). Heeft de wederpartij ene 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. Zie de uitwerking van de vergelijkbare vraag bij de
pauliana, infra.

ii) 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)175.

iii) 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
beschikken176. Heeft hij het goed intussen al verder vervreemd aan C, dan schept de
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 BW177;
                                                  
175 Hof Bergen 29 mei 2000, JLMB 2001, 1293; E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 116.
176 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).
177 Zie met name Cass. 31 januari 2002 nr. C.01.0229N, curatoren Bvba Internationaal Transport De Koning t.
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- de onderverkrijger (C) van onroerend goed zal beschermd worden als hij te goeder trouw
heeft verkregen en zijn titel heeft gepubliceerd vooral de faillietverklaring178.

iv) 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.

2° De gemeenrechtelijke actio Pauliana of aanvechting wegens schuldeisersbedrog, in en
buiten faillissement.

a) Algemeen

Dit aanvechtingsrecht (art. 1167 BW spreekt van "opkomen tegen", de originele franse tekst
van "attaquer") vinden we geregeld in art. 1167 BW en 20 FaillW179 (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 zijn180.

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).

                                                                                                                                                               
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 pauliennne 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).
178 Zie ter vergelijking Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706., zij het dat het hier om
de Pauliana ging.
179 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, "La réparation du préjudice du créancier demandeur à l'action paulienne", RCJB 1995,
317.
180 Voor een voorbeeld waar de schuldeiser gekozen heeft voor een vordering tot schadevergoeding en gene
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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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)181.

b) 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 e.d.). Vereist is dat:
- de aanvechtende schuldeiser een schuldvordering heeft die (a) in beginsel ouder is dan de
aangevochten handeling en (b) opeisbaar ten tijde van de aanvechting een schuldvordering,
waarvoor (c) de verhaalsmogelijkheden zijn verminderd door de aangevochten handeling en
(d) 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.

i) Anterioriteit van de schuldvordering tegenover de aangevochten handeling182

In beginsel moet de aanvechtende schuldeiser een schuldvordering hebben die ouder is dan de aangevochten
handeling183.

Dit wordt vrij ruim uitgelegd184. Het is niet nodig dat het bedrag van de schuld toen reeds vaststond185 of de
schuldvordering toen reeds opeisbaar was186; enkel de titel moet dateren van voor de aangevochten handeling
(vb. bedrieglijke handelingen van een borg kunnen aangevochten worden, ook wanneer ze gesteld zijn vooraleer

                                                  
181 Een uitdrukkelijk beroep op de traditie als rechtsbron vinden we in Cass. 9 januari 1890, Pas. I 59;
LAURENT, XVI nr. 433.
182 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.
183 Cass. 23 maart 1956, Pas. I 783; Hof Gent 20 juni 1989, RW 1991-92, 504 = TGR 1989, 95.
184 Zie K. van RAEMDONCK, noot, RW 98-99, 1177 en C. VERBRUGGEN, TBH 1998, 531; rechtspraak
aangehaald door A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661 noot 211.
185 Cass. 19 maart 1998, Arr. 338 = 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; A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661.
186 Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350; zie verder P. VAN DER PUTTEN, “De actio pauliana in
grote lijnen”, noot onder Hof Antwerpen 1 maart 1995, AJT 1994-95, 495.
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de hoofdschuld ontstond). Bij belastingschulden is niet vereist dat de aanslag reeds gevestigd is, maar enkel dat
de materiële belastingschuld reeds is ontstaan187. Ook een wijziging van de schuld na de aangevochten handeling
verhindert de pauliana niet188, en evenmin een schuldvernieuwing189.

Om de anterioriteit tussen de schuldvordering en de aangevochten handeling te bewijzen, kan art. 1328 BW (de
regel van de vaste datum) spelen (deze eis niet van toepassing op schuldvorderingen die niet uit een geschrift
volgen)190.

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  schuldeisers191.

ii) Opeisbare schuldvordering op het tijdstip van de aanvechting

Bij het instellen van de actio pauliana moet de vordering van de agerende schuldeiser reeds opeisbaar zijn, 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.

iii) 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 hebben192 (vereiste van "verhaalsbenadeling")

i. Het moet om een verarming in ruime zin gaan, d.w.z. 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

                                                  
187 Hof Antwerpen 12 april 2005, NJW 2005, 1102.
188  Cass. 3 oktober 1985, Arr 1985-86, 117.
189  Hof Brussel 2 december 2002, RABG 2003, 672 noot G. JOCQUE.
190 Volgens DE PAGE III nr. 227, volstaat het voor de aanvechting van een aan overschrijving (art. 1 HypW)
onderworpen handeling dat de schuldvordering ontstaat voor de overschrijving; dit is onjuist: de exceptie van
niet-overschrijving kan slechts worden ingeroepen door derden met een zakelijk werkend recht.
191 LAURENT, XVI nr. 462; DE PAGE III nr. 228 met verwijzingen in vn. 1; A. VAN OEVELEN, RW 2004-
2005, (1641) 1661 nr. 43; Hof Brussel 19 oktober 1998, JT 1999, 44; Rb. Luik 10 september 1999, TBH 2000,
380 noot I. SAMOY.
192 Vgl. verder E. DIRIX, “De vergoedende functie van de actio pauliana”, RW 1992-93, 332; D. DEVOS, “La
réparation du préjudice du créancier demandeur à l’action paulienne”, 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.
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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.

Handelingen waardoor de schuldeiser zich niet verarmt, maar enkel ervan afziet zich te verrijken, kunnen niet met
de pauliana worden aangevochten193. De afstand van een reeds verkregen recht is echter wel een verarming194

(voor het bijzondere geval van verwerping van een nalatenschap, zie de bespreking verderop van art. 788 BW).

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).

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. 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
- afstand van recht195, of
- de verwerping van een nalatenschap (zie daarvoor de bijzondere bepaling van art. 788 BW)196, dan wel
- een vervreemding voor een prijs die merkelijk beneden de waarde ligt197.

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 is198;
                                                  
193 DE PAGE III nr. 212.
194 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.
195 Bv. Rb. Brugge 26 juni 2000, RW 2001-2002, 282 (afstand van vruchtgebruik); Rb. Hasselt 8 mei 2002, TFR
2002, 893 noot J. SPEECKE.
196 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.
197 Bv. Hof Gent 27 december 1991, RW 1991-92, 1125.
198 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, "La réparation de préjudice du créancier demandeur à l'action paulienne", noot onder Cass. 15 mei 1992,
RCJB 1995, 323; Hof Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; en de rechtspraak aangehaald door A. VAN
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- 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)199;
- 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)200;
- ook het verstrekken van zekerheden voor bestaande schulden aan andere schuldeisers kan bedrieglijk zijn en in
dat geval aanvechtbaar.

Naargelang de derde-wederpartij kosteloos of onder bezwarende titel verkrijgt, verschilt wel de onder f)
besproken vereiste van medeplichtigheid van de derde.

iii. Men neemt wel aan dat de derde zich kan verweren door te eisen dat de schuldeiser eerst probeert de
schuldenaar uit te winnen201 (wat evenwel een bewarend beslag tegen de derde niet kan verhinderen), of door de
schuldeiser uit te betalen202 (best met subrogatie).

iv. Aangevochten kunnen enkel onverplichte rechtshandelingen en géén rechtshandelingen waartoe de
schuldenaar reeds verplicht was (bv. betaling van een eerder aangegane schuld). Dit is anders bij
rechtshandelingen uit de verdachte periode (zie hoger). Het is niet onmogelijk dat er bij verplichte
rechtshandelingen (betaling met name) 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).

iv)  Belang van de agerende schuldeiser bij de aanvechting

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

                                                                                                                                                               
OEVELEN, RW 2004-2005 (1641) 1661 noot 217.
199 Zie bv. 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. 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; Luik 6 februari 1996, JLMB 1996, 469; 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. Bv. Hof
Antwerpen 6-3-2000, AJT 2000-2001, 550 n. I. VERVOORT , “Paulianeuze inbreng in vennootschap”. 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.
200 Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350.
201 LAURENT, VXI 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.
202 DE PAGE III nr. 233 b) met verwijzingen.
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pauliana van een chirografair schuldeiser niet gegrond203. Men kan dit desgevallend ook als een element van de
vorige vereiste beschouwen.

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.

v) 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”204. Het abnormale karakter van de handeling geldt als een vermoeden van
dergelijke wetenschap205.

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 (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.

vi) 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

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)206. 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
bewerkstelligen207 of de verhaalsmogelijkheden in concreto te beperken. Die wetenschap kan

                                                  
203 Hof Luik 29 januari 2002, P&B 2002, 186 = JT 2002, 290; Rb. Hasselt 24 juni 1975, Limb.Rl. 1976, 28.
204 Cass. 11 januari 1988, Arr. 1987-88, 594; Rb. Hasselt 23 april 2001, RW 2003-2004, 1350.
205 H. DE PAGE, III, nr. 235 p. 243-244; A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 met verwijzingen in
voetnoot 220; 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.
206 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.
207 Hof Luik 29 januari 2002, P&B 2002, 186 = JT 2002, 290; Hof Brussel 19 oktober 1998, TBRR 2001, 145 v.
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uit de omstandigheden blijken208. Het is niet voldoende dat de derde kennis zou gehad hebben
indien hij zorgvuldiger was geweest209; sommige rechtspraak meent echter dat het volstaat dat
de wederpartij dit redelijkerwijze behoorde te weten210.

Indien de wederpartij een vennootschap is, waarvan de schuldenaar bestuurder is, zal de
wetenschap van de schuldenaar aan de wederpartij worden toegerekend. Ook in andere
gevallen van nauwe banden wordt de kwade trouw gemakkelijker aanvaard211.

Kosteloze handelingen

Wederpartijen te goeder trouw worden niet beschermd wanneer hun titel een kosteloze is, dus
wanneer zij om niet hebben verkregen212. 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 titel213.

c) 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)214.

Deze omschrijving is niet verkeerd. Maar misschien moeten we toch proberen de gevolgen ook
in minder vage termen te verwoorden.

i) Verhaalsrecht op de goederen, ongeacht de verkrijging door een derde, maar behoudens
derdenbescherming

                                                  
208 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).
209 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.
210 Zie A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 met verwijzingen in voetnoot 221.
211 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.
212 Bv. Hof Gent 20 juni 1989, TGR 95.
213 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.
214 Vgl. A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 en verwijzingen in vn. 223-224.
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aaa) In de verhouding met de wederpartij

Verhaalsrecht tegen de wederpartij

Op de eerste plaats kan de schuldeiser zich erop blijven verhalen: hij kan er beslag op leggen
en in geval van een algemeen beslag vallen ze in de boedel.

Dit verhaalsrecht is zelfs tegenwerpelijk aan de schuldeisers van de wederpartij van de
schuldenaar215. In die zin heeft het zakelijke werking. 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 koteloos verkrijgt),
in zijn rechtsgevolg niét te herleiden is tot een vordering uit onrechtmatige daad (hierover
dadelijk meer).

 Gebeurlijk vervangende schadevergoeding

- Uit onrechtmatige daad:

Indien het verhaalsrecht niet meer kan worden uitgeoefend omdat het goed zich niet meer (of niet meer
onbezwaard) in het vermogen van de wederpartij bevindt en de opvolgende verkrijger beschermd wordt (zie
hieronder) of omdat het is tenietgegaan, dan kan de schuldeiser schadevergoeding uit onrechtmatige daad (nl.
derde-medeplichtigheid) vorderen van de medecontractant te kwader trouw van zijn schuldenaar216. Ook
wanneer het goed om andere redenen niet kan worden teruggegeven of in waarde is verminderd, kan
schadevergoeding op grond van art. 1382 BW worden toegekend217.

Dit is dan wel geen gevolg meer van de actio pauliana zelf maar een vordering gegrond op derde-
medeplichtigheid aan wanprestatie, en dus een toepassing van de gewone regels inzake onrechtmatige daad.

De schadevergoeding blijft beperkt tot de waarde van het vervreemde actief en dit binnen de grenzen van de
schuldvordering van de schuldeiser218.

Anders dan een deel van de rechtsleer219 meent, is deze vordering tot schadevergoeding (in tegenstelling tot de

                                                  
215 DE PAGE, Traité III (1967), nr. 246, b); TERRE & SIMLER, Obligations (2002) nr. 1184; E. DIRIX, "De
vergoedende functie van de actio Pauliana", RW, 1992-93, 331 nr. 3.
216 Zie o.a. Cass. 25 oktober 2001, RW  2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706; Cass. 9 februari 2006, nr.
C.03.0074N.
217 Hof Luik 29 januari 2002, P&B 2002, 186= JT 2002, 290.
218 Cass. 9 februari 2006, nr. C.03.0074N.
219 E. DIRIX, “De vergoedende functie van de actio pauliana”, RW 1992-1993, 331; DE PAGE, Traité III nr.
246.
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actio pauliana s.s.) evenwel niet bevoorrecht op andere schuldvorderingen jegens die medecontractant220; 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).

- Uit ongegronde verrijking:

Is de wederpartij te goeder trouw en heeft hij kosteloos verkregen, dan kan bij tenietgaan of waardevermindering
van de zaak geen schadevergoeding van die derde worden gevorderd, maar enkel afgifte van de verrijking221.

bbb) 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 zich wel
beroepen op de regels inzake de bescherming van derde-verkrijgers, 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 Pauliana222:
- 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 FaillW223 (en er is geen enkele reden
waarom bij de gemeenrechtelijke pauliana niet dezelfde regels zouden gelden224).

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

                                                  
220 PLANIOL-RIPERT, Traité VII nr. 961; WEILL& TERRE, Les obligations, Parijs 1986, p. 891 nr. 882;
TERRE & SIMLER, Obligations (2002) nr. 1184.
221 Vgl. LAURENT XVI nr. 492.
222 Zie Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706.
223 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.
224 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.
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schuldenaar en medecontractant kan worden aangevochten225. 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)226. 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 Gestaltungsrecht227.
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.

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 schuldeisers228 (nl. men zorgt dat de schade niet ontstaat,

                                                  
225 Dit volgt alleen al uit de tekst van art. 1167, 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 bevoegdheids-
overschrijding door de schuldenaar. In onze zin ook de Franse opvatting, bv. TERRE & SIMLER, Obligations
(2002) nr. 1156; in Nederland wordt het gevolg beschouwd als een relatieve nietigheid, wat in de praktijk
hetzelfde betekent. Vgl. ook J. GHESTIN, "La fraude paulienne", Mélanges dédiés à Gabriel Marty, Toulouse
1978, (569) 574-575.
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
vergoeidng 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). 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.
226 Vgl. LAURENT, XVI nr. 465.
227 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.
228 Net zoals bv. een revindicatie of een actio negatoria door een eigenaar als "afweerrechten" (en geen
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zodat men aan de vergoeding ervan niet toekomt)229. 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
ingesteld230. 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.

ii)  Beperking van de gevolgen van de pauliana in verhouding tot de beperking van het
verhaalsrecht.

Indien zonder de paulianeuze handeling, de schuldeiser zich ook niet op het goed voor de volle waarde had
kunnen verhalen, bv. omdat er een hypotheek op gevestigd was, dan kan hij zijn verhaalsrecht c.q. recht op
vergoeding door de verkrijger, slechts uitoefenen ten belope 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 verricht231. Met 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

                                                                                                                                                               
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-
medepl ich t ighe id , BVBJ, Vlaams Pleitgenootschap, Jeune Barreau Brussel 1995, p. 111-189
(http://www.storme.be/3medeplichtigheid.html).
229 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.
230 Cass. 9 februari 2006, nr. C.03.0074N 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.
231  Zo Cass. 15 mei 1992,  Arr. 1991-92, 867 noot G.D. = RW 1992-1993, 330 noot E. DIRIX = Pas. 1992 I 813
= T.Not. 1993, 70 = RCJB 1995, 314 noot D. DEVOS, "La réparation de préjudice du créancier demandeur à
l'action paulienne".
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men niet kijken232; 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 gekomen233.

iii)  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)234. 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 pauliana235. 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) Werkwijze.

De actio pauliana is in wezen gericht tegen de derde-wederpartij (en niet tegen de eigen schuldenaar).

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;
- indien hij nog geen uitvoerbare titel tegen zijn schuldenaar heeft, hij bewarend beslag leggen op grond van art.
1167 BW (pauliaans beslag)236, mist toestemming van de beslagrechter. 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 instellen237.

                                                  
232 Eveneens Cass. 15 mei 1992 (vorige noot).
233 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.
234 A. VAN OEVELEN, RW 2004-2005, 1662 en verwijzingen in vn. 225.
235 E. DIRIX, RW 1992-1993, (331) 332 nr. 5; DEMOGUE, Traité des obligations, VII, 492 nr. 1107.
236 E. DIRIX, R W 1992-1993, 331; K. BROECKX, "Ter inleiding: enkele topics uit het beslag- en
executierecht", in Beslag en collectieve schuldenregeling, p. (1) 12.
237 E. DIRIX, RW 1992-1993, 331; DEMOGUE, Traité des obligations, VII, 474 nr. 1090.
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Indien de aanvechting betrekking heeft op een aan overschrijving (art. 1 HypW) onderworpen akte, dan dient de
schuldeiser zijn vordering te kantmelden (zie art. 3 lid 1 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 wederpartij238.

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 vonnis239 (tenzij men reeds
voordien in het geding is tussengekomen).

e) Verjaring

De pauliaanse vordering is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn onderworpen, behalve in bijzondere
gevallen (bv. art. 1319bis GerW).

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 is; 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 termij van 5 c.q. 20 jaar van art. 2262bis § 1, tweede zin.

f) 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 erkent240. Verordening 1346/2000 EU betreffende de
insolventieprocedures bepaalt dat de Pauliana bij insoventie (faillissement, gerechtelijk akkoord, collectieve
schuldenregeling) door de lex fori (d.i. die van het voornmaatse belangencentrum van de insolvabele schuldenaar)
wordt bepaald (art. 4 lid 2 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.).

3° Vergelijkbare vorderingen ingesteld door schuldeisers van een partij.

a) Aanvechting van een bedrieglijke verwerping van een nalatenschap (art. 788 B.W.) of een
bedrieglijke verdeling

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

                                                  
238 Zie Cass. 25 oktober 2001, RW 2002-2003, 940 = Pas. 2001 I 1706.
239 LAURENT XVI nr. 472; DE PAGE III nr. 215.
240 VAN HECKE & LENAERTS, nr. 791.
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van hun schuldvordering241. De gevolgen zijn vergelijkbaar met die van de aanvechting door middel van een
pauliana van de verwerping.

Verwant zijn ook de bepalingen die de schuldeiser de mogelijkheid geven een vereffening of verdeling van een
gemeenschappelijk vermogen aan te vechten die met bedrieglijke benadeling van bun rechten is geschied.
Hiervoor gelden wel een aantal korte termijnen (zie bv. art. 1319 en 1319bis GerW wat betreft de wijziging
huwelijksgoederenstelsel, termijn van één jaar na het homologatievonnis242; art. 1319bis impliceert dat eenmaal
er een homologatievonnis is, de actio pauliana niet volstaat en er minstens tijdig derdenverzet moet worden
aangetekend tegen dat vonnis243.

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); 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 lid 2 BW).

b)  Nemo liberalis nisi liberatus

Desgevallend kan men ook een met de pauliana verwante regel zien in het adagium “Nemo
liberalis nisi liberatus”, krachtens hetwelk de legataris wordt achtergesteld bij de andere
schuldeisers van de erflater, en maar een eigendomsrecht verkrijgt voor zover er een netto-
actief is in de nalatenschap244. Bedrog vanwege de erflater is hierbij echter niet vereist.

4° Bijzondere bepalingen van niet-tegenwerpbaarheid aan de overheid

Een aantal bijzondere bepalingen maakt de overdracht niet-tegenwerpbaar aan de overheid
indien bij die overdracht bepaalde regels ter bescherming van de openbare belangen worden
miskend.

- Zo kan volgens art. 36 Vlaams Bodemsaneringsdecreet van 22-2-1995 (zoals gewijzigd in
1998) ook OVAM (openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij) de reeds genoemde
betrekkelijke nietigheid inroepen indien niet voorafgaandelijk aan de overeenkomst
betreffende de overdracht van (of vestiging van onroerende en gelijkgestelde zakelijke
                                                  
241 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.
242 Zie hierover 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.
243 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.
244  Zie hierover DE PAGE, Traité, VIII-2 nr. 1171.
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rechten op) grond aan de verkrijger kennis werd gegeven van een bodemattest van OVAM.
Het feit dat OVAM de betrekkelijke nietigheid kan inroepen kan m.i. evenwel geen
vernietiging van de verkoop zelf meebrengen, maar slechts de niet-tegenwerpbaarheid van
de eigendomsoverdracht aan OVAM, wat van belang is om de oude eigenaar aansprakelijk
te kunnen stellen voor saneringskosten.

- Zo bepaalt art. 91 lid 2 van het Vlaams Bosdecreet (zoals gewijzigd bij Decreet 18-5-1999)
dat het Bosbeheer de nietigheid kan inroepen van de overdracht indien de akte haar niet in
kopie werd meegedeeld. Ook hier gaat het om een niet-tegenwerpbaarheid.
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4. Ontbindende voorwaarden van de titel en inkorting en inbreng ervan.

a. Beroep op de vervulling van een ontbindende voorwaarde, ontbinding van de titel wegens
wanprestatie, herroeping van de titel

Vooreerst kent het verbintenissenrecht een aantal mechanismen waardoor de titel wegvalt, al
dan niet met terugwerkende kracht:
- door de werking van een ontbindende voorwaarde,
- de ontbinding en de herroeping.

Deze vormen een remedie voor de schuldenaar die tegelijk schuldeiser is van een met zijn
verbintenis samenhangende verbintenis of last (van zijn schuldeiser of van een derde), die
niet wordt nagekomen. Deze remedie staat ter beschikking bij voldoende ernstige
tekortkoming aan die tegenverbintenis wanneer deze ofwel aan de schuldenaar ervan
toerekenbaar is (ontbinding wegens wanprestatie), ofwel definitieve overmacht uitmaakt en
de schuldeiser nog niet zelf het risico terzake van de tegenprestatie (overmachtsrisico) draagt
(ontbinding van rechtswege wegens overmacht).

In welke mate dit wegvallen (binnen de grenzen van die terugwerkende kracht) ook een zakelijke werking
heeft, is een vraag van zakenrecht en hangt dus af van het causale of abstracte karakter van het zakenrecht van
de plaats van de ligging van het goed.

1° Vervulling van een uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde.

a) Bronnen

Ontbindende voorwaarden kunnen bedongen zijn in de titel. De werking van conventionele
voorwaarden veronderstelt natuurlijk wel dat de voorwaarde geldig is (ongeoorloofde
ontbindende voorwaarden leiden zoals gezegd ofwel tot nietigheid van de gehele titel, ofwel
van de voorwaarde, maar dus nooit tot ontbinding).

Soms worden zij ook bij wet ingelast, suppletief (zie hieronder de ontbinding wegens
wanprestatie) of dwingend (bv. art. 1975 BW: verkoop op lijfrente vervalt bij overlijden
binnen de 20 dagen).
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b) Zakelijke werking.

Een ontbindende voorwaarde belet niet dat de titel geldig is en de verbintenis opeisbaar
zolang de voorwaarde zich niet verwezenlijkt. Maar de verwezenlijking van een ontbindende
voorwaarde heeft in ons recht beginsel wel zakelijke werking. Een bevestiging vinden
we onder meer in art. 74 Hyp.W.

De zakelijke werking wordt meestal verklaard vanuit de terugwerkende kracht van de
ontbindende voorwaarde. De ontbindende voorwaarde heeft in beginsel inderdaad terugwer-
kende kracht op verbintenisrechtelijk vlak. In een causaal stelsel moet deze terugwerking in
beginsel aan de ontbinding ook zakelijke werking verlenen. Doch ook los daarvan heeft de
verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde in beginsel zakelijke werking en doet zij
het zakelijk recht van de verkrijger retro-actief wegvallen245. De overdracht of vestiging in
uitvoering van een verbintenis onder ontbindende voorwaarde wordt namelijk geacht -
behoudens andersluidende afspraak of afstand van terugwerking - zelf ook onder die
voorwaarde te geschieden, zodat de verkrijger slechts een voorwaardelijk recht verkrijgt.
Wordt die voorwaarde vervuld, dan vervallen ook het recht van de verkrijger én alle door
hem toegekende rechten.

c) De voorwaarde als middel om bedingen van onvervreemdbaarheid te versterken.

De ontbindende voorwaarde wordt vaak ingelast om een beding van onvervreemdbaarheid
zakelijke werking te verlenen (vb.: ontbinding van de vervreemding van een met
voorbehoud van vruchtgebruik overgedragen goed bij verboden vervreemding door de
verkrijger).

Voor zover dit beding zelf geldig is, lijkt dit mogelijk, zoniet gaat het om een onwettige
voorwaarde; sanctie daarvan dient te zijn dat het voor ongeschreven wordt gehouden, omdat
nietigheid van de gehele overeenkomst precies het gevolg zou hebben dat door de
beperkingen aan de geldigheid van het beding wordt bestreden246.

                                                  
245 In het (Staats)Nederlandse recht bv. heeft de ontbindende voorwaarde verbintenisrechtelijk geen
terugwerkende kracht, zakenrechtelijk wel (vgl. 3:84 lid 4 NBW en art. 3:38 lid 2 NBW).
246 Is het beding nietig omdat het in het belang van de verkrijger zou zijn bedongen en dit op een soort bewind
zou neerkomen, dan zou nietigheid van de overeenkomst precies ook daarop neerkomen. Is het nietig omdat
het beding ertoe strekt het goed aan de schuldeisers van de verkrijger te onttrekken, dan zou nietigheid van de
overeenkomst evenzeer juist daarop neerkomen. Is het beding nietig omdat het belang dat de vervreemder
ermee wil beschermen niet voldoende rechtmatig is, dan zou de nietigheid opnieuw contraproductief zijn door
dat belang in feite wel te beschermen. Overeenkomstig het beginsel dat de gevolgen van de nietigheid
afhangen van het doel waartoe de nietigheid strekt, dienen ongeldige onvervreemdbaarheidsbedingen dus
steeds geheel of gedeeltelijk voor ongeschreven te worden gehouden, maar nooit de nietigheid van de hele titel
mee te brengen.
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De tegenwerpbaarheid aan derden van een dergelijke voorwaarde is onderworpen aan
dezelfde beperkingen als andere ontbindende voorwaarden (zie verder ). Een vergelijkbaar
voorbeeld is het bedingen van een conventioneel recht van terugkeer (zakelijke werking: zie
art. 952 BW).

NB. Het wettelijke recht van terugkeer van art. 747 BW (in geval van eerdere vervreemding
van de geschonken goederen) heeft geen zakelijke werking, maar brengt hooguit subrogatie
teweeg; ook de miskenning van het vervreemdingsverbod van de partij die een wettelijk
voorkooprecht heeft uitgeoefend247 brengt geen ontbinding teweeg, maar wordt
gesanctioneerd met schadevergoeding (gebeurlijk herstel in natura).

Voorbeelden.
- Een recht van terugkeer kan bv. worden bedongen bij vooroverlijden van de begiftigde (art.
951 BW).
- Een ontbindende voorwaarde van vooroverlijden vinden we ook, maar dan wel in
combinatie met een verkrijging onder opschortende voorwaarde door een andere verkrijger,
in een tontinebeding tussen medeverkrijgers bij gezamenlijke verkrijging van een goed,
beding waardoor ieders aandeel - of minstens het vruchtgebruik ervan - met terugwerkende
kracht geacht wordt nooit te zijn verkregen in geval van vooroverlijden ten aanzien van de
andere mede-verkrijgers.
- Het terugkooprecht van de overheid onder de wetgeving op de economische expansie (het
vroegere art. 32 van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie; nu
art. 73 en v. van het Vlaams Programmadecreet van 19 december 2003).

2° Ontbinding (vervulling van een stilzwijgende ontbindende voorwaarde, onder meer niet-
nakoming) en herroeping.

Waar de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in beginsel van rechtswege werkt, en een
volledige zakelijke werking heeft, kent ons recht daarnaast nog een aantal andere
ontbindingsgronden, traditioneel “stilzwijgende ontbindende voorwaarde” genoemd, die in
beginsel ook zakelijke werking hebben zij het niet altijd volledig. Dergelijke
ontbinding treedt niet van rechtswege in, maar veronderstelt een rechtshandeling van de
partij die zich erop beroept.

a) Wettelijke gevallen met zakelijke werking

Eenzelfde zakelijke werking als bij de uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde vinden we in
beginsel bij:

                                                  
247  Zoals in art. 54 Pachtwet, art. 5 Wet 16-5-1990 Kleine nalatenschappen en Wet 29-8-1988 Erfregeling
landbouwbedrijven.
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- de ontbinding wegens niet-nakoming van een tegenverbintenis,
- de herroeping van schenkingen tussen echtgenoten (art. 1096 BW) en
- de herroeping wegens niet -nakoming van een last (art. 954 BW) of weigering
levensonderhoud te verschaffen (art. 955, 2° B.W.)

Resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis248. Ook hier brengt de terugwerking in
beginsel een zakelijke werking mee, maar kan men de zakelijke werking ook verklaren
zonder terugwerking aan te nemen. Wanneer een verbintenis tot geven wordt aangegaan in
ruil voor een tegenverbintenis of onder last voor de tegenpartij, wordt de uitvoering van die
verbintenis, d.i. de overdracht of vestiging, eveneens geacht - behoudens andersluidende
afspraak of afstand van terugwerking - onder ontbindende voorwaarde te geschieden, zodat
de verkrijger slechts een recht onder ontbindende voorwaarde verkrijgt. Wordt die
voorwaarde vervuld, dan vervallen ook het recht van de verkrijger én alle door hem toege-
kende rechten.

Wel zal de ontbinding slechts zakelijke werking hebben voor zover de verbintenis inderdaad ook wordt
tenietgedaan. Wanneer in een overeenkomst met meerdere verbintenissen of verbintenissen voor
opeenvolgende prestaties slechts een deel van de overeenkomst wordt ontbonden (en meestal is het in die
overeenkomsten enkel het deel van de overeenkomst dat diende te worden uitgevoerd na de instelling van de
eis of van de ontvangst van de buitengerechtelijke verklaring tot ontbinding dat door de ontbinding wordt
tenietgedaan249), geldt de zakelijke werking natuurlijk ook enkel voor dat deel.

b) Wettelijke gevallen zonder zakelijke werking

Een aantal andere “stilzwijgende ontbindende voorwaarden”, of liever, her roepings-
mogelijkheden, hebben krachtens de wet slechts een beperkte zakelijke werking: zij doen
weliswaar het goed van rechtswege terugkeren in het vermogen van de vervreemder, doch
met instandhouding van alle beschikkingen (vervreemdingen of bezwaringen) die intussen -
d.w.z. voor de instelling van de eis of gebeurlijke overeenkomst met de betrokkene250 -
zouden hebben plaatsgevonden.
Het betreft:
- de herroeping wegens ondankbaarheid (art. 958 en v. BW),
- de herroeping van huwelijksvoordelen in de gevallen van art. 299, 311bis  en 339ter
BW251.

                                                  
248 Dit is anders in het NBW, art. 3: 38 en 6: 269.
249 Zie voor nadere uitwerking van de omvang van de ontbinding mijn bijdrage in TBBR  1991, p. 101 v.
250 Bij onroerend goed is ten aanzien van derden kantmelding voorgeschreven (art. 3 Hyp.W.); dit komt verder
in Deel III. ter sprake.
251 De eis tot herroeping van huwelijksvoordelen is impliciet in een eis tot echtscheiding wegens schuld (Cass.
18-2-1993, Arr. 208 = RW 1993-94, 225).
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Weliswaar wijkt deze oplossing af van het gemeen recht (causaal stelsel), doch het is de
wetgever die de toekenning van deze, evenzeer uitzonderlijk geachte, herroepingsmogelijk-
heden onderwerpt aan dergelijke voorwaarde.

c) Wettelijke gevallen met zakelijke werking, doch ook lossingsrecht verkrijger.

In een aantal gevallen kan de derde-verkrijger wel beletten dat de ontbinding of herroeping
tegen hem werkt en de goederen behouden, door zelf alsnog de verbintenis of last na te
komen en zo de wanprestatie te zuiveren. Men kan dit een lossingsrecht van de derde
noemen. We vinden dit meer bepaald wanneer het oudere recht slechts een zekerheidsrecht
is. In die gevallen waar de ontbinding ten aanzien van een derde-verkrijger slechts mogelijk
is voor zover de vervreemder nog over een voorrecht beschikt (wat verder in Hst. III. ter
sprake komt), kan de derde-verkrijger de ontbinding of herroeping tegenhouden door enkel
en alleen het bevoorrecht gedeelte van de schuldvordering te voldoen (zie art. 28, lid 3
Hyp.W.). In Hst. III zullen we overigens zien dat de zakelijke werking van de ontbinding ten
aanzien van derden beperkt wordt tot die gevallen waarin de partij die ontbindt nog over een
zakelijk zekerheidsrecht op het goed (pand of eigendomsvoorbehoud, voorrecht,
reclamerecht) beschikt.

d) Buitenwettelijke gevallen.

Omwille van de rechtszekerheid aanvaardt ons recht in beginsel géén andere stilzwijgende
ontbindende voorwaarden dan diegene die door de wet zijn ingelast. Toch heeft de
rechtspraak - contra legem - minstens één bijkomende stilzwijgende ontbindende voor-
waarde geschapen, met name de mogelijkheid tot herroeping van schenkingen waarvan de
enige bestaansreden buiten de wil van de schenker om wegvalt, ingekleed als een zogezegd
“wegvallen van de oorzaak”252. Over de terugwerking c.q. beperking van de zakelijke
werking ervan zijn de opvattingen verdeeld253. In een recent arrest heeft het Hof geoordeeld
dat deze herroepingsmogelijkheid niet bestaat bij legaten na de dood van de testator, maar
dat een legaat wel “vervalt” (een soort stilzwijgend eherroepin) indien de determinerende
reden voor het legaat buiten de wil van de testator om wegvalt voor zijn overlijden254.
                                                  
252 Cass. 16-11-1989, Arr. 371 = RW 1989-90, 1259 = TBBR 1990, 261 n. L. RAUCENT = Ann. Lg., 1990,
334 n. P. DELNOY = RCJB 1993, 73 n. S. NUDELHOLE; KRUITHOF & BOCKEN, TPR 1994 nr. 153 b. p.
405 v. Deze rechtspraak wordt zwaar bekritizeerd omwille van de rechtsonzekerheid die ze veroorzaakt. De
meeste schrijvers beperken deze mogelijkheid tot overeenkomsten om niet (bv. P.A. FORIERS, “Les sûretés
personnelles traditionnelles“, in Le droit des sûretés, Jeune Barreau Brussel 1994, 167 nr. 48; veeleer anders
KRUITHOF & BOCKEN, TPR 1994 nr. 153 b. p. 406).
253 Zie M. PUELINCKX-COENE e.a., Overzicht Giften, TPR 1999, (779) 824 nr. 75.
254 Zie cass. 21-1-2000, NFM 2000, 190, met bijdrage P. DELNOY, “Het verval van de rechtshandelingen
door het verdwijnen van hun oorzaak – tweede bedrijf” = R.W. 2000-2001, 1016 noot J. NEUTS, “Over het
verval van het testament als gevolg van het verdwijnen van de oorzaak”. Zie eerder P. van OMMESLAGHE,
R.C.J.B., 1970, 336 nr. 5; P.A. FORIERS, R.C.J.B., 1987, 101-102 nr. 24; R. KRUITHOF & H. BOCKEN,
TPR 1994, 402 v., nr. 153 a.
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3° Wettelijke terugkeer.

Een ontbindende voorwaarde van vooroverlijden van de begiftigde kunnen we ook lezen in
de regel van de wettelijke terugkeer van geschonken goederen aan de schenker indien deze
een ascendent is van de begiftigde en deze laatste overleeft. Men noemt dit ook de "anomale
nalatenschap" (art. 747 B.W.). de zakelijke vordering van de ascendenten treft enkel
specifieke goederen, die nog in natura aanwezig zijn, behoudens zakelijke suboragtie in
goederen die ervoor in de plaats zijn gekomen (zie art. 747 lid 2 B.W.).

Dit recht op wettelijke terugkeer is dwingend, aangezien een afwijking ervan een beding
over een niet opengevallen nalatenschap zou vormen255.

                                                  
255  Zo toch Cass. fr. 2-7-1903, D. 1903 I 353.
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b. Inkorting en/of inbreng in natura van beschikkingen om niet gevorderd door de erfgenamen
van de vervreemder.

Vervolgens zijn er een aantal figuren met gelijkaardige werking uit het erfrecht.

1° Inkorting.

Het recht van de reservataire erfgenamen (legitimarissen) op de erfrechtelijke "reserve", d.i.
het hun voorbehouden gedeelte van de nalatenschap, wordt beschermd door de inkortbaarheid
van beschikkingen om niet (giften) die het beschikbaar gedeelte overschrijden.

De inkorting heeft soortgelijke gevolgen als een herroeping of de verwezenlijking van een
ontbindende voorwaarde (de reserve leidt dus niet tot beschikkingsonbevoegdheid in eigenlijke
zin). Weliswaar gaat het om de bescherming van derden, doch vooreerst gaat het toch om een
bijzondere categorie van derden (derden die tegelijkertijd rechtsopvolgers zijn van de
vervreemder) en vervolgens is de regeling zeer gelijkaardig aan die van de ontbinding.
Behalve wanneer zij, op basis van een van het beginsel afwijkende wetsbepaling of
overeenkomst, in waarde gebeurt, geschiedt de inkorting van giften, ten gunste van de
reservataire erfgenamen (legitimarissen), in natura en heeft zij soortgelijke gevolgen als een
herroeping of de verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde. De inkortbare eigendom
kan dan ook worden gelijkgesteld met een eigendom krachtens een titel onder ontbindende
voorwaarde256.

Ten aanzien van de verdere rechtverkrijgers zijn er wel enige verschillen tussen de inkorting en de ontbinding; zo
geldt de niet-tegenwerpbaarheid van de ontbinding aan de samenlopende schuldeisers - art. 20, 5°, 7 Hyp.W. -
niet voor de inkorting; zo kunnen de derde-verkrijgers zich beroepen op een voorrecht van eerdere uitwinning van
de begiftigde - art. 920 BW.

a) Getroffen beschikkingen / goederen.

In beginsel treft de inkortbaarheid alle beschikkingen om niet, bij testament zowel als onder
levenden, onder algemene of onder bijzondere titel. De beschikking is om niet, wanneer er
geen tegenprestatie jegens de beschikker tegenover staat. Bij handelingen onder levenden gaat
het om:
- de schenking in al zijn vormen (inbegrepen de handgift, onrechtstreekse en vermomde
schenkingen257; inbegrepen de contractuele erfstellingen, e.d.m.),

                                                  
256 Vgl. H. de PAGE & R. DEKKERS, Traité, V nr. 1250
257 Zie bv. Hof Gent 13-3-1995, T.Not. 1996, 31 noot J. BYTTEBIER, “Familiale regelingen een oplettende
zaak”.
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- inbegrepen de stichting (sensu stricto) en de inbreng in een vereniging met
rechtspersoonlijkheid258.
- Het betreft dus bv. ook het beding ten gunste van derden wanneer het een onrechtstreekse
schenking inhoudt vanwege de bedinger jegens de derde (het is dan weliswaar een handeling
onder bezwarende titel in hoofde van de belover, doch een handeling om niet in hoofde van de
bedinger).
- De beschikking is ook om niet, wanneer de wederpartij niet verplicht is jegens een
welbepaalde derde, maar een min of meer diskretionaire verplichting heeft om derden te
begunstigen.
- Tenslotte wordt een vervreemding aan een erfgerechtigde in rechte lijn die geschiedt met
voorbehoud van vruchtgebruik of last van lijfrente of afstand van kapitaal door art. 918 BW
gekwalificeerd als een beschikking om niet voor de volle waarde, zelfs indien zij in feite onder
bezwarende titel zou geschieden - tenzij alle reservataire erfgenamen afstand doen van hun
gebeurlijk recht op inbreng en inkorting.

Een beschikking over de hand door middel van een fideicommis de residuo zou evenwel geen
aantasting van de reserve van de eerste begunstigde inhouden259 - hoewel ze in zekere mate
toch een belasting kan inhouden (bv. door verbod om te beschikken om niet).

De beschikking is daarentegen niet om niet:
- wanneer ze kadert in een kansovereenkomst; zo vormt een tontine-overeenkomst geen
overeenkomst om niet, tenzij er een kennelijke onevenredigheid is tussen de
overlevingskansen der betrokken partijen (rekening houdende met de door elk van hen
betaalde prijs) (en mogelijks met de natuurlijke verbintenissen die de ene jegens de andere zou
zijn verschuldigd).
- krachtens de wet evenmin om niet: de huwelijksvoordelen die bestaan uit de toebedeling van
de huwelijksgemeenschap aan de langstlevende (verblijvensbeding) (art. 1464 lid 1 BW). Wél
zal de inbreng van eigen goederen in de huwelijksgemeenschap voor de helft als een
beschikking om niet worden gekwalificeerd, indien er tevens een dergelijk verblijvensbeding
is  (art. 1464 lid 2 BW).

Niet aan inkorting (noch inbreng) onderworpen, ook al is de beschikking om niet, zijn:
1° de begunstiging door middel van een levensverzekering, zolang ze niet buiten verhouding
staat tot de vermogenstoestand van de verzekeringnemer, dit door de uitdrukkelijke bepaling
van art. 124 Landverzekeringsovereenkomstenwet260;
2° de gebruikelijke geschenken door middel van een handgift of onrechtstreekse schenking, en

                                                  
258 Zie art. 17 VZW-wet, in het wetsontwerp art. 16 lid 3.
259 Uitvoerig over deze discussie M PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999,
p. 1084 v. nr. 507. De zaak is betwist.
260 Dat sluit niet uit dat de derde-begunstiging ook dan in beginsel voor de belastingen aan erfenisrechten is
onderworpen (zie art. 8 W. Succ.).
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giften voor een onbaatzuchtig doel die niet buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand,
dit krachtens gewoonterecht.

Bij inkorting is het natuurlijk ook van belang het voorwerp van de schenking nauwkeurig te bepalen. Hiervoor
wordt verwezen naar de behandeling van deze rechtsfiguur in het erfrecht.

b) Gevolgen.

Beschikkingen om niet onder levenden, die niet onder deze uitzonderingen vallen, worden
fictief bij de nalatenschap geteld om het voorbehouden deel c.q. het beschikbaar deel vast te
stellen (zie art. 922 BW). Is dat overschreden, dan kan inkorting plaatsvinden, en wel in
natura, aangezien de reservatairen recht hebben op het voorbehouden erfdeel in natura.

c) Bijkomend getroffen beschikkingen door het recht op reserve in natura.

Dat de reservatairen recht hebben op een reserve in natura, en niet enkel in waarde (behalve
in een hele reeks uitzonderingsgevallen), houdt nog een andere, verdergaande beperking van
beschikkingen om niet die het beschikbaar gedeelte overschrijden in dan alleen maar de
inkortbaarheid. Het maakt dat ook beschikkingen bij testament, die aan de reservatairen het
bewind over de goederen van de nalatenschap ontnemen, kunnen worden ingekort, zelfs
indien de goederen ten gunste van die reservatairen onder trust worden gesteld, zodat de
waarde van de goederen hen wel toekomt.

Een handeling onder levenden daarentegen, waarbij goederen worden overgedragen ten titel
van beheer of in ruil voor een soortgelijke verbintenis jegens de vervreemder (fiducie-
gestion), of waarbij zij onder zakenrechtelijk bewind worden gesteld ten gunste van de
vervreemder (waar dat mogelijk is), is geen beschikking om niet. Wanneer de overdracht of
onderbewindstelling geschiedt ten gunste van een derde, maar deze overdracht of
onderbewindstelling kan worden gescheiden van de begunstiging van een derde (bv.
overdracht aan een beheerder, gevolgd door schenking van de rechten die men heeft jegens
die beheerder), zal inkorting aldus enkel deze latere begunstiging treffen en niet de
overdracht aan de beheerder of onderbewindstelling zelf.

Inkorting is niet alleen mogelijk wanneer het voorbehouden erfdeel van een reservatair
wordt aangetast door een vervreemding om niet, maar ook wanneer een gift aan de
reservataire erfgenaam zelf wordt belast met een beding van onvervreemdbaarheid - deze
laatste heeft namelijk recht op zijn voorbehouden erfdeel “vrij en onbelast”.
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d) Dwingend karakter.

Aangezien het recht op inkorting deel uitmaakt van de erfaanspraak, is het “buiten de
handel”, d.w.z. kan er geen afstand van worden gedaan voor het openvallen van de nalaten-
schap, tenzij in de wettelijk geregelde gevallen (bv. art. 918 BW).

De inkortbaarheid van de goederen wordt niet beheerst door de lex contractus, maar door de lex successionis,
d.i. de wet van de ligging bij onroerend goed en die van de laatste woonplaats van de erflater bij roerend goed.
Voor roerende goederen kunnen de toepasselijke regels dan ook niet op voorhand met zekerheid worden
bepaald, al komt inkorting van beschikkingen over roerende goederen in de praktijk weinig voor.

Bij onroerend goed kan de begiftigde zich wel op voorhand beschermen tegen de inkorting,
onder Belgisch recht meer bepaald onder de voorwaarden bepaald in art. 918 BW (nl. het
akkoord bekomen van alle andere reservataire erfgenamen in rechte lijn)261.

2° Inbreng.

Ook de inbrengverplichting heeft zakelijke werking: door de inbreng komen de geschonken
goederen vrij en onbelast terug in de nalatenschap. Indien de goederen voor het openvallen
van de nalatenschap werden vervreemd, geschiedt er weliswaar geen inbreng in natura, doch
dit geldt enkel bij vervreemding en niet bij bezwaring met zakelijke rechten (zie art. 860 en
865 BW).

                                                  
261 Voor deze gevolgtrekking uit art. 918 B.W., zie onder meer Cass. 8-10-1992, Pas. I 1127 = R.Not.B 1993,
579 = RW 1992-93, 1093 = T.Not. 1993, 210; Hof Luik 12 december 1990, aangehaald door P. DELNOY, “les
libéralités sous leurs aspect civils”, in Formation permanente CUP (Commission Université-palais), XXXI
(1999), Libéralités, successions légales, partages et droits de succession, p. 78-79.
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5. Naasting van de titel of zakelijke subrogatie in de titel.

Ondanks een geldige titel zal men niet verkrijgen wanneer deze titel, of althans de eruit
ontstane vordering krachtens de wet (of een door de wet mogelijk gemaakte eenzijdige
rechtshandeling) toekomt aan een andere persoon die in de plaats wordt gesteld van de persoon
op wiens naam ze ontstaat. Zoals hoger reeds besproken betreft dit de rechtsfiguren van de
persoonlijke subrogatie, de zakelijke subrogatie en de naasting. Het naastingsrecht vinden we
daarbij zoals gezegd typisch in een aantal gevallen waar de gerechtigde géén zakelijk recht in
enge zin bezit, dat door middel van zakelijke subrogatie zou kunnen worden gehandhaafd,
maar een recht of belang dat niet van strikt zakelijke aard is.

Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk dat er rechtsopvolging is door een derde in de schuldvordering die
oorspronkelijk aan iemand anders toekwam.  Zie hoger. Daarbij gaat het evenwel niet om een titelgebrek.

a. Naasting.

Hier ontstaat dit rechtsgevolg zoals gezegd doordat een derde zich krachtens een wettelijk
naastings- of uitkooprecht in de plaats stelt van de schuldeiser op wiens naam de vordering
tot geven is ontstaan. De uitkoop of naasting die erin bestaat dat men zich in de plaats stelt
van een schuldeiser van een verbintenis tot geven:
1° heeft zakelijke werking doordat de persoon op wiens naam de vordering ontstaat toch niet
krachtens die titel verkrijgt;
2° is declaratief, d.w.z. vormt geen nieuwe titel maar een voortzetting van de bestaande titel
3° en kan aldus terugwerkende kracht hebben in de gevallen waarin de wet dit bepaalt.

1° Opsomming.

Zoals hoger aangegeven gaat het hier voornamelijk om de volgende uitkoop- of
naastingsrechten262:

a) Het naastings- of uitkooprecht van mede-eigenaars bij een gezamenlijke eigendom

Dit betreft op de eerste plaats het uitkooprecht van erfgenamen bij vervreemding door een
erfgenaam van zijn erfdeel aan een niet-erfgerechtigde (art. 841 BW)263. Maar het gaat meer
algemeen om het recht van deelgenoten van een gemeenschap (gezamenlijke eigendom)  om

                                                  
262 Voor ene klassiek essay over dergelijke rechten, zie P. GUYOT, “La renaissance des retraits”,
Rev.crit.lég.jur. 1924, p.101 v.
263  Recht beheerst door de lex successionis, d.i. laatste woonplaats van de erflater.
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derden te weren uit een verdeling, dit in afwijking van de regel die voor de gewone mede-
eigendom (van afzonderlijke goederen) geldt krachtens art. 577 § 4 BW. Behalve bij de
nalatenschap vinden we dit krachtens de schakelbepalingen van art. 1430, lid 4 BW en 55
Wb. Venn. (voorheen 1872  BW) ook bij de (ontbonden) huwelijksgemeenschap c.q. de
(ontbonden) maatschap264.

Een bijzondere regel vinden we ook bij mede-eigendom van een uitvindingsoctrooi (art. 43 Octrooiwet).

Anders dan in sommige andere rechtsstelsels bestaat er geen naastingsrecht van de eigenaar bij vervreemding
van beperkte zakelijke rechten die zijn eigendom bezwaren.

b) Het naastingsrecht bij miskenning van het voorkooprecht van de beherende vennoten in een
landbouwvennootschap

Dit vinden we in art. 806 Wb. Venn.

c) Het naastings- of uitkooprecht ten gunste van de persoon tegen wie een betwist recht wordt
uitgeoefend.

Dit bestaat bij overdracht van dit recht aan een derde (art. 1699 BW, uit de romeinse lex Anastasiana) 265.

d) Het naastingsrecht bij miskenning van het wettelijk voorkooprecht van de pachter en zijn
gezin.

Zie art. 47 en v. Pachtwet266. Dit voorkooprecht is dwingend ten gunste van de pachter, zodat deze er niet
vooraf afstand van kan doen (art. 53). Dit kan wel na de kennisgeving aan de pachter, die verder zijn recht
verliest bij niet-uitoefening binnen de voorgeschreven termijn na kennisgeving (art. 48, lid 1, tweede alinea, en
lid 2, derde alinea) of door verjaring na drie maanden na kennisgeving of openbare verkoop of anders na twee
jaar na de overschrijving van de verkoopakte (art. 51 Pachtwet).

Hoewel de voorkoopgerechtigde in beginsel met terugwerkende kracht in alle rechten van de
eerste koper treedt, kunnen partijen die een inschrijving hebben genomen voor door de koper
intussen toegestane “lasten” (bedoeld zijn hypotheken) vooraleer de vordering tot
indeplaatsstelling is ingeschreven (c.q. gekantmeld) deze toch tegenwerpen aan de partij die
het voorkooprecht uitoefent (zie art. 51 lid 3 Pachtwet).

e) Het naastingsrecht bij miskenning van voorkooprechten ten gunste van de overheid.

                                                  
264  Dit recht wordt beheerst door de wet van het huwelijksstelsel c.q. de lex contractus van de maatschap.
265  Recht beheerst door het rechtsstelsel dat het betwiste recht zelf beheerst.
266  Het betreft hier een territoriaal toepasselijke dwingende bepaling.
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 We vinden ze in een reeks bijzondere wetten267:
- voor de Landmaatschappijen op gronden gelegen in een ruilverkavelingzone 268;
- voor “roerende voorwerpen van nationaal belang”269 of onder het Topstukkendecreet
- voor de overheidsinstelling die op grond van de Vlaamse Wooncode gerenoveerd heeft, in geval van
leegstand en verkrotting, onbewoonbaarverklaring, e.d.m. en sommige bouwgronden270;
- voor de Vlaamse Landmaatschappij op grond van het decreet Natuurbehoud271;
- in zeehavengebieden272, ten gunste van het Vlaams gewest, de provincies en de gemeenten in art. 63 Decreet
Organisatie Ruimtelijke Ordening 1999, voor de verwezenlijking van ruimtelijke uitvoeringsplannen in de door
dat plan aangeduide zones273 (met een reeks uitzonderingen bepaald in art. 64 voor verkoop binnen het gezin
of inbreng in vennootschap);
- verder op zeer ruime schaal voor de Waalse overheid274 (met een reeks uitzonderingen zoals bij inbreng in
vennootschap, ruilverkaveling, overdracht binnen het gezin e.d.m.).

De meeste van deze wetten bepalen een verplichting van de verkoper dan wel de instrumenterende ambtenaar
(notaris) tot kennisgeving aan de overheid 275. In de meeste gevallen treft het enkel de verkoop en geen andere
overeenkomsten tot eigendomsoverdracht of vestiging van zakelijke rechten. Zij bepalen ook de termijn
waarbinnen de naasting kan worden uitgeoefend in geval van miskenning van het voorkooprecht276.

2° Gevolgen

                                                  
267 Zie hierover o.m. H. CASMAN, “Publiciteitsstelsels betreffende publiekrechtelijke en fiscale beperkingen
van het onroerend eigendomsrecht”, RW 1997-98, (1137) 1150-1151; B. van OPSTAL, “Kanttekeningen bij
Vlaamse voorkooprechten anno 2000”, in Facetten van ondernemingsrecht, Liber amicorum Frans Bouckaert,
Univ. pers Leuven 2000, p; 237 v.
268  Bv. art. 56 Ruilverkavelingswet 22-7-1970 (in Wallonië gewijzigd) en art. 746 Ruilverkavelingswet12-7-
1976 (in Vlaanderen gew. bij Decreet 11-8-1978, het eerste
269 Art. 19 Monumenten- en landschappenwet 7-8-1931, intussen omzeggens geheel buiten toepassing door de
decreten van de diverse deelstaten. Het Vlaamse “topstukkendecreet” van 24 januari 2003 (vervangt het
decreet van 17 november 1982 houdende de bescherming  van het roerend cultureel patrimonium)
gebruikt een andere techniek, nl. een uitvoerverbod.
270 Art. 85-89 Vlaamse Wooncode 15-7-1997
271 Art. 37-39 Vlaams Decreet Natuurbehoud 21-10-1997 (zoals gew. bij Begrotingsdecreet 18-5-1999) en art.
5 v. Uitvoeringsbesluit. De VLM oefent het voorkooprecht uit in naam van en voor rekening van de Vlaamse
regering.
272 Art. 12 Zeehavendecreet 2-3-1999 en uitvoeringsbesluit B.Vl.R.van 27 april 2001
273 Art. 63 en v. D.O.R.O. 18-5-1999. Zie S. SNAET, “Het recht van voorkoop en de regels inzake
informatieverschaffing in het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening” in Notarius 2000/1 p. 41 v. Het
voorkooprecht heeft dezelfde uitwerking als in de Pachtwet, dus m.i.v. de beperking van de terugwerkende kracht
in geval de eerste koper intussen reeds een hypotheek heeft toegestaan - zie art. 68.
274 Art. 180 Code Wallon de l’aménagement du territoire, zoals gewijzigd door art. 1 Decreet van 27-11-1997
275 Zie onder meer art. 37 § 2 tot 4 Decreet Natuurbehoud (notaris, bij aangetekende brief of exploot aan de
Vlaamse Landmaatschappij); art. 65-67 D.O.R.O. (notaris zowel bij openbare als onderhandse verkoop); art.
177 Code Wallon de l’aménagement du territoire (verkoper bij onderhandse verkoop, notaris bij openbare).
276 Bv. art. 39 lid 4 Decreet Natuurbehoud, zoals gewijzigd bij Begrotingsdecreet van 18-5-1999; art. 68 lid 4
D.O.R.O.
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De naasting of uitoefening van het voorkooprecht doet de oorspronkelijke titel (verkoop)
niet teniet277, maar stelt de persoon die uitkoopt met terugwerkende kracht in de rechten van
de oorspronkelijke schuldeiser-koper278 (die al dan niet onder opschortende voorwaarde
heeft gekocht; in het laatste geval vervalt die voorwaarde natuurlijk t.a.v. de gerechtigde).
De oorspronkelijke verkrijger wordt dus geacht de goederen nooit te hebben verkregen, met
alle gevolgen die daaruit voortvloeien. Indien hij de koopprijs reeds heeft betaald, kan hij
wel de afgifte van het goed opschorten tot terugbetaling daarvan. Normaal zou de koopprijs
aan de verkoper moeten worden betaald (en is een eerdere betaling door de koper
onverschuldigd), maar in een aantal gevallen bepaalt de wet dat bij verkoop met miskenning
de koopprijs aan de koper wordt terugbetaald279.

Andere voorkooprechten dan de wettelijke daarentegen, doen de in strijd ermee aangegane
verbintenis niet teniet (behoudens mogelijke toepassing van de Pauliana) en stellen de
gerechtigde evenmin in de plaats van de koper (vgl. ook verder nr.). Hooguit kan de koper
een verplichting tot geven worden opgelegd bij wijze van herstel van een onrechtmatige
daad, voor zover aan de vereisten daartoe is voldaan.

De persoon die het naastings- of voorkooprecht uitoefent wordt verder beschermd tegen
veinzing door de oorspronkelijke partijen: tegenbrieven kunnen hem niet worden
tegengeworpen280.

b. Zakelijke subrogatie

Hier ontstaat genoemd rechtsgevolg doordat een "gesubrogeerde" krachtens de wet
gerechtigd wordt tot de vordering omwille van een objectief “causaal verband” tussen het
ontstaan van de vordering en de aantasting van een zakelijk recht van de gesubrogeerde.
Door die subrogatie kan niet langer meer de subrogant, maar enkel nog de gesubrogeerde op
die titel beroepen. De subrogant behoudt mogelijks wel bepaalde rechten (een soort
bewindsrecht op de schuldvordering).

                                                  
277 Ten onrechte bepaalt bv. art. 180 § 1 Code Wallon de l’aménagement du territoire dat nietigverklaring
mogelijk is van een verkoop met miskenning van het voorkooprecht - terwijl § 4 zegt dat er van rechtswege
een opschortende voorwaarde is ingelast van niet-uitoefening van het voorkooprecht door de gerechtigde. Deze
bepaling is dus inwendig tegenstrijdig.
278 Bv. art. 68 D.O.R.O.
279  Bv. art. 68 lid 3 D.O.R.O.
280  Vgl. Cass., 11-12-1987, R.W., 1987-88, 1092 noot E. DIRIX, "Cessie en simulatie", R.C.J.B., 1993, 53
noot D. PHILIPPE, "La simulation et la protection des tiers". Zie in het bijzonder ook art. 51, lid 3 Pachtwet.
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6. Gevallen van terugwerkende kracht die geen titelgebreken zijn: beschikkingsonbe-
voegdheden

In dit rijtje werden alleen gevallen gegeven waarin de titel zelf (de overeenkomst) tenietgaat of althans niet
tegenwerpbaar is. Soms gebeurt dit omwille van de bescherming van één der partijen, soms omwille van de
bescherming van bepaalde derden. Wat in dit rijtje echter niet thuishoort, zijn de gevallen van beschikkingson-
bevoegdheid, d.i. van zakelijke werkende rechten van derden. Wanneer een derde een zakelijk recht heeft op de
desbetreffende goederen of een recht met zakelijke werking, dan brengt geen nietigheid mee van de titel (van
de verbintenissen), maar in beginsel een ongeldigheid van de overdracht of vestiging van zakelijke rechten,
althans ten aanzien van die derde. De rechten met zakelijke werking, die een beschikkingsonbevoegdheid
meebrengen, worden in het volgende deel opgesomd. Daaronder hoort bv. ook het recht van de mede-
gerechtigden van een onverdeeldheid van een geheel van goederen (nalatenschap e.d.m.); de terugwerkende
kracht van de verdeling in ons recht wordt dan ook niet hier besproken, maar in het volgende deel.

Het onderscheid tussen beide technieken (enerzijds het toekennen van een recht met zakelijke werking, bv. bij
mede-erfgenamen, anderzijds het toekennen van een vernietigingsrecht, bv. van de echtgenoot in de gevallen
van art. 224 § 1 BW, een inkortingsrecht zoals dat van de reservataire erfgenamen, een actio Pauliana aan
schuldeisers of een voorkoop- of naastingsrecht) is niet steeds even gemakkelijk te maken, zodat sommige
rechtsfiguren in de rechtsleer wel eens anders worden geklasseerd.
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AFDELING F.   TITELS ONDER TERMIJN EN OPSCHORTENDE
VOORWAARDE

1. Algemeen.

a. Tijdsbepaling en voorwaarde – definitie en bespreking.

Zoals in beginsel elke verbintenis, kan ook een verbintenis tot geven in beginsel zuiver en
eenvoudig worden aangegaan, dan wel onder opschortende tijdsbepaling, dan wel onder
opschortende of ontbindende voorwaarde.

Zoals bekend is het onderscheid tussen tijdsbepaling en voorwaarde dat de tijdsbepaling een
zekere gebeurtenis behelst, ook indien niet vaststaat wanneer ze zal plaatsvinden (bv. het
overlijden van iemand), terwijl de voorwaarde een objectief onzekere gebeurtenis behelst
(ook indien ze voor de partijen “zeker” is) (zie de omschrijving in art. 1168 BW).

De ontbindende voorwaarde en de zakelijke werking ervan kwam hoger (nr. ) reeds aan bod,
alsook de onmogelijkheid van een ontbindende termijn behalve dan bij opsplitsing van een
goed in naakte eigendom en een erkend beperkt zakelijk recht.

b. Modaliteiten van de verbintenis en modaliteiten van de overdracht.

Te vaak ziet men de voorwaarde als een modaliteit van een rechtshandeling (bv.
overeenkomst); in veruit de meeste gevallen gaat het evenwel om een modaliteit van een
recht (of rechtsgevolg), zoals een (mogelijks uit een rechtshandeling voortvloeiende)
verbintenis, een eigendomsverkrijging of een afstand.

Termijn en voorwaarde als modaliteiten van de verbintenis tot geven mogen niet worden
verward met termijn en voorwaarde van de eigendomsoverdracht waarmee die verbintenis
wordt uitgevoerd. Deze laatste komen verder ter sprake. Weliswaar zal de
eigendomsoverdracht in beginsel plaatsvinden op het ogenblik waarop de termijn of
voorwaarde voor de verbintenis is vervuld, doch dit is niet steeds het geval: het kan zijn dat
de leveringshandeling zelf inhoudt dat het rechtsgevolg ervan (overdracht) eerst op termijn
of onder voorwaarde geschiedt (voorbeeld: eigendomsvoorbehoud). De kwalificatie van de
opschortende voorwaarde als een voorwaarde voor de (opeisbaarheid van de) verbintenis
dan wel als een voorwaarde voor het ingaan van de eigendomsoverdracht kan van belang
zijn voor meerdere zaken. Zo geldt het niet verschuldigd zijn van de evenredige
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registratierechten (art. 16 W.Reg.) enkel de gevallen waarin de verbintenis tot geven is
opgeschort, en niet die waar de verbintenis tot geven onvoorwaardelijk is, maar nog niet is
uitgevoerd, of althans het rechtsgevolg daarvan (de eigendomsoverdracht) is opgeschort
(door een voorwaarde of termijn).

c. Geldigheid, in het bijzonder bij schenkingen

De vraag van de geldigheid of nietigheid van voorwaarden werd reeds besproken bij de
nietigheden. Daar werd uiteengezet dat ook de schenking onder opschortende voorwaarde kan
geschieden, zolang deze niet zuiver potestatief is. Buiten elke betwisting staat verder de
mogelijkheid van een schenking onder ontbindende voorwaarde, mits die voorwaarde niet
“zuiver potestatief” is (d.i. door de loutere wil van de schenker kan worden vervuld).

Op grond van art. 894 en 938 BW rijst de vraag of bij schenking de eigendomsoverdracht kan
worden uitgesteld, en meer bepaald of een schenking met opschortende termijn mogelijk is.
Wat betekent het dat een schenking "dadelijk" moet plaatsvinden ?

Welnu, deze regels houden wél in dat de nakoming van de leveringsverplichting (d.i. de
juridische levering) niet kan worden uitgesteld. Maar ten eerste houden ze niet in dat een
schenking ook een dadelijke afgifte, een feitelijke levering van het goed vereist (dat is enkel
vereist bij handgift); wel dat het recht op het goed, d.w.z. bij een zaak het eigendomsrecht,
onmiddellijk wordt afgestaan. En vervolgens sluiten ze ook niet uit dat deze (juridische)
levering onder opschortende termijn of voorwaarde geschiedt (mits het niet gaat om een
potestatieve voorwaarde, of een van de door de wet bijzonder verboden voorwaarden)281. Zelfs
een schenking met werking op het tijdstip van overlijden van de schenker is mogelijk282, mits
aan de begiftigde een daadwerkelijk en niet slechts gebeurlijk recht wordt toegekend (het
laatste is bv. het geval wanneer de begiftigde slechts een recht verkrijgt voor zover de
goederen nog deel zouden uitmaken van het vermogen van de schenker). Het gaat hier dan wel
om een termijn als modaliteit van de levering en niét als een modaliteit van de verbintenis (de
verbintenis moet dadelijk worden uitgevoerd, maar die dadelijke uitvoering kan inhouden dat
het rechtsgevolg eerst op termijn intreedt). Buiten elke betwisting staat verder de mogelijkheid
van een schenking onder ontbindende voorwaarde, mits die voorwaarde niet “zuiver
potestatief” is (d.i. door de loutere wil van de schenker kan worden vervuld).

In strikte zin is een schenking van toekomstige goederen wel niet mogelijk (vgl. hoger de
bespreking van art. 943 B.W.) - wel echter van bestaande rechten die tot het verkrijgen van een

                                                  
281 Het (Staats)Nederlandse recht is hier strenger; volgens art. 3:85, lid 2 wordt een verbintenis strekkende tot
overdracht van een goed onder opschortende tijdsbepaling van rechtswege aangemerkt als een verbintenis tot
onmiddellijke overdracht van het goed met voorbehoud van vruchtgebruik voor de gestelde tijd.
282 Wat niet belet dat een dergelijke schenking krachtens de wetgeving op de successierechten belast kan worden
zoals een legaat. Zie met name art. 4, 3° W.Succ.(Vlaams Gewest).
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toekomstig goed kunnen leiden283 – behalve bij (herroepelijke) alle schenkingen tussen
echtgenoten, zie de verwijzing in art. 947 B.W.) en in de beperkte gevallen waarin een
contractuele erfstelling mogelijk is (art. 1048, 1082 en 1093 B.W.); overigens gaat het daarbij
niet zozeer om een schenking van de goederen, als om een erfstelling – een schenking van
rechten die eerst kunnen worden bepaald bij het openvallen van de nalatenschap.

Dat de levering dadelijk moet geschieden, en de schenking geen toekomstige goederen mag
verschaffen, sluit vanzelfsprekend niet uit dat men door middel van een schenking een beperkt
zakelijk recht vestigt (dat nog niet bestond dus door afsplitsing van het eigendomsrecht), zoals
in het bijzonder een recht van vruchtgebruik.

                                                  
283  Zie voor uitwerking H. DE PAGE, Traité, VIII nr. 237.
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2. Inlassing; toepassingen.

Ons recht is minder streng voor de aanvaarding van niet-wettelijk bepaalde stilzwijgende
opschortende voorwaarden dan bij ontbindende voorwaarden (waarover hoger). Ook zijn er
een heel aantal gevallen waarin de wet de verbintenis (tot geven of de tegenprestatie ervan)
dwingend of suppletief aan een opschortende voorwaarde onderwerpt. Zo bv. het verkrijgen
van een bouwvergunning in vooruitbetalingsovereenkomsten betreffende te bouwen
woningen (art. 7 Wet 9-7-1971).

Vaak voorkomende opschortende voorwaarden zijn, behalve het bekomen van een
bouwvergunning en dergelijke, het bekomen van een financiering door de koper, het
bekomen van een blanco-attest inzake bodemvervuiling (Bodemsaneringsdecreet, zie hoger),
de niet-uitoefening van een voorkooprecht door de daartoe gerechtigde, e.d.m.

Een opschortende voorwaarde van vooroverlijden284 vinden we terug in een aanwasover-
eenkomst tussen mede-eigenaars, een aanwasbeding tussen de verkrijgers gemaakt bij
gezamenlijke verkrijging, bij het tontinebeding overeengekomen tussen verkrijgers bij de
gezamenlijke verkrijging van een goed.

Een legaat geschiedt van rechtswege onder tijdsbepaling (het overlijden is een zekere
gebeurtenis en dus geen voorwaarde) (en bovendien onder potestatieve voorwaarde van niet-
herroeping door de testator).

                                                  
284  Vooroverlijden van een partij t.a.v. een andere is immers, anders dan het overlijden zelf, een voorwaarde
en geen tijdsbepaling.
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3. Rechtsgevolgen.

a. Opschortende voorwaarde.

Een opschortende voorwaarde maakt in het algemeen dat een gebeurlijke uitvoering van de
daaraan onderworpen verbintenis vooraleer de voorwaarde is verwezenlijkt, onverschuldigd
wordt geacht.

Deze regel geldt zo voor de feitelijke levering, die meestal nog moet volgen na de rechtelijke
levering (waarover zo dadelijk meer), of de vervulling van de publiciteit: deze prestaties zijn
in beginsel onverschuldigd indien zij plaatsvinden voor de voorwaarde is vervuld (zodat de
ongedaanmaking kan worden gevorderd).

Voor de verbintenis tot geven dient dit echter te worden geschakeerd. In ons recht gebeurt de
uitvoering van de verbintenis tot geven immers in beginsel consensueel (door de instemming
van de partijen met de eigendomsoverdracht of de vestiging van het zakelijk recht, instem-
ming die de levering is in rechtelijke zin) en wordt zij in de meeste gevallen vermoed reeds
te hebben plaatsgevonden op het tijdstip waarop de verbintenisscheppende overeenkomst is
gesloten (art. 1138 BW, de precieze draagwijdte hiervan wordt verder in Hoofdstuk II.
besproken). Deze uitvoering voor het tijdstip van vervulling van de voorwaarde is niet
onverschuldigd, maar zal pas uitwerking hebben wanneer de voorwaarde wordt vervuld.
Indien de verbintenis tot geven zelf onder een opschortende voorwaarde plaatsvindt, dan
betekent die impliciete uitvoering ervan (die normaal nog zal moeten worden gevolgd door
een feitelijke levering) niet dat men afstand doet van de opschorting van de
eigendomsoverdracht. Het rechtsgevolg zelf, namelijk het overgedragen zijn van de
eigendom of het gevestigd zijn van het zakelijk recht, zal eerst intreden wanneer de
opschortende voorwaarde waaraan de verbintenis tot geven (als onderscheiden van de
verbintenis tot feitelijke terbeschikkingstelling) was onderworpen.

Hoewel de vervulling van de voorwaarde verbintenisrechtelijk in beginsel terugwerkende
kracht heeft (art. 1179 BW), kan men zich toch afvragen of dat ook zakenrechtelijk het geval
is; dat zou inhouden dat de eigendomsoverdracht of vestiging dan vanaf dat ogenblik geacht
wordt reeds eerder te hebben plaatsgevonden (mits natuurlijk reeds eerder aan alle andere
vereisten voor de overdracht of vestiging is voldaan). Zeker is in ieder geval de partij die een
goed verkrijgt onder opschortende voorwaarde niet intussen reeds een “eigendom onder
opschortende voorwaarde” heeft op dat goed. Een dergelijk zakelijk recht bestaat niet in ons
recht, behoudens wettelijk georganiseerde uitzonderingen285.

                                                  
285 Men kan een uitzondering zien in de bepalingen die voorwaardelijke transacties met effecten in
effectenvereffeningsstelsels faillissementsvast maken - bv. art. 11 lid 2 (voorheen 9 lid 2) KB giraal
effectenverkeer, art. 10 W. 2 januari 1991 en de veralgemening ervan in de Wet Financiële zekerheden (WFZ).
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Verder is de terugwerkende kracht niet dwingend en kan uit de overeenkomst het gebrek
eraan blijken286; partijen kunnen ook tijdens de uitvoeringsfaze afstand doen van die
terugwerkende kracht.

Wanneer een verbintenis aan een opschortende voorwaarde is onderworpen, verhindert dit
niet dat de schuldenaar wél reeds gehouden is tot een aantal bijkomende verplichtingen, bv.
zich onthouden van alles wat in strijd met de overeenkomst de verwezenlijking van de
voorwaarde zou verhinderen. Deze verplichting wordt beteugeld door art. 1178 BW (de
voorwaarde wordt voor vervuld gehouden).

b. Tijdsbepaling.

Gaat het niet om een opschortende voorwaarde, maar om een tijdsbepaling, dan kan de
verbintenis reeds eerder worden uitgevoerd en de levering van de eigendom dus eerder
plaatsvinden indien aan de andere vereisten is voldaan. De voortijdige vrijwillige uitvoering
is niet onverschuldigd, zodat ongedaanmaking niet kan worden gevorderd.

Ook deze beginselen moeten echter geschakeerd worden wanneer het een verbintenis tot
geven betreft, die geacht wordt (krachtens art. 1138 BW) reeds te zijn uitgevoerd op het
tijdstip waarop de verbintenisscheppende overeenkomst is gesloten. Dit verplicht de
schuldenaar natuurlijk niet om nu ook de feitelijke levering te gaan vervroegen; en dit
verhindert niet dat de tijdsbepaling, al was ze als een termijn voor de verbintenis bedongen,
nog steeds de overdracht of vestiging zelf blijft uitstellen (dit blijkt ook reeds uit art. 1138
BW, dat zegt dat het risico overgaat op het tijdstip waarop moest geleverd worden; men
weet dat risico en eigendom in beginsel samen overgaan in het stelsel van het BW).

                                                  
286 Vgl. Cass. 9-11-1956, Pas., 254.
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HOOFDSTUK II.  DE UITVOERING VAN DE VERBINTENIS TOT
GEVEN:  “LEVERING” IN RECHTELIJKE ZIN - VERHOUDING MET
BEZITSVERKRIJGING

Naast de vereisten uit het algemeen deel en de eis van een geldige titel - d.i. een geldige
verbintenis tot geven - is de tweede bijzondere vereiste voor de overdracht of vestiging van
zakelijke rechten dat die verbintenis tot geven wordt uitgevoerd. Deze uitvoering wordt
“levering” genoemd. Ook de afstand van recht en de declaratieve toebedelingen zijn vaak te
zien als een uitvoering van een onderliggende verbintenis (en in die zin een vorm van
levering).

Na algemeen te hebben nagegaan aan welke regels de levering is onderworpen (afdeling A)
wordt vervolgens nagegaan in welke mate de levering zuiver consensueel kan geschieden
(afdeling B), en dan op welk tijdstip de levering en op welk tijdstip de eigendomsoverdracht
plaatsvindt (afdeling C) en wordt tenslotte het belang van de eigendomsovergang tussen
partijen aangegeven (afdeling D).

AFDELING A.    AARD VAN DE LEVERING (IN RECHTELIJKE ZIN) EN
REGELS WAARAAN ZE IS ONDERWORPEN.

Aan welke voorwaarden de levering moet voldoen is een vraag van zakenrecht, en dus bepaald door de wet van
de ligging (niet door de lex contractus)287. De lex rei sitae bepaalt ook hoe men tegen die levering moet
aankijken (rechtshandeling of niet, zie verder), in welke vorm zij moet geschieden e.d.m. Wel kan het zijn dat
de lex rei sitae bepaalde aspekten van die handeling overlaat aan een andere wet. Zo wordt de
handelingsbekwaamheid ook voor een zakelijke rechtshandeling bepaald door de personele wet. Ons recht is
geneigd om ook de uitvoering tussen partijen te laten bepalen, door de lex contractus en enkel de
tegenwerpelijkheid aan derden te onderwerpen aan de eisen van de lex rei sitae.

1. Het begrip levering (in rechtelijke zin)

Hoger werd reeds ingegaan op het onderscheid in ons recht tussen de levering in rechtelijke
zin en de levering in een meer feitelijke zin. Samengevat kan het volgende worden herhaald.

De uitvoering van de verbintenis tot geven in enge zin (onderscheiden van verbintenissen tot
doen, zoals feitelijke overgave of terbeschikkingstelling, publicatie en dergelijke) geschiedt
in ons recht door een handeling die gericht is op de overgang van het goed of het ontstaan
van het zakelijk recht (dus de instemming met de eigendomsovergang e.d.)288 of minstens

                                                  
287 Zie uitvoeriger H. BATIFFOL, Traité élémentaire de droit international privé, nr. 524 v.
288 Vgl. N. CATALA, La nature juridique du paiement, nr. 245, volgens wie de uitvoering van een verbintenis
tot geven het sluiten impliceert van een overeenkomst tot het doen overgaan van de eigendom (convention
translative de propriété).
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deze overgang of vestiging in feite meebrengt. Deze handeling heet “levering” in rechtelijke
zin en wordt uitgewerkt onder C.

In uitzonderlijke gevallen kent ons recht ook de levering als een abstracte zakenrechtelijke
rechtshandeling, bv. de overboeking van effecten in een effectenverrekeningsstelsel.

Wanneer de vervreemder bezitter is valt deze levering noodzakelijk samen met
bezitsverschaffing (civiel bezit), omdat men niet tegelijk ermee kan instemmen dat de
eigendom overgaat op de koper en toch nog de zaak voor zichzelf houden, en evenmin
eigendom kan overdragen van goederen waarvan men noch eigenaar is, noch bezitter, noch
houder. Weliswaar gaan verschaffing van juridisch bezit en eigendomsoverdracht objectief
gesproken niet steeds samen, maar zij kunnen niet door de partijen worden gescheiden (zie
verder Hoofdstuk II.). Slechts wanneer de vervreemder weliswaar eigenaar is, maar het bezit
verloren heeft (verloren en gestolen goederen), geschiedt de levering zonder
bezitsverschaffing.

De eigendom gaat dus niet over door de koopovereenkomst e.d.m., maar door de levering,
die normaal gezien wordt als de uitvoering van de verbintenis uit die overeenkomst - of
juister: van één van die verbintenissen, nl. de verbintenis tot geven -. Wel geschiedt deze
levering tussen partijen veelal reeds op het ogenblik waarop de verbintenis ontstaat,, en wel
omwille van de twee volgende regels:

a) levering in rechtelijke zin - verschaffing van rechtelijk bezit kan tussen partijen solo
consensu gebeuren, behoudens een reeks uitzonderingen (Afdeling B.);

b) wanneer het om een contractuele verbintenis tot geven gaat worden partijen
behoudens andersluidende afspraak in beginsel vermoed de nodige instemming (voor
eigendomsoverdracht of vestiging) te hebben gegeven zodra zij die verbintenis
aangaan, zelfs bij voorbaat (Afdeling C.).

Maar er zijn ook vele gevallen waarin dit niet zo is, omdat de verbintenis tot geven niet
ontstaat uit overeenkomst, of omdat uit de aard van de verbintenis (geven gemengd met
doen, enz.) of op grond van de overeenkomst tussen partijen (waarbij zij dat bedongen
hebben dat zij eerst later tot de leveringshandeling zullen overgaan) of omwille van de
vormvereisten aan de levering.

Het kan ook zijn dat de leveringshandeling zelf wel dadelijk plaatsvindt, maar het
rechtsgevolg eigendomsoverdracht, vestiging zakelijk recht) uitgesteld wordt tot een later
ogenblik, zij het omwille van wettelijke redenen (bv. nog niet bestaan van de zaak, niet
gespecifieerd zijn, enzovoort) dan omwille van de bepalingen van de overeenkomst.
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2.  De levering als beschikking of zakenrechtelijke handeling.

De levering  is meer in het bijzonder een "beschikking" in de oorspronkelijke (Romeins-
rechtelijke) betekenis van de term. "Beschikken" in de Romeinsrechtelijke betekenis
(disposer, dispose, verfügen) betekent in beginsel alleen over een "goed" beschikken, door
het te vervreemden of met zakelijke rechten te bezwaren. “Beschikken” komt dus overeen
met “geven” in de technische betekenis van “verbintenis tot geven” (zie hoger).

"Beschikkingen" in deze betekenis worden - voor onroerend goed - opgesomd in art. 1, lid 1
en 2 Hyp.W.:
- de handeling kan translatief zijn (overdracht van een bestaand recht),
- constitutief (vestiging van een niet eerder bestaand beperkt zakelijk recht) of
- declaratief (de term dekt eigenlijk heel verschillende zaken, op de eerste plaats een
overdracht die retroactief plaatsvindt, zoals bij de dading);
- de verdeling is een beschikking die ook declaratief wordt genoemd, maar eigenlijk een
abdicatieve handeling die met aanwas gepaard gaat ;
- de abdicatieve handeling (bv. afstand van een beperkt zakelijk recht, komt de eigenaar ten
goede).
- Ook de splitsing (van een goed in meerdere goederen) is in beginsel een declaratieve
beschikking (bv. opsplitsing van een onroerend goed in kavels, bv. in appartementen of in
deeltijdse eigendom).

Naast de levering, de vestiging, 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 eveneens reeds in Deel II. ter sprake kwamen (bv. de
onteigening en aanverwante handelingen, de toe-eigening, de inbezitneming, de
boedelvorming, fusie en splitsing van rechtspersonen, het beslag, de conventionele
subrogatie e.d.m.).

Dit belet niet dat de het begrip “daad van beschikking” zoals we dat in het BW vinden, en
waarvoor in een aantal gevallen bijzondere (beschermende) regels gelden, ook een andere
betekenis heeft gekregen.

Het betreft in het BW namelijk niet de beschikking zelf, 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
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handeling éénmaal de verkoop is gesloten289 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.

Het is in de eerste, Romeinsrechtelijke zin dat de juridische levering een "beschikking" is.
Duidelijkheidshalve kunnen we wellicht beter zeggen dat het hier geen
verbintenisrechtelijke, maar een zakenrechtelijke handeling betreft.

                                                  
289 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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3.  De levering (in rechtelijke zin) als een afzonderlijk te ontleden - zakenrechtelijke - rechts-
handeling.

Aan het bestaan van een zakenrechtelijke handeling, gericht op de overgang van het goed of
het ontstaan van het zakelijk recht, wordt meermaals getwijfeld, omdat dit rechtsgevolg
reeds zou besloten liggen in de rechtshandeling waarmee de verbintenis tot geven wordt
aangegaan. In die opvatting bestaat er alleen:
a) de overeenkomst (bv. verkoop, schenking, zekerheidsovereenkomst) waarmee de
verbintenis tot geven wordt aangegaan en normaal ook uitgevoerd, of waarin de afstand
wodt overeengekomen (inb. verdelingsovereenkomst), en
b) de feitelijke handeling waarmee de nog resterende verbintenis tot doen (feitelijke
levering, terbeschikkingstelling) wordt nagekomen.

Afgezien van de vraag of het bij de levering noodzakelijk om een rechtshandeling gaat (zie
verder), vereist een juiste ontleding m.i. wél een onderscheid tussen:
- de verbintenisrechtelijke ("obligatore") handeling, waarmee de verbintenis tot geven wordt
aangegaan, en
- de zakenrechtelijke handeling, waarmee deze wordt uitgevoerd, d.w.z. de handeling van de
vervreemder die naast andere vereisten nodig is voor de overgang van het goed of het
ontstaan van het zakelijk recht (zakenrechtelijke handeling die "translatief" heet wanneer het
om een overdracht van goederen gaat en "constitutief" wanneer het om een vestiging van
zakelijke rechten gaat - zie de terminologie in art. 1 Hyp.W.).

Voor deze onderscheiding zijn er meerdere redenen, onder meer de volgende290.

a) Ten eerste kunnen verbintenissen tot geven niet alleen uit overeenkomst ontstaan, maar
ook uit andere rechtsfeiten, zoals een éénzijdige belofte van de vervreemder, een legaat, of -
nog problematischer - een rechterlijke beslissing, of zelfs een éénzijdige beslissing van de
schuldeiser krachtens de wet (zie hoger hoofdstuk I. van dit Deel). Zeker in de laatste twee
gevallen is de verbintenis tot geven niet van rechtswege uitgevoerd door het ontstaan van de
verbintenis en is er een afzonderlijke zakenrechtelijke uitvoeringshandeling noodzakelijk291.
Hetzelfde geldt traditioneel voor de verbintenis tot geven die bijkomstig is aan een aanne-
ming292.
                                                  
290 Vgl. voor de discussie in (Staats)Nederland ASSER-MIJNSSEN-DE HAAN, Zakenrecht I, Algemeen
goederenrecht, Tjeenk Willink Zwolle (13) 1992, p. 162 v.
291 Vgl. C. BUFNOIR, Propriété et contrat. Théorie des modes d’acquisition des droits réels et des sources
des obligations, Rousseau Parijs (2) 1924, p. 53-54, en verder op p. 56 “la véritable règle (bedoeld is art. 1138
BW) n’est pas que la propriété est transférée de droit dès qu’il existe une obligation de transférer la propriété,
mais dès qu’on est convenu de transférer la propriété”. Zie ook N. CATALA, La nature juridique du
paiement, nr. 53.
292 Vgl. C. BUFNOIR, Propriété et contrat, p. 52, die het naar aanleiding hiervan heeft over “contrat réel” of
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b) Vervolgens is een onderscheid tussen de verbintenisrechtelijke en de zakenrechtelijke
handeling ook nuttig wanneer beiden samenvallen, omdat de modaliteiten (termijn,
voorwaarde en dergelijke) van beiden onderling verschillend kunnen zijn. Voorbeelden
daarvan komen hieronder aan bod.

c) Het is ook zo dat de zakenrechtelijke handeling niet volledig wordt geprogrammeerd door
de verbintenis. Zo bv. is het ontslaan van de hypotheekbewaarder van ambtshalve
inschrijving van het voorrecht van de verkoper een afstand van een zakelijk recht, die
weliswaar voortbouwt op een verbintenisrechtelijke handeling (de verkoop), maar daar nog
niet in besloten ligt.

d) Verder zijn er een aantal gevallen waar de wet vormvereisten voorschrijft die niet gelden
voor het aangaan van de verbintenis tot geven, maar enkel voor de leveringshandeling.

e) Vergelijkbaar zijn ook de gevallen waarin de vervreemder niet solo consensu kan leveren,
omdat hij de zaak houdt voor een ander dan de schuldeiser (koper e.d.) (detentor, geen bezit
pro suo) en hij dus juridisch niet kan instemmen met de eigendomsovergang, tenzij door
tegenspraak tegen het recht van die ander (vgl. art. 2238 BW), tegenspraak waarvoor de
loutere wilsovereenstemming tussen hem en de koper niet voldoende is.

f) In sommige gevallen vereist ons recht een abstracte levering – zo de overboeking bij
effecten in een effectenverrekeningsstelsel. Het gaat hier duidelijk om een afzonderlijke,
zakenrechtelijke handeling.

g) En tenslotte is het toepasselijk recht in internationale verhoudingen verschillend: voor de
verbintenisrechtelijke handeling geldt de lex contractus, voor de zakenrechtelijke handeling
de lex rei sitae.

                                                                                                                                                               
“contrat translatif de droit”.
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4. Aard van de leveringshandeling en regels waaraan de levering (in rechtelijke zin) als
handeling is onderworpen

a. Algemeen: in welke mate gelden voor de levering de regels inzake (tweezijdige)
rechtshandelingen ?

1° Rechtshandeling ?

Rechtsvergelijkend gezien bestaan er uiteenlopende visies op de aard van de levering als handeling, die gaan
- van de opvatting die de levering ziet als een zuivere rechtshandeling
- tot diegene die de levering ziet als een zuiver feitelijke handeling van uitvoering van een verbintenis tot
geven.
Hoewel de levering in ons recht op enkele uitzonderingen na causaal is, en dus gezien wordt als de uitvoering
van een verbintenis, wordt zij ook in die grote meerderheid van de gevallen vaak gezien als een
rechtshandeling. Slechts uitzonderlijk is deze rechtshandeling aan vormvereisten onderworpen; in een heleboel
gevallen zullen er wel bijkomende feitelijke vereisten zijn opdat zij ten volle uitwerking zou hebben, minstens
t.a.v. derden (doch deze vereisten, voornamelijk publiciteitsvereisten, worden dan niet als een bestanddeel van
die handeling zelf gezien)

Over de kwalificatie van de levering als zakenrechtelijke handeling bestaat er wel discussie293. Bij elke
levering - en zo ook bij de afstand e.d. - zal er minstens een éénzijdige rechtshandeling zijn. Of het ook een
tweezijdige handeling moet zijn wordt hieronder besproken. M.i. kan het geen kwaad die handeling als een
rechtshandeling te kwalificeren, voor zover men dit begrip niet overdreven dogmatisch uitlegt. Regels die
toepasselijk zijn op rechtshandelingen in de ruimste zin zijn toepasselijk, maar dit geldt niet voor alle regels
betreffende verbintenisscheppende overeenkomsten. Het gevolg daarvan is dat de levering als rechtshandeling
ook onder bepaalde voorwaarden kan worden nietig verklaard (indien ze een zuivere uitvoeringshandeling is, is
nietigverklaring niet mogelijk – wel kan de handeling dan nog onverschuldigd zijn en de prestatie op die grond
worden teruggevorderd, maar niet op grond van nietigheid).

2° Tweezijdige handeling?

a) In beginsel tweezijdig karakter.

De vraag rijst of de levering in ons recht éénzijdig kan geschieden, dan wel de instemming van de verkrijger
vereist.

Vanzelfsprekend is er een nadere instemming van de verkrijger vereist indien het goed niet aan de

                                                  
293 Zie voor deze discussie onder meer J.H.M. van SWAAIJ, “De problematische verhouding tussen de
zakelijke overeenkomst en bezitsverschaffing”, WPNR (1994) nr. 6157; BRAHN & REEHUIS, Overdracht (3)
1997, p. 49 v. (contra); ASSER-MIJNSSEN-DE HAAN, Zakenrecht, 1992 nr. 259 v. (pro).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2006                                                           - 458 -

overeenkomst beantwoordt (dit is vooral van belang bij soortzaken); deze instemming heeft de facto
terugwerkende kracht. Evenwel gaat het hier om een wijziging van de verbintenis zelf, en zegt dit geval niets
over de vraag of de levering zelf tweezijdig moet zijn294.

In de meeste gevallen is verder de instemming van beide partijen reeds op voorhand gegeven (of impliciet in de
verbintenisscheppende overeenkomst). Wanneer de levering daarbij - krachtens de wet of de overeenkomst -
pas uitwerking krijgt na vervulling van een éénzijdige feitelijke handeling door de ene of de andere partij, kan
die handeling natuurlijk éénzijdig zijn, precies omdat partijen reeds op voorhand hebben ingestemd295. Zo bv.
kunnen partijen zijn het ermee eens dat de eigendom zal overgaan op het ogenblik van de eenzijdige
specifikatie van de soortgoederen door de verkoper. Omgekeerd kan de schuldeiser in sommige gevallen één-
zijdig tot "levering" - door toe-eigening - overgaan, wanneer hij daartoe de bevoegdheid heeft gekregen bij
overeenkomst.

Hetzelfde geldt wanneer de instemming van de verkrijger alleen reeds op voorhand was gegeven, en enkel nog
een rechtshandeling van de vervreemder is vereist.

In al die gevallen kan de andere partij de overdracht wel verwerpen voor zover de specifikatie door de
wederpartij in strijd met de verbintenis is gebeurd of het goed anderszins niet-conform is. In beginsel blijft de
eigendom dan bij de vervreemder (al kan hij die natuurlijk wel prijsgeven, zodat het een res derelicta - res
nullius wordt, waarop gebeurlijk de regels op de achtergelaten voorwerpen toepassing vinden). Op de
verschillende aansprakelijkheden van partijen in dergelijke gevallen wordt hier niet ingegaan, aangezien dit een
zuiver verbintenisrechtelijke vraag is.

Ook mag men uit de genoemde gevallen niet afleiden dat de levering éénzijdig kan geschieden wanneer de
instemming van de verkrijger niet reeds op voorhand is gegeven296. Dit geval komt weliswaar minder voor,
maar is daarom nog niet zeldzaam (denken we voornamelijk aan de aannemingsovereenkomst met bijkomstige
verbintenis tot geven; verder de overeenkomst waarin uitdrukkelijk een nadere instemming van de verkrijger is
vereist voor de eigendomsovergang, en de verbintenissen tot geven die ontstaan uit éénzijdige beloften of
éénzijdige afstand in favorem; uit legaat (en aanvaarding ervan), uit de uitoefening van een wettelijk
uittredingsrecht van vennoten, uit onrechtmatige daad of uit bepaalde gevallen van ongegronde verrijking).
Dan is er in beginsel wel een instemming van de verkrijger vereist. De traditie wil namelijk dat men niet door
overdracht eigenaar kan worden tegen zijn wil297.

Vb. zgn. afstand van natrekking (d.i. vestiging van opstalrecht). Aanvaarding daarvan is niet nodig opdat de
afstand bindend zou zijn t.a.v. de begunstigde, maar de begunstigde zal wel moeten meewerken om deze
verbintenis uit te voeren en dus het opstalrecht daadwerkelijk in het leven te roepen. Op zakenrechtelijk vlak
ontstaat dit opstalrecht niet zolang de begunstigde niet heeft aanvaard.

Deze tweezijdigheid is niet vereist voor een louter éénzijdige afstand, die niet translatief of constitutief is, maar
"abdicatief". In geval van afstand aanvaardt ons recht wel dat de zakelijke rechten van een derde daardoor
kunnen aanwassen buiten zijn wil om (bv. recht van de eigenaar bij afstand van vruchtgebruik door de
vruchtgebruiker). Deze vorm van afstand is dus een éénzijdige rechtshandeling maar in beginsel wel een

                                                  
294 Vgl. P. van OMMESLAGHE, “Le paiement: rapport introductif”, Rev. Dr. ULB, 1993 p. (9) 19.
295 Vgl. P. van OMMESLAGHE, Rev. Dr. ULB, 1993 p. (9) 30-31, betreffende de levering van soortzaken.
296 CATALA, La nature juridique du paiement, nr. 245. Anders P. van OMMESLAGHE, Rev. Dr. ULB, 1993
p. (9) 29-32, die evenwel de hier besproken gevallen niet in zijn bespreking betrekt.
297 Vgl. hierover R.J. POTHIER, Traité du domaine du contrat de propriété, nr. 231 v. en ook 259 v.
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ontvangstbehoevende handeling (acte réceptice)298; dit is zeker het geval bij afstand van rechten op
schuldvorderingen, die maar intreedt door mededeling aan de schuldenaar van die schuldvordering.

Wanneer de afstand van rechtswege het aanwassen van andermans rechten tot gevolg heeft ("declaratieve"
toebedeling) - bv. ingevolg een verdelingsovereenkomst -, is kennisname door die persoon vereist (de bezitter
van het goed waarop de afstanddoende partij zakelijke rechten had).

De vereiste aanvaarding moet ook niet worden overroepen. Denken we bv. aan de uitvoering van een
éénzijdige belofte tot geven om niet door de storting of overschrijving van een geldsom op rekening van de
promissaris. Een stilzwijgende aanvaarding wordt vermoed indien de verkrijger de verkrijging niet weigert
door terug over te schrijven.

Uitzonderlijk bepaalt de wet dat de levering kan geschieden zonder de instemming van de vervreemder, zo bv.
in art. 190quinqies Venn.W., waar de overdracht van door een grootaandeelhouder (minstens 95 %) genaaste
effecten in beginsel geschiedt door de aanbieding ervan door de minderheidsaandeelhouder, doch bij gebreke
daarvan van rechtswege geschiedt bij afloop van de bij het uitvoeringsbesluit bepaalde procedure, die onder
meer consignatie van de prijs omvat.

De levering geschiedt zonder echte instemming van de verkrijger, wanneer het gaat om de oprichting van een
rechtspersoon (zij het door een éénzijdige, zij het door een meerzijdige rechtshandeling).

Wanneer zakelijke rechten gevestigd worden krachtens de wet en niet krachtens een verbintenis, vindt deze
vestiging vaker plaats d.m.v. een éénzijdige rechtshandeling. Denken we aan het beslag, aan het nemen van een
wettelijke hypotheek e.d.

b) Instemming vervangen door rechterlijke beslissing.

Wel kan de toestemming van de partij die weigert in te stemmen met de eigendomsovergang
(zowel de vervreemder als de verkrijger) - of van de partij die weigert een afstand te doen
waartoe ze verplicht is (inbegrepen het geval waarin een partij weigert tot verdeling of
toebedeling over te gaan) - desnoods worden vervangen door een rechterlijke beslissing (dit
heeft vooral belang voor verbintenissen tot geven of afstand doen die niet uit een
overeenkomst zouden ontstaan). De rechter kan daarbij de schuldeiser machtigen éénzijdig
tot toe-eigening over te gaan of zelfs zijn vonnis in de plaats stellen van de vereiste
toestemming van partijen. De verbintenis tot geven is daarmee uitgevoerd; voor de
publicatie van de levering of voor de feitelijke levering zal er natuurlijk nog een nadere
uitvoering van de beslissing nodig zijn (desnoods met tussenkomst van de
gerechtsdeurwaarder). Ook het verlijden van de autentieke akte kan worden vervangen door
een vonnis.

Een dergelijke rechterlijke beslissing werkt in beginsel terug tot op het ogenblik waarop de

                                                  
298 Over dit begrip, zie mijn De invloed van de goede trouw op contractuele schuldvorderingen, nr. 80.
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weigerachtige partij had moeten toestemmen.

Een uitdrukkelijk voorbeeld daarvan vinden we in art. 239 Zeewet betreffende het abandonnement (“Zodra het
abandonnement betekend en aangenomen is of bij vonnis geldig verklaard, behoren de verzekerde goederen
aan de verzekeraar, vanaf het tijdstip van het abandonnement”).

3° Zakenrechtelijke eisen aan de handeling.

De zakenrechtelijke handeling moet aan de door het toepasselijke zakenrecht bepaalde geldigheidsvereisten
voldoen (uitgezonderd de rechtsbekwaamheid, die door de personele wet wordt bepaald), bv. wat betreft de
bepaalbaarheid van het voorwerp. Hiervoor gelden in beginsel dezelfde regels als voor verbintenisrechtelijke
handelingen, meer bepaald wat betreft toestemming en de wilsgebreken zoals feitelijke dwaling, geweld en
bedrog299.

De eis van afwezigheid van dwaling omtrent de rechtsgrond daarentegen is in ons causaal stelsel van
overdracht van goederen opgeslorpt door het vereiste van een geldige titel300. Dit vereiste is in de meeste
gevallen een strenger vereiste. In enkele gevallen daarentegen gaat het minder ver, namelijk in geval van
verjaarde schuld: wordt er bv. betaald in de overtuiging dat de schuld nog niet verjaard is, dan is deze betaling
niet onverschuldigd en kan ze niet teruggevorderd worden (dit geldt zowel verbintenisrechtelijk als
zakenrechtelijk).

Omgekeerd is het ook zo dat een vrijwillige uitvoering van een relatief nietige verbintenis nadat de
nietigheidsgrond is weggevallen (d.i. met kennis van zaken) normaal ook de verbintenis geldig maakt.

De regels voor verbintenisrechtelijke handelingen gelden in beginsel ook voor de afstand van recht, ook in die
gevallen waarin er geen onderliggende verbintenis is.

4° Toepasselijkheid van regels betreffende handelingen om niet ?

Wel zijn er in ons recht enkele regels die enkel gelden voor onverplichte handelingen, zoals bv. de actio
pauliana (anders dan de aanvechtingsmogelijkheid van art. 17 Faill.W.), de bijzondere vereisten gesteld aan
“daden van beschikking” (in de zin van het BW), en dergelijke meer. Daar waar verbintenisrechtelijke
handelingen (overeenkomsten) meestal onverplichte handelingen zijn, is de levering als zakenrechtelijke
handeling in beginsel een verplichte rechtshandeling en als dusdanig op zichzelf niet aan die regels
onderworpen (wel zal de niet-tegenwerpbaarheid van de onderliggende titel ook de niet-tegenwerpbaarheid van
de daarop gegronde overdracht meebrengen). De afstand van recht is wel aan die regels onderworpen, tenzij de

                                                  
299  Zie bv. in de oudere rechtsleer M. PROUDHON, Traité du domaine de propriété, Wahlen Brussel 1841,
ntr. 507-523.
300 In het NBW blijkt dit duidelijk daaruit dat de dwaling, anders dan de andere wilsgebreken, niet in het alge-
meen deel van het vermogensrecht wordt besproken, maar enkel in het verbintenissenrecht (art. 6: 228 NBW).
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afstand geschiedt in uitvoering van een verbintenis (in welk geval het de verbintenisscheppende handeling is
die gebeurlijk met de pauliana kan worden aangevochten) (vb. de wederzijdse afstand in uitvoering van een
verdelingsovereenkomst).

5° Vormvereisten ?

Anders dan in de meeste rechtsstelsels, is de levering in ons recht evenzeer als andere
handelingen in beginsel vormvrij.

Dit beginsel dient echter in belangrijke mate te worden geschakeerd, wat in Afdeling B.
gebeurt.

Ook is het zo dat de vormvereisten die in andere rechtsstelsels worden gesteld aan de
levering, in ons recht wel degelijk bestaan, maar een beperktere rol spelen, nl. enkel als
voorwaarde voor de tegenwerpbaarheid aan derden of bepaalde categorieën van derden (met
name derden met een ouder zakelijk recht) - zie hoofdstuk  III. e.v.
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b. Wie moet leveren; levering door middel van een vertegenwoordiger.

De vraag wie moet leveren moet worden onderscheiden van de vraag naar de beschikkingsbevoegdheid.
Vanzelfsprekend rijst er een vraag wanneer de levering van een goed (c.q. vestiging van een zakelijk recht,
afstand enz.) gebeurt door een persoon die daartoe niet bevoegd is of die bevoegdheid te buiten gaat. Dit wordt
in Hoofdstuk III besproken.

Daarnaast rijst in een causaal stelsel van overdracht evenwel ook de vraag onder welke voorwaarden er – los
van de vereiste beschikkingsbevoegdheid - sprake is van een levering (in rechtelijke zin), en meer bepaald of
de levering ook moet geschieden door de partij die de schuldenaar is van de verbintenis tot geven.

De levering kan natuurlijk op de eerste plaats geschieden door de schuldenaar zelf.

Vervolgens kan de levering als rechtshandeling in beginsel ook geschieden door een vertegenwoordiger die in
naam van en voor rekening van de schuldenaar handelt, mits hij de macht heeft om die schuldenaar te
vertegenwoordigen. Bij de gewone of onmiddellijke vertegenwoordiging (d.i. handelen in naam van de
vertegenwoordiger) gelden hiervoor precies dezelfde regels als bij verbintenisrechtelijke rechtshandelingen
(kort samengevat: deze macht kan het gevolg zijn van het feit dat hij krachtens de inwendige rechtsverhouding
met de vertegenwoordigde bevoegd is, dan wel ondanks onbevoegdheid in de inwendige verhouding op grond
van een schijn van bevoegdheid of een wettelijke grond voor dergelijke macht). In dit geval wordt de levering
gewoon aan de vertegenwoordigde toegerekend, d.i. het is of de vertegenwoordigde handelt. Gevolg is dat de
beschikkingsbevoegdheid aanwezig moet zijn bij de vertegenwoordigde; het gaat hier dus normaal om gevallen
waarin de vertegenwoordiger goederen levert waarover de vertegenwoordigde beschikkingsbevoegd is.

Bij de middellijke vertegenwoordiging (handelen in eigen naam) aan de zijde van de partij die levert wordt de
handeling niet aan de opdrachtgever toegerekend (zodat de beschikkingsbevoegdheid aanwezig moet zijn in
hoofde van de vertegenwoordiger – zie daarvoor de bespreking in Hoofdstuk III). Hetzelfde geldt bij levering
door elke andere derde.

Nu is het wel zo dat – in de veronderstelling dat die derde beschikkingsbevoegd is of minstens de macht heeft te
beschikken (zie Hoofdstuk III en IV) – de levering in beginsel ook door een derde kan geschieden, omdat de
verbintenis tot geven zoals alle verbintenissen in beginsel ook door een derde kan worden nagekomen (de
beperking van deze mogelijkheid in art. 1237 B.W. geldt enkel voor verbintenissen tot doen). Deze derde kan dit
doen in eigen naam (in dat geval zal hij slechts gesubrogeerd zijn mits hij een belanghebbende was bij die
levering; is er geen subrogatie, dan kan er mogelijks nog een zaakwaarnemings- of verrijkingsvordering zijn) (art.
1236 B.W.). Hij kan dit ook doen “in naam en tot kwijting van de schuldenaar” – maar voor eigen rekening. I.t.t.
het hogergenoemde geval gaat het hier normaal om gevallen waar de derde goederen levert waarover hij zélf
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beschikkingsbevoegd is. Een bijzonder geval waarin dit ook gebeurt is het geval waarin een middellijke
vertegenwoordiger de verbintenis is aangegaan en het zijn opdrachtgever is die rechtstreeks levert aan de
wederpartij.
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c. Aan wie moet geleverd worden.

Een vergelijkbare vraag is aan wie moet geleverd worden opdat de levering zou gelden als uitvoering van de
verbintenis tot geven (en dus aan die verbintenis zijn geldigheid kan ontlenen).

Daartoe nu moet de levering moet aan de schuldeiser of aan een vertegenwoordiger die voor rekening van de
schuldeiser handelt, mits hij de macht heeft om die schuldeiser te vertegenwoordigen. Is de eigendom van de
verbintenis tot geven bezwaard of opgesplitst, dan gelden bijzondere regels om te weten aan wie geldig kan
worden geleverd (bv. mede-eigendom, vruchtgebruik, derdenbeslag.

Het is mogelijk dat een partij wel de schuldeiser is in verhouding tot de schuldenaar, en dus het goed in eigen
naam in ontvangst neemt, doch dit niet voor eigen rekening doet, maar voor rekening van een opdrachtgever
(middellijke vertegenwoordiging aan de zijde van de verkrijger, bv. aankoopcommissionair)301. In ons recht
wordt de eigendom in dat geval rechtstreeks verkregen door de opdrachtgever voor wiens rekening de
ontvanger handelt. Ontvangst door een middellijke vertegenwoordiger in eigen naam is de normale wijze van
levering bij effecten, komt vaak voor bij cognossementen (ontvangstexpediteur), enz. Deze middellijke
vertegenwoordiging kan ook dan voorkomen, wanneer de titel (koopovereenkomst) wel op naam staat van de
opdrachtgever (zo zal het vaak gebeuren dat de aankoop op naam staat van een partij, de ladingeigenaar-koper,
doch het cognossement door middel waarvan de goederen worden geleverd, op naam van de
ontvangstexpediteur staat).

Volgens een bepaalde opvatting blijft ook na zakelijke subrogatie (in de vordering tot geven) de subrogant
bevoegd om het goed in ontvangst te nemen voor rekening van de gesubrogeerde, en is dit erg vergelijkbaar
met de bevoegdheid van de middellijke vertegenwoordiger. Wat er ook van de beveogdheid zij, indien de
subrogant on ontvangst neemt, wordt hij geacht dat te doen voor rekening van de gesubrogeerde.

In beide gevallen, bij middellijke vertegenwoordiging zowel als zakelijke subrogatie, verkrijgt de
opdrachtgever c.q. gesubrogeerde het goed in ieder geval krachtens de titel (schuldvordering) die op naam staat
van de vertegenwoordiger c.q. subrogant, wat geen beletsel is voor een geldige verkrijging; hetzelfde geldt bij
naasting in een vordering tot geven door een daartoe gerechtigde (zie reeds hoger Hoofdstuk II). in al die
gevallen vindt er een rechtstreekse verkrijging (Direkterwerb) plaats en geen dubbele overdracht
(Durchgangserwerb)302.

Verder kan er ook aan de schijnschuldeiser worden geleverd (inbegrepen bv. de cessionaris of gesubrogeerde
waar de schuldenaar geen weet van heeft). In dat geval rijst wel de vraag wie eigenaar wordt ingevolge deze
levering, m.a.w. of de schijnschuldeiser eigenaar wordt en de echte schuldeiser enkel een schuldvordering heeft
(uit de inwendige rechtsverhouding tussen hen dan wel een verrijkingsvordering) dan wel of deze laatste

                                                  
301 Zie in het NBW meer bepaald art. 3:110.
302 Zie daarover MAROTZKE, "Die logische Sekunde", AcP 1991.
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eigenaar wordt en het goed kan revindiceren onder de schijnschuldeiser die het in ontvangst heeft genomen.
Indien er een vooraf bestaande rechtsverhouding is tussen de ontvanger en de gerechtigde, krachtens dewelke
de ontvanger gehouden is gebeurlijk ontvangen goederen voor de gerechtigde te houden, dan worden de
goederen rechtstreeks door die gerechtigde verkregen (onder voorbehoud van vermenging e.d. gevallen waarin
deze laatste enkel een schuldvordering heeft); in de andere gevallen is het de ontvanger die verkrijgt.

d. Modaliteiten (tijdsbepaling en voorwaarde).

1° Beginsel

In ons recht kan behalve het aangaan van een verbintenis tot geven ook de juridische
levering in beginsel geschieden onder tijdsbepaling of onder voorwaarde. Dezelfde
beginselen gelden ook voor de afstand van zakelijke rechten.

2° Uitzonderingen.

Er zijn enkele uitzonderingen op deze vrijheid. Wanneer de verbintenis niet onder
tijdsbepaling of voorwaarde kan geschieden (zie hoger), geldt hetzelfde in beginsel ook voor
de levering (c.q. afstand).

Wet-Breyne
Zo kan bij verkoop van nog te bouwen of in aanbouw zijnde woningen waarbij voor de
voltooiing één of meer betalingen moeten gebeuren, de overgang van de eigendom of
zakelijke rechten waarover de verkoper beschikt, niet worden uitgesteld tot een later tijdstip
dan de ondertekening van de onderhandse overeenkomst (art. 4 van de Woningbouwwet 9-
7-1971; van éénzijdig dwingend recht - zie art. 1 van deze wet voor meer details over het
toepassingsgebied van deze regel). Deze regel betreft meer bepaald de eigendom van de
grond; de eigendom van de in aanbouw zijnde woning gaat in beginsel van rechtswege over
door natrekking. Het dwingend karakter van genoemde regel (art. 5 lid 1) maakt wel dat
daarvan ook tussen partijen niet kan worden afgeweken (bv. doordat de verkoper zich een
opstalrecht zou voorbehouden om zo tussentijds eigenaar te blijven van de gebouwen of
werken).

Schenking
Bij de schenking en enkele andere gevallen die verderop ter sprake komen, kan de
leveringshandeling niet worden uitgesteld, maar kan die dadelijke levering wel onder
tijdsbepaling of voorwaarde geschieden.
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Andere
Krachtens art. 2 § 3 van KB nr. 41 van 15 december 1934, gaat de eigendom van een premie-obligatie of ander
premie-effect dat op afbetaling aan het publiek is aangeboden (dwingend) over op het tijdstip van het sluiten
van de verkoopovereenkomst.

Bij andere verkopen op afbetaling daarentegen wordt het eigendomsvoorbehoud of uitstel van
eigendomsovergang niet verboden (zie art. 46 Wet verbruikerskrediet), maar soms wel aan vormvereisten
onderworpen (we hebben het hier over vormvereisten voor de geldigheid tussen partijen).

Bij inbreng in vennootschappen zijn er meerdere regels die tot gevolg hebben dat de eigendomsoverdracht
ingevolge die inbreng niet kan worden uitgesteld; evenwel is het daar veeleer zo dat er geen geldige oprichting
of statutenwijziging is zolang niet aan die voorwaarden is voldaan.

De opschortende voorwaarde is ongeldig bij overdracht van een cheque of wisselbrief – zie art. 15 lid 1
Chequewet; art. 12 lid 2 Wisselbriefwet.

In buitenlandse rechtsstelsels komt het vaker voor dat de levering niet geldig onder tijdsbepaling of
voorwaarde kan geschieden, in het bijzonder bij onroerend goed303.

3° Verhouding met de modaliteiten van de titel.

In een causaal stelsel zoals het onze wordt de leveringshandeling (c.q. de handeling van afstand van recht) in
beginsel uitgelegd overeenkomstig de titel (de verbintenis):
- Is in de titel een termijn bepaald voor de overdracht, dan zal de juridische levering die eerder geschiedt in
beginsel als een levering bij voorbaat worden begrepen, en niet als een afstand van de tijdsbepaling (d.i. niet
als een vervroeging van het tijdstip van overdracht). Een afgifte (feitelijke levering) die geschiedt vooraleer de
termijn voor die afgifte is verstreken, wordt echter wel beschouwd als een afstand van het voordeel van de
tijdsbepaling.
- Is in de titel een opschortende voorwaarde bepaald voor de overdracht, dan zal de juridische levering die voor
de verwezenlijking ervan geschiedt in beginsel als een levering onder diezelfde opschortende voorwaarde
worden begrepen, en niet als een afstand van de voorwaarde.
- Is in de titel een ontbindende voorwaarde bepaald voor de overdracht, dan zal de juridische levering die in
beginsel als een levering onder diezelfde ontbindende voorwaarde worden begrepen, en niet als een afstand van
de voorwaarde. De verkrijger verkrijgt dan zoals gezegd slechts een recht onder ontbindende voorwaarde.

Natuurlijk kan het zijn dat een partij bij de leveringshandeling - althans wanneer die later plaatsvindt dan het

                                                  
303 Zie art. 3:85 lid 2 NBW (geen overdracht onder opschortende tijdsbepaling mogelijk, wel onmiddellijke
overdracht met behoud van vruchtgebruik gedurende een bepaalde tijd) en 3:97 NBW, BGB § 925 II. Bij
onroerend goed hangt samen met het feit dat de over- of inschrijving in de registers daar constitutief is.
Anderzijds maakt de Vormerkung daar dat ook voor het vervullen van de voorwaarde of termijn de koper
bescherming kan krijgen.
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aangaan van de verbintenis - tegelijk afstand doet van de termijn voor overdracht of de voorwaarde (en
daarmee de voorwaarden van de titel wijzigt), voor zover dit niet in strijd is met dwingend recht; maar
dergelijke afstand wordt zoals gezegd niet vermoed.
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AFDELING B.   V E R E I S T E N  G E S T E L D  A A N  D E
LEVERINGSHANDELING, AFGEZIEN VAN DE VEREISTEN IN GEVAL
VAN CONFLICT MET ANDERE ZAKELIJKE RECHTEN – LOUTER
CONSENSUELE EN NIET-CONSENSUELE LEVERING.

Ons recht gaat uit van het consensualisme ook voor de leveringshandeling, behalve bij
zekerheidsovereenkomsten (vestiging van zakelijke zekerheidsrechten).
Publiciteitsvoorschriften die in vele andere rechtsstelsels als vormvoorwaarden voor de
levering zelf gelden, spelen bij ons in beginsel slechts een rol bij de oplossing van
eigendomsconflicten, d.i. dus voornamelijk wanneer er een gebrek is aan
beschikkingsbevoegdheid. Deze tegenwerpelijkheidsvereisten komen verder in Hoofdstuk
III. ter sprake.

In deze Afdeling B. wordt nagegaan in welke gevallen de leveringshandeling al dan niet
consensueel kan geschieden, en aan welke voorwaarden zij moet voldoen wanneer ze niet
zuiver consensueel kan geschieden.

Het vormvrij karakter van de leveringshandeling sluit evenwel niet uit dat er gebeurlijk nog
aan bijkomende voorwaarden moet worden voldaan vooraleer het rechtsgevolg overdracht
intreedt. Dat wordt in Afdeling C. Besproken.

Zoals hoger gesteld handelt deze afdeling ook over de afgeleide bezitsverkrijging.
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1. De verhouding tussen levering en bezitsverschaffing.

a. Consensualisme – de eerste regel van art. 1138 BW.

Uit art. 1138 BW volgt dat de uitvoering van een verbintenis tot geven uit overeenkomst en
dus de levering (in rechtelijke zin) (van de eigendom of zakelijke rechten) tussen partijen in
beginsel door loutere wilsovereenstemming onder hen ("solo consensu") kan geschieden.
Belangrijkste uitzonderingen zijn de meeste gevallen van vestiging van een zakelijk
zekerheidsrecht.

Dit geldt niet alleen wanneer de verbintenis tot geven hoofdverbintenis is (zoals in de verkoop), maar ook
wanneer ze bijkomstig wordt geacht aan een verbintenis tot doen, zoals in de aanneming (fabricage van zaken).

Dit geldt verder niet alleen roerende zaken - met inbegrip van waardepapieren (die in beginsel als roerende
zaken worden behandeld) -, maar ook schuldvorderingen (onlichamelijke roerende goederen, inbegrepen
aandelen in vennootschappen) en onroerend goed. Daarin verschilt ons (Frans-Belgisch-Italiaans) stelsel van
vele andere rechtsstelsels, die minstens voor onroerend goed en vaak ook voor schuldvorderingen (bv.
Staats)Nederland) vormvereisten kennen voor de leveringshandeling. Het verschil mag niet overroepen
worden: de eisen die in andere rechtsstelsels worden gesteld aan de levering überhaupt  kennen wij ook, doch
enkel voor de tegenwerpbaarheid daarvan aan derden met concurrerende zakelijke rechten304 (zie Hoofdstuk
III en IV).

Ook de afstand van zakelijke rechten en de verdeling - éénmaal de verbintenis daartoe is aangegaan - kan in
beginsel vormvrij geschieden - wat niet belet dat de afstand en verdeling in beginsel moet worden
veruitwendigd in een handeling waar de betrokkenen kennis van kunnen hebben.

b. Levering en bezitsverschaffing.

Om evenwel de regeling in zijn geheel te begrijpen is het nodig de verhouding tussen
levering en bezitsverschaffing eerst te verduidelijken.

Het is namelijk zo dat de levering in ons recht in beginsel geschiedt door bezitsverschaffing
(civiel bezit), behalve in die gevallen waarin men eigenaar is, doch het bezit verloren heeft
(verloren en gestolen goederen). Afstand daarentegen veronderstelt geen bezitsverschaffing,
wel een afstand doen van het eigen bezit.

Er zijn een aantal regels die bijkomende eisen stellen naast de bezitsverschaffing.

Tenslotte kan het zijn dat de bezitsverschaffing zelf niet louter consensueel kan geschieden

                                                  
304 Wat schuldvorderingen betreft, zijn er wel degelijk belangrijke verschillen mogelijk, meer bepaald door de
mate waarin aanvaard wordt dat overdracht of inpandgeving van vorderingen ook zonder mededeling aan de
schuldenaar tegenwerpelijk is aan de samenlopende schuldeisers.
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en dus nadere voorwaarden moet vervullen, die evenwel precies vanuit de regels inzake
bezit dienen te worden begrepen.

Ook dient te worden nagegaan wat er dan wel kan gebeuren wanneer de normale levering
niet mogelijk is, met name of er reeds “bij voorbaat” kan worden geleverd of de verkrijger
op een andere wijze reeds rechten kunnen worden verschaft.

Een oppervlakkige ontleding van ons recht kan de indruk geven dat in ons recht, i.t.t. vele
andere stelsels de levering geen bezitsverschaffing inhoudt. Dit berust evenwel op een
verwarring tussen het feitelijke en het juridische begrip van bezit: levering veronderstelt in
de meeste gevallen geen verschaffing van feitelijk bezit, maar wel van juridisch (civiel)
bezit. Weliswaar gaan verschaffing van juridisch bezit en eigendomsoverdracht objectief
gesproken niet altijd samen, maar kunnen zij niet door de partijen worden gescheiden
(omdat men niet tegelijk ermee kan instemmen dat de eigendom overgaat op de koper en
toch nog de zaak voor zichzelf houden).

Wel is het juist dat de zaak traditioneel vanuit een ander perspectief wordt bekeken: waar in
vele andere rechtsstelsels de eigendomsoverdracht gezien wordt als een gevolg van de
bezitsverschaffing, wordt bij ons de bezitsverschaffing eerder gezien als een gevolg van de
eigendomsverschaffing. Substantieel evenwel is de regel dezelfde: in beginsel zijn levering
en bezitsverschaffing één en dezelfde handeling (behalve bij wijze van uitzondering 1° de
gevallen waar geen bezitsverschaffing is vereist en 2° de gevallen waarin de levering
bovendien aan andere voorwaarden moet voldoen, die nog niet uit de regels inzake bezit
voortvloeien).

Hieronder wordt dan ook het volgende besproken:
- in welke gevallen de levering geen bezitsverschaffing inhoudt en hoe ze dan gebeurt (2.)
- in welke gevallen er bijkomende voorwaarden gelden voor de leveringshandeling, andere
dan deze die uit de regels inzake bezit voortvloeien (3.)
- hoe de levering gepaard met bezitsverschaffing gebeurt wanneer er geen bijkomende
voorwaarden gelden (4.)
- de levering van een aandeel in soortgoederen (5.)
- de levering bij voorbaat, wanneer de levering nog niet ten volle kan geschieden (6.)
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2. Levering zonder bezitsverschaffing.

Wanneer men wel eigenaar is (of bevoegd om voor rekening van de eigenaar te handelen),
maar geen bezitter, namelijk omdat men het bezit verloren is of omdat het goed gestolen is,
dan belet dit de wel de feitelijke levering, maar niet de levering in rechtelijke zin tussen
partijen. Dan kan de levering in beginsel geschieden door de enkele wilsovereenstemming
(argument ex art. 1603, 3 BW), al gaat zij niet met bezitsverschaffing gepaard. Historisch
werd dit ingekleed als een overdracht van de zakelijke of persoonlijke aanspraak op
teruggave305.

Bij de afstand van recht met (declaratieve) aanwas aan de medegerechtigde (bv. bij
verdeling en andere vormen van toebedeling) vindt er geen echte bezitsverkrijging plaats,
evenmin als eigendomsverkrijging. Het gaat immers in eerste instantie om het wegvallen
van de rechten van een medegerechtigde. Hetzelfde kan men zeggen in verband met het
bezit:  erv indt een afstand van het bezit plaats door de medebezitter, zodat diens deel van
het bezit "aanwast" bij dat van de andere.

3. Bijkomende voorwaarden die gelden voor de leveringshandeling

a. Regels die al dan niet een uitzondering vormen.

In een beperkt aantal gevallen zijn er bijkomende voorwaarden voor de leveringshandeling
zelf, ten gevolge waarvan deze niet louter uit bezitsverschaffing kan bestaan en er nadere
vormen vereist zijn.

Deze bijkomende vereisten mogen niet verward worden met andere eisen die gesteld worden
aan de eigendomsoverdracht, maar voortvloeien uit ofwel objectieve eisen gesteld voor de
eigendomsoverdracht, besproken in Deel I (zie verder ook onder 8. in dit Hoofdstuk), ofwel
uit eisen gesteld aan de titel (zie hoger Hoofdstuk I).

1° Vereisten die de geldigheid van de titel betreffen.

Wanneer de titel zelf (bv. de bijzondere overeenkomst, of soms de éénzijdige handeling waarmee men een
optierecht of soortgelijk recht uitoefent) aan bepaalde vormvereisten onderworpen is, moeten die natuurlijk
vervuld zijn, maar dat is dan nodig voor de geldigheid van de verbintenis, en deze vormvereisten moeten niet
nog een tweede maal afzonderlijk worden vervuld voor de levering. Ook leidt de niet-vervulling vaak slechts
tot een relatieve nietigheid, die soms door een feitelijke levering (of aanvaarding ervan) wordt gedekt.

                                                  
305 R.J. POTHIER, Traité du domaine du contrat de propriété, nr. 213; C. BUFNOIR, Propriété et contrat, p.
46. Deze opvatting vinden we heden nog in het duitse recht - zie BGB § 931 juncto 985.
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Ook de uitvoering van de verbintenis tot geven krachtens legaat kan door loutere wil der partijen geschieden.
Vormvereisten gelden er voor het testament, niet voor de levering in rechtelijke zin, al spreekt de wet van
afgifte (zie in dit verband verder nr. ).

De overdracht ingevolge schenking, en meer bepaald de handgift, vormt ook geen uitzondering op deze regels,
al geschiedt de levering daar wel slechts door de plechtige akte c.q. de feitelijke overgave: daar gaat het
immers om een titelprobleem, om de vraag op welk ogenblik de verbintenis tot levering bindend is. En het is
voor die verbintenis dat er bij gebreke van plechtige titel een rechtelijk equivalent is vereist, zoals bv. de
feitelijke en daadwerkelijke overgave en niet slechts de overgave constituto possessorio (een consensuele
handgift is wel mogelijk wanneer de zaak reeds in handen is van de begiftigde; het gaat dan om een traditio
brevi manu). Het verschil met bv. de hypotheek blijkt daaruit dat de hypotheekbelofte wél afdwingbaar is, zelfs
onder verbeurte van een dwangsom, en de schenkingsbelofte niet306.

Ook de vormvereisten voor een verbintenis tot loonoverdracht (zie art. 27 Loonbeschermingswet 1965:
afzonderlijke onderhandse akte of autentieke akte) zijn vereisten die worden gesteld aan de titel voor
loonoverdracht; wel gelden er voor de loonoverdracht zelf nog bijkomende vereisten (zie art. 28 v.), die verder
(nr.) worden besproken.

Voor bepaalde soorten afstand van zakelijk rechten zal de wet wel bijzondere vormen voorschrijven (bv.
verwerping van nalatenschap, zie art. 784 BW: verklaring ter griffie). In de mate waarin er een onderliggende
verbintenis is, kan men dit zien als vormvereisten voor de verbintenisscheppende handeling; is er echter geen
onderliggende verbintenis, dan gaat het om vormvereisten voor de afstand als zakenrechtelijke handeling.

2° Afwijking bij overeenkomst tussen overdrager en overnemer ?

De regel dat de levering solo consensu gebeurt, is dwingend in die zin dat indien partijen akkoord gaan dat de
eigendom overgaat (zij het onder termijn of voorwaarde), dit een eerdere afspraak die vormvereisten zou
hebben bepaald, terzijde schuift. Partijen kunnen natuurlijk wel bepalen dat zij nog géén instemming geven
met de eigendomsoverdracht, en dat zij dat pas later zullen doen, en/of dat hun instemming onder termijn of
voorwaarde geschiedt, zodat de levering pas effect zal hebben na het verstrijken van die termijn of de
vervulling van die voorwaarde (bv. overgave, of mededeling aan de derde-houder, of een andere handeling)
(uitzonderingen op die regel komen verder wel ter sprake). Maar zij kunnen evenzeer op deze bijkomende
vereisten terugkomen door op een later ogenblik in te stemmen met een zuivere en eenvoudige overdracht.

Aangezien dit dus geen vraag is van de wijze van levering, maar van het tijdstip van overdracht (partijen
kunnen ook bepalen dat de levering bij voorbaat gebeurt, maar dat het rechtsgevolg - de overdracht - maar zal
intreden op een bepaald tijdstip of na de vervulling van bepaalde voorwaarden), wordt dit verder (Afdeling C.)
uitgewerkt.

b. Traditionele (dwingende) uitzonderingen: vestiging van pand op lichamelijke goederen en
van hypotheek.

                                                  
306 E. DIRIX & R. de CORTE, Zekerheidsrechten nr. 499
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1° Inpandgeving.

Voor een pandrecht is in beginsel “buitenbezitstelling” vereist, onder voorbehoud van 1° de
soepeler regels inzake pandrecht op schuldvorderingen en 2° de alternatieve vereisten voor
de vestiging van een pand op handelszaak, een landbouwvoorrecht of het voorrecht van de
verhuurder.

a) Algemene regel.

“Buitenbezitstelling” is een ongelukkige want dubbelzinnige term, waarmee eigenlijk
bedoeld wordt het buiten de macht van de pandgever en schuldenaar brengen van de
goederen (feitelijke levering dus in de zin van art. 1604 BW). Aan deze buitenbezitstelling is
niet voldaan wanneer de schuldeiser slechts een onrechtstreeks bezit heeft via de pandgever.
Wat dit precies inhoudt wordt verder uitgewerkt, met een bespreking van de vormen van
deze buitenbezitstelling (overgave, levering onder derden, enzovoort). Daarnaast geldt in
ieder geval ook de inschrijving in een register (onder voorbehoud van wat hieronder zal
worden gezegd over levering door een onbevoegde houder) als buitenbezitstelling in de hier
gebruikte zin.

Hoewel de tekst van de wet deze bijkomende vereisten slecht voorschrijft voor de tegenwerpbaarheid van het
zekerheidsrecht aan derden, wordt vrij algemeen aangenomen dat ze constitutief zijn voor de inpandgeving.

b) Bijzondere gevallen.

i) Handelszaak en landbouwvoorrecht

Een onderscheid tussen de pandvestiging tussen partijen en de tegenwerpbaarheid ervan aan
derden wordt wél gemaakt bij de inpandgeving van een handelszaak en een landbouwbedrijf
(landbouwvoorrecht). Niet dat beiden consensueel kunnen gebeuren, maar de publiciteit
(namelijk de inschrijving) wordt enkel als tegenwerpbaarheidsvereiste gezien. Art. 3 Wet
inpandgeving handelszaak bepaalt duidelijk dat het pand gevestigd wordt door middel van
een akte.

ii)  Voorrecht (pandrecht) verhuurder

Bij het pandrecht van de verhuurder, is het constitutief vereiste het binnenbrengen van de goederen in het
verhuurde goed307 (zie verder).

                                                  
307 Zie bv. Hof Gent 6 juni 2000, RW 2001-2002, 418 - ook wanneer nadien de huurovereenkomst vervangen
wordt door een nieuwe overeenkomst met dezelfde verhuurder.
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iii) Pand op schuldvorderingen

Inpandgeving van schuldvorderingen308 kan tussen partijen solo consensu geschieden, onder
voorbehoud van wat verder zal worden gezegd betreffende de onbevoegde houder.

Bij inpandgeving van loonvorderingen (meestal loonoverdracht genoemd) zijn er eveneens een aantal
vormvereisten, zoals bv. de kennisgeving vereist voor de uitvoering van een loonoverdracht, die niet in een
autentieke akte is bedongen (art. 28 v. Loonbeschermingswet). Men zou kunnen stellen dat er geen
buitenbezitstelling van de overdrager (werknemer) heeft plaatsgevonden zolang de werkgever niet bij
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in kennis is gesteld (voor de gevallen waarin deze
buitenbezitstelling van belang zou zijn). Maar het gaat veeleer om regels voor de uitoefening van het
zekerheidsrecht van de cessionaris op de goederen (loonvorderingen) van de overdrager; de wetgever had
alleen de bescherming van de werknemer op het oog en heeft zich bij de verwoording van de procedure niet
bekommerd om andere vragen van zakenrecht (conflicten met derden). Dat het wel degelijk om een accessoir
zekerheidsrecht (een pandrecht gaat), blijkt ook daaruit dta de loonoverdracht maar kan worden uitgevoerd
nadat er een betalingsachterstand is.

iv) Pand door voorbehoud

Wanneer het zekerheidsrecht niet "gevestigd" wordt, maar ontstaat doordat het voorbehouden wordt bij
vervreemding van een goed, zoals bij eigendomsvoorbehoud, dan gelden deze vereisten niet. De verkoper heeft
in beginsel van rechtswege een voorrecht, en op grond van een schriftelijk beding zonder verdere publiciteit
ook een eigendomsvoorbehoud.

2° Hypotheekvestiging.

Ook bij de hypotheekvestiging (ook op teboekgestelde schepen) wordt traditioneel geleerd
dat een overeenkomst die niet aan de vormen van art. 76 Hyp.W. (autentieke akte of in
rechte of voor notaris erkende onderhandse akte) voldoet, slechts een verbintenis tot
hypothekeren inhoudt en geen vestiging van het hypotheekrecht, ook niet tussen partijen. De
autentieke akte wordt dan ook gezien als een constitutief vereiste voor de hypotheek, en niet
louter als een vereiste (samen met de inschrijving op het hypotheekkantoor) voor de
tegenwerpelijkheid aan derden.

c. Wettelijke vormvereisten.

Afgezien van pand en hypotheek, bepaalt de wet in uitzonderlijke gevallen wel dat de
levering tussen partijen maar plaatsvindt mits vervulling van bepaalde vormvereisten (die
meestal ook zijn voorgeschreven voor de tegenwerpbaarheid aan derden).

                                                  
308 Waarbij er betwisting is over de vraag of andere onlichamelijke goederen dan schuldvorderingen onder de
regel voor schuldvorderingen vallen of onder die voor roerende zaken.
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1° Inbreng in een rechtspersoon.

De verbintenis tot het inbrengen van goederen in een rechtspersoon kan vormvrij worden
aangegaan. Maar de inbreng zelf als leveringshandeling is aan andere vormen onderworpen,
en dit zowel wanneer zij geschiedt in het raam van de oprichting van een nieuwe
rechtspersoon als achteraf als inbreng van nieuwe goederen in een bestaande rechtspersoon.
Voor bepaalde vormen van inbreng (andere dan geld) zijn er bijkomende vereisten, die op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven (nietigheid van de inbreng, niet van de
verbintenis).

2° Overdracht ingevolge wijziging van het huwelijksvermogensstelsel

Na de homologatie van de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel dient de overdracht
volgens art. 1395 § 4 nog te worden vastgesteld door middel van een autentieke akte. Men
kan deze akte als een leveringsakte beschouwen.

3° Overdracht van en vestiging van beperkte rechten op (bepaalde) intellectuele rechten

Voor de overdracht van en vestiging van beperkte rechten op (bepaalde) intellectuele rechten maakt de wet een
uitzondering: de levering moet daar noodzakelijk schriftelijk geschieden (art. 11 A BMW voor merken; art. 13,
1 BTMW voor tekeningen en modellen; art. 44 § 2 Octrooiwet voor octrooi en octrooiaanvraag), de
overeenkomst tot overdracht niet noodzakelijk. Bij auteursrechten daarentegen is het geschrift slechts een
bewijsvereiste voor de overeenkomst tot overdracht of vestiging (art. 3 Auteurswet 1994).

Zoals hoger gesteld moet onder de vestiging van beperkte zakelijke rechten ook de licentie worden begrepen.

4° Sommige andere onlichamelijke goederen

Voor de overdracht van allerlei nieuwere vormen van onlichamelijke goederen, vaak gedeeltelijk publiek-
rechtelijk van aard, gelden ook meermaals bijzondere bepalingen, waarop hier niet wordt ingegaan. Denken we
bv. aan de overdracht van melkkwota (Vo. (EEG) 3950/92 van de Raad van 28-12-1992 tot instelling van een
extra heffing in de sektor melk en zuivelproducten), van milieuvergunningen (art. 19, 2° Vlaams
Milieuvergunningsdecreet 28-6-1985), e.d.m. In de meeste van die gevallen worden er geen nadere vereisten
gesteld aan de leveringshandeling zelf, maar wordt het gevolg daarvan - nl. de overdracht - opgeschort totdat
bepaalde voorwaarden zijn vervuld.
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d. Externe werking van inwendig bepaalde vormvereisten bij schuldvorderingen.

Bij schuldvorderingen (vnl. op naam) kunnen krachtens de hoger besproken beginselen nadere eisen worden
gesteld aan de kennisgeving die vereist is voor een daadwerkelijke buitenbezitstelling van de schuldeiser. Dit
werd hoger reeds besproken.
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4. Levering door loutere bezitsverschaffing (al dan niet consensueel)

In veruit de meeste gevallen is voor de leveringshandeling evenwel niet meer vereist dan dat
de vervreemder de verkrijger het civiel bezit van het goed verschaft. Nu kan bezit zoals
gezegd onmiddellijk zijn (animo suo, corpore suo) of middellijk (zie art. 2228 BW: hetzij in
persoon, hetzij door een ander die in onze naam houdt). In het laatste geval bezit men de
zaak door middel van iemand anders (animo suo, corpore alieno). Daardoor kan civiel bezit
op uiteenlopende wijzen worden verschaft, vaak ook solo consensu. Grofweg zijn er vier
soorten bezitsverschaffing, met daarbij enkele varianten:
- rechtstreeks bezit wordt verschaft aan een verkrijger die het goed nog niet in zijn macht
heeft: overgave (niet louter consensueel);
- rechtstreeks bezit wordt verschaft aan een verkrijger die het goed reeds in zijn macht heeft:
traditio brevi manu (louter consensueel);
- onrechtstreeks bezit wordt verschaft op een wijze waardoor het goed niet buiten de macht
is van de vervreemder : constitutum possessorium (louter consensueel)
- onrechtstreeks bezit wordt verschaft op een wijze waardoor het goed buiten de macht is
van de vervreemder (niet louter consensueel).
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a. Louter consensuele bezitsverschaffing.

Een zuiver consensuele bezitsverschaffing - en dus levering -, dit wil zeggen zonder dat er
een feitelijke afgifte plaatsvindt, is in twee gevallen mogelijk:
- ofwel is het goed reeds in de macht van de verkrijger (of iemand die voor hem houdt, bv.
de huurder van een auto koopt deze op een ogenblik waarop hij hem even heeft uitgeleend).
Door de wilsovereenstemming verkrijgt de verkrijger dan een bezit dat onafhankelijk is van
de vervreemder.
- ofwel is en blijft het goed in handen van de vervreemder of iemand die ze voor hem houdt,
maar wijzigt de titel van diens houden. Door de wilsovereenstemming verkrijgt de verkrijger
dan weliswaar bezit, maar één dat afhankelijk is van de vervreemder.

We bespreken ze kort onder a) en b). Het verschil in gevolgen, naargelang het verkregen bezit afhankelijk blijft
van de vervreemder of niet, komt onder b. ter sprake, en verder voornamelijk in de verhouding met derden
(Hoofdstuk III e.v.). Het is ook van belang voor de inpandgeving (vgl. hoger). In b. komt namelijk het geval ter
sprake waarin de bezitsverschaffing niet mogelijk is zolang het bezit afhankelijk blijft van de vervreemder.
Naar aanleiding daarvan bespreken we dan ook de andere - niet louter consensuele - vormen van
bezitsverschaffing c.q. levering, zoals de werkelijke overgave van het goed en de levering door mededeling aan
een derde-houder of door levering van een door de derde-houder uitgegeven waardepapier.

1° De vormen van consensuele levering en bezitsverschaffing bij zaken en rechten op zaken.

a) Traditio brevi manu.

De bezitsverschaffing solo consensu in het geval waarin de zaak reeds in de macht is van de verkrijger (of
iemand die voor hem houdt) heette in het Romeins recht traditio brevi manu. Het werd inderdaad reeds vroeg
te gek geacht dat er een feitelijke overgave (traditio in de engste zin van overgave) zou zijn vereist wanneer de
zaak reeds in handen was van de verkrijger. Een bezitsverschaffing door loutere wilsovereenstemming, zonder
feitelijke overgave, werd in zo’n geval dan ook al vroeg erkend. Deze traditio brevi manu vinden we dan ook
nog steeds terug in ons BW, met name in art. 1606, 3 in fine. Zij komt vooral voor wanneer de verkrijger het
goed voorheen reeds in handen had als huurder, bewaarnemer, bruiklener, en dergelijke meer. Het kan ook zijn
dat de verkrijger reeds een beperkt zakelijk recht had op het goed, of naakte eigenaar was, en ingevolge de
levering volle eigenaar wordt.

b) Constitutum possessorium (houderschapsverklaring).
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i) Algemeen

De bezitsverschaffing solo consensu  in het geval waarin de zaak na de levering nog in
handen blijft van de vervreemder (of iemand die ze voor hem houdt) heet traditioneel
houderschapsverklaring of constitutum possessorium (constitut possessoire, ook clause de
précaire genoemd, aangezien het bezit van de vervreemder daardoor tot “precair bezit”, dit
is louter detentie, wordt). De levering constituto possessorio  betekent dat de vervreemder
het goed niét meer als bezitter, voor zichzelf houdt, maar in het vervolg voor de verkrijger
houdt, zodat de vervreemder louter detentor is en de verkrijger middellijk bezitter. Wel is het
zo dat de bezitter dan de zaak niet “in zijn macht” heeft (in de zin die vereist is voor de
tegenwerpelijkheid aan derden, bv. bij inpandgeving).

Aanvaarding van de geldigheid ervan was in de loop der geschiedenis minder vanzelfsprekend. Zo werd in het
ius commune aanvaard dat een levering constituto possessorio slechts mogelijk was binnen het kader van een
benoemd contract krachtens hetwelk de vervreemder werd aangesteld als bewaarnemer, bruiklener, huurder,
enz., en niet door een onbenoemd ‘constitutum simplex’. De geldigheid ervan impliceert ook nog geenszins
tegenwerpelijkheid aan derden, zoals uit Hoofdstuk III en IV moge blijken. Maar een feit is dat het in de oude
Franse rechtspraktijk dusdanig gebruikelijk was geworden om deze verklaring reeds in verkoopover-
eenkomsten in te lassen (bij roerend goed als “constitut possessoire”, bij onroerend goed onder de naam clause
de dessaisine-saisine) dat zij geacht werd te zijn overeengekomen ook wanneer ze niet was uitgedrukt. De code
civil heeft deze praktijk als het ware bekrachtigd in art. 1138 BW Wanneer deze bepaling stelt dat de
verbintenis om een zaak te leveren voltrokken is door de enkele toestemming der partijen, dan verheft zij
impliciet de levering constituto possessorio tot regel309.

Art. 1606, lid 3 voorziet het constitutum posessorium enkel “wanneer de overgave niet kan geschieden op het
ogenblik van de verkoop”, maar algemeen wordt uit art. 1138 BW afgeleid dat deze mogelijkheid niet beperkt
blijft tot die gevallen en meer algemeen geldt - met uitzondering van het hieronder te bespreken geval van
levering door een onbevoegde detentor.

ii) Toepassing op levering van beperkte zakelijke rechten op zaken.

Bij eigendomsoverdracht gaat het om een eigendomsbezit, bij beperkte zakelijke rechten om een bezit als pand,
bezit in vruchtgebruik, e.d.m. Levering van zakelijke rechten zoals pandrecht, vruchtgebruik kan mutatis
mutandis op dezelfde wijze geschieden als levering van goederen in eigendom (dit vinden we vrij uitdrukkelijk
in art. 1 Handelspandwet). Door de levering van een zakelijk recht wordt eveneens het civiel bezit van dat
zakelijk recht verschaft, wat niet mag worden verward met het bezit van het goed zelf, dat bij de naakte
eigenaar blijft (zij het middellijk: de vruchtgebruiker of pandhouder houdt het goed voor de eigenaar in naakte
eigendom en voor zichzelf in pand of vruchtgebruik). Het mag ook niet worden verward met het feitelijk bezit

                                                  
309 In dezelfde zin CHIANALE, p. 30.
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van de zaak, dat enkel de publicatie van de levering betreft en enkel de verhouding jegens derden aangaat.

c) Een bijzondere vorm van houderschapsverklaring: de uitgifte van een zakenrechtelijk
waardepapier.

Zakenrechtelijke waardepapieren werdne hoger reeds in het algemeen besproken. Zoals
gezegd kan zo'n papier kan (al dan niet gedematerialiseerd) worden uitgegeven door de persoon die goederen
voor iemand anders in feitelijk bezit ontvangt of houdt, dan wel door de bezitter zelf van de goederen die ze
vanaf dan gaat houden voor de verkrijger van het papier.

Het eerste geval (bv. ceel, cognossement) komt verder nog aan bod, bij de bespreking van de levering van
goederen met betrokkenheid van de derde-houder ervan. De uitgifte is in dat geval nog geen vorm van
bezitsverschaffing, enkel maakt zij nadien bepaalde vormen van bezitsverschaffing door de bezitter van het
papier mogelijk.

In het laatste geval is de uitgifte wel een bijzonder geval van bezitsverschaffing constituto possessorio. De
belangrijkste toepassingen hiervan vinden we bij waardepapieren zelf en bij onroerend goed. Ze werden
eveneens reeds kort besproken in het Algemeen Deel. We bekijken nog even de uitgifte als een vorm van
houderschapsverklaring bij de incorporatie van rechten op waardepapieren in andere waardepapieren.

Aangezien waardepapieren zelf als roerende zaken worden behandeld, kan het eigendomsrecht ervan door de
eigenaar ervan worden belichaamd in andere (al dan niet gedematerialiseerde) waardepapieren, zoals bv. de
deelbewijzen van beleggingsfondsen.

Door de uitgifte van dergelijke papieren stelt de uitgever zichzelf aan tot houder voor de verkrijgers van zo'n
deelbewijs. Dit belet niet dat hij daarbij lasthebber kan blijven van de eigenaars voor wie hij de daarin
belichaamde waardepapieren (het fonds) houdt, en naargelang de aard van het mandaat die goederen (dat
fonds) in naam van de eigenaars dan wel in eigen naam doch qualitate qua, kan beheren.

Zoals hoger gesteld verschaffen ook certificaten voor effecten nog een beperkt zakelijk recht op de
gecertificeerde effecten, zodat ook de uitgifte van certifikaten (aan toonder of gedematerialiseerd) een
bijzondere vorm van vestiging constituto possessorio van dat beperkt zakelijk recht op de gecertificeerde
effecten vormt310.

2° Consensuele levering en bezitsverschaffing bij onlichamelijke goederen.

                                                  
310 Geschiedt de uitgifte naar aanleiding van een overdracht van de effecten aan de uitgever van de certifikaten,
dan gaat het strikt genomen om de vestiging van dat Anwartschaftsrecht bij wijze van voorbehoud. in dat geval is
de uitgfite zelf eigenlijk geen bezitsverschaffing, net zomin als de uitgifte van een ceel of cognossement.
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a) Algemeen.

Voor andere goederen dan zaken en zakelijke rechten wordt traditioneel geleerd dat daarvan
geen bezit mogelijk is311, en zou deze levering dus steeds zonder bezitsverschaffing dienen
te geschieden. Nochtans spreekt de wetgever meermaals uitdrukkelijk van het bezit van een
schuldvordering, onder meer in art. 1240 en 2075 BW. M.i. is het ook zinvoller bezit
mogelijk te achten bij alle vermogensrechten, en meer bepaald ook bij schuldvorderingen
(wat niet wil zeggen dat daarom ook de regel van art. 2279 BW kan worden toegepast). Zo
heeft het zin te spreken van het bezit van intellectuele rechten, van schuldvorderingen op
naam, van een pandrecht op dergelijke schuldvorderingen, van een erfdeel (zie art. 1696
BW), e.d.m. Wel is het zo dat deze “bezitsverschaffing” tussen partijen in beginsel opnieuw
vormvrij kan geschieden (zie bv. art. 1690 BW).

Ongeacht deze terminologische discussie wordt de levering van onlichamelijke goederen in ieder geval nader
besproken door art. 1607 BW, dat spreekt van de afgifte van de titels of het toelaten van het gebruik van het
recht. Deze bepaling sluit evenwel niet uit dat de rechtelijke levering tussen partijen solo consensu kan
geschieden. Men kan dit dan een bezitsverschaffing door middel van constitutum possessorium noemen; deze
mogelijkheid wordt nu ook voor de inpandgeving van schuldvorderingen gevonden in art. 2075 BW (“de
schuldeiser verkrijgt het bezit van de in pand gegeven schuldvordering door het sluiten van de
pandovereenkomst”).

b) Een bijzonder geval van bezitsverschaffing van schuldvorderingen (op naam): de uitgifte
van een waardepapier dat schuldvorderingen op naam of een beperkt recht daarop
vertegenwoordigt.

De financiële praktijk heeft ook waardepapieren ontwikkeld die schuldvorderingen op naam (waaronder ook
aandelen op naam) belichamen - wat impliceert dat zij niet door de schuldenaar (c.q. vennootschap) worden
uitgegeven, maar door de schuldeiser (c.q. aandeelhouder). Vermits schuldvorderingen althans tussen partijen
solo consensu kunnen worden overgedragen (de tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar en aan andere derden is
een andere zaak, die later aan bod komt), moet dit inderdaad mogelijk zijn. Meestal belichamen deze effecten
overigens niet één bepaalde schuldvordering, maar een aandeel van de eigendom van een geheel van
schuldvorderingen. Denken we meer bepaald aan de fondsen voor beleggingen in schuldvorderingen. Ook hier
stelt de uitgever van het papier zichzelf als houder van die schuldvorderingen voor de eigenaar van het papier.
De uitgifte is dus ook een heel bijzonder geval van bezitsverschaffing constituto possessorio. Bij de verdere
overdracht van het papier (en dus van het door de uitgever vermiddelde eigendomsrecht op de
schuldvorderingen) dienen noch de uitgever ervan, noch de schuldenaar van de vorderingen te worden
betrokken. Na zo’n verdere overdracht oefent de eigenaar van het papier zijn rechten uit via de uitgever ervan
(en onafhankelijk van de tussentijdse vervreemder van het papier).

Voor aandelen op naam kunnen geen certifikaten aan toonder of gedematerialiseerde certifikaten worden

                                                  
311 Zo F. van NESTE, Zakenrecht, I nr. 130.
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uitgegeven, maar enkel certifikaten op naam.

3° Draagwijdte van de regel dat levering consensueel kan geschieden.

Uit het voorgaande volgt dat de betekenis van art. 1138 BW in verhouding tot het oude recht
en dat van de ons omringende landen (andere dan Frankrijk) er niet in bestaat dat men de
levering (en dus in beginsel bezitsverschaffing) - de traditio van het Romeins recht in de
ruimst mogelijke zin - als vereiste voor eigendomsoverdracht zou hebben afgeschaft, maar
in tegendeel dat men de traditio ficta, en meer bepaald het constitutum possessorium als
normale wijze van levering heeft vooropgesteld, en meer nog deze traditio ficta in beginsel
heeft geïmpliceerd in de overeenkomsten die een verbintenissen tot geven als
hoofdverbintenis inhouden312 (alsook in het testament gekoppeld aan de aanvaarding ervan,
niet in de andere titels voor overdracht).

Deze aanvaarding en veralgemening van een traditio ficta betekent overigens nog niet dat
aan het constitutum possessorium, waardoor de verkrijger nog maar een van de vervreemder
afhankelijk bezit verkrijgt, dezelfde gevolgen toekomen als aan een daadwerkelijke
overgave of andere vormen van levering die tot een van de vervreemder onafhankelijk bezit
leiden.

Ziet men de zonet samengevatte betekenis van art. 1138 BW in, dan is het ook
gemakkelijker te begrijpen dat:
a) de levering niet noodzakelijk samenvalt met de titel waaruit de verbintenis ontstaat, en
b) ook wanneer ze samenvalt, haar uitwerking aan andere modaliteiten kan gebonden zijn
dan die van de verbintenis krachtens dewelke ze geschiedt (bv. onvoorwaardelijke
verbintenis tot levering onder opschortende voorwaarde in het beding van
eigendomsvoorbehoud).

                                                  
312 Vgl. hoger. In dezelfde zin over art. 938 en 1138 BW onder meer C. WITZ, in Festschrift Jahr, 1993, p.
(533) 535 met verwijzing naar onder meer PORTALIS (LOCRE, XIV, p. 145-146: “il s’opère par le contrat
une sorte de tradition civile qui consomme le transport des droits”); F. JACQUOT, Du contrat de vente au
droit de la vente, tesis Université de Nancy II, 1988, p. 120; W. ZWALVE, Hoofdstukken uit de geschiedenis
van het Europese Privaatrecht 1. Inleiding en zakenrecht, Wolters-Noordhoff, Groningen 1993, p. 181; in de
oudere franse rechtsleer onder meer MARCADE, Explication théorique et pratique du Code Napoléon, (5)
Parijs 1852, III, nr. 480; A. DEMANTE & E. COLMET de SANTERRE, Cours analytique de code civil, Parijs
(2) 1883, V p. 72 v., n° 55 bis; BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Traité théorique et pratique de droit
civil, XI-I, Paris 1900, nr. 329 en 365. C. BUFNOIR, Propriété et contrat. Théorie des modes d’acquisition des
droits réels et des sources des obligations, Parijs (2) 1924, p. 44 v., 53 en ZENATI, Les biens, nr. 137, geven
dezelfde historische betekenis aan art. 1138 BW. BUFNOIR stelt dat art. 1138 “ne vise que cette tradition le
plus souvent fictive qui était considérée comme nécessaire en ancien droit pour que la propriété fût
définitivement acquise et transférée” (p. 44). Vgl. ook nog DEMOLOMBE, Cours de droit civil, Parijs 1883,
III, p. 145; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, VI n° 62, p. 80; C. ATIAS-LETREMY, Le
transfert convetionnel de propriété immobilière, n° 27 p. 44.
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b. Uitzonderingen op het consensualisme en niet zuiver consensuele leveringsvormen.

1° Gevallen waarin de bezitsverschaffing niet louter consensueel kan geschieden.

De meeste gevallen kwamen hoger reeds aan bod, bij de besprekign van de bijkomende
vereisten die aan de levering worden gestald (bv. bij zekerheidsrechten).

a) Louter schijnbare uitzonderingen.

Andere regels, die bepalen dat de eigendomsoverdracht geschieden door de “overgave” (tradition) vormen m.i.
ook geen uitzondering, aangezien “overgave” (tradition) daarbij in de ruime zin van levering, met inbegrip van
de “traditio ficta” of consensuele levering, bv. constituto possessorio, moeten worden uitgelegd. Dit geldt meer
bepaald voor art. 504 lid 2 Wb. Venn. betreffende aandelen aan toonder. Deze bepaling strekt er niet toe de
consensuele levering van aandelen aan toonder uit te sluiten, maar te benadrukken dat het onlichamelijk goed
“aandeel”, wanneer het belichaamd is in een waardepapier, niet zonder dat papier kan worden geleverd.

b) Uitzonderingen die volgen uit de aan het bezit gestelde vereisten.

Zoals voor alle zakelijke rechten gelden ook voor het bezit in ons recht een aantal algemene eisen, die
voortvloeien uit de beginselen van het zakenrecht. Deze eisen werden in Deel I reeds besproken voor wat
betreft de eigendom en de beperkte zakelijke rechten. Evenmin als eigendomsoverdracht is er
bezitsverschaffing mogelijk:
- zolang de te leveren hoeveelheid soortgoederen vermengd is met andere, zodat men een ongespecificeerd
geheel ervan bezit (behoudens levering van een onverdeeld aandeel, zie E.);
- zolang een goed bestanddeel is van een ander goed;
- zolang het goed nog niet bestaat;
- zolang de persoon aan wie men het bezit wil verschaffen nog niet bestaat;
- bij schuldvorderingen, zolang krachtens de interne verhouding het toegezegde bezit van de schuldvordering
niet aan de verkrijger kan worden verschaft.
Hieraan kan soms verholpen worden door bijzonder leveringsvormen besproken onder E. en F.

c) Onmogelijkheid van levering solo consensu door een loutere detentor: beginsel en
verklaring

i) De regel: geen interversie van titel zonder “buitenbezitstelling”

Een belangrijke uitzondering op de mogelijkheid van consensuele levering, en meer bepaald
op de levering constituto possessorio (en op sommige vormen van levering onder derden),
die zelden wordt besproken, is m.i. de regel dat de vervreemder die een goed niet of niet
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helemaal voor zichzelf bezit, maar het geheel of gedeeltelijk houdt voor een ander (dus de
detentor), de titel van zijn bezit niet kan veranderen door loutere wilsovereenstemming met
de verkrijger in spe: “nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest”.

Hij kan dit in tegendeel slechts door:
a) instemming van de persoon voor wie zij houden (die daarmee van zijn middellijk bezit
afstand doet) (dergelijke instemming kan ook bestaan in het verlenen van een volmacht tot
vervreemding) of diens vertegenwoordiger; of
b) een oorzaak die voortkomt van een derde die hij te goeder trouw bevoegd acht tot
wijziging van de titel van zijn houderschap (bv. bruiklener koopt van de schijnbare
eigenaar); of
c) een ondubbelzinnige tegenspraak tegen het recht van de persoon voor wie hij bezit.

Hij kan natuurlijk wel het bezit verschaffen aan de verkrijger door de zaak werkelijk in diens
macht te brengen (“buitenbezitstelling”).

Zo ook geldt dat de detentor van de goederen (D) die een goed houdt voor A, dit goed ook niet zomaar kan
gaan houden voor de een beweerde verkrijger C, zonder dat daartoe een aanwijzing komt van A of een persoon
die A vertegenwoordigt. Denken we bv. aan een geval waarin B het goed aan C verkoopt en dan aan D vraagt
het goed voor die C te gaan houden. D kan de titel van zijn detentie niet veranderen tenzij:
a) mits instemming van A of diens vertegenwoordiger; of
b) indien A eigenaar blijkt te zijn of minstens schijneigenaar is; of
c) een ondubbelzinnige tegenspraak tegen het recht van A.

ii) Verklaring.

De grondslag hiervan is de volgende: men kan niet tegelijkertijd éénzelfde goed houden voor Primus (bv. de
verhuurder) en voor Tertius (bv. de koper) (men kan wel een goed houden voor twee personen wiens rechten
verzoenbaar zijn, bv. mede-eigenaars, of naakte eigenaar en beperkt zakelijk gerechtigde).

De vervreemder kan dus maar gaan houden voor Tertius indien hij niet langer houdt voor Primus. Maar dit
veronderstelt dat hij de titel van zijn (feitelijk) bezit verandert (interversio tituli, interversion de titre). Welnu,
uit art. 2238 BW313 volgt dat dit niet kan gebeuren zonder instemming van de persoon die, minstens in schijn,
bevoegd is over het goed te beschikken, tenzij dan door een voor Primus  publieke en ondubbelzinnige
tegenspraak. De houder heeft een “gebonden wil” 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 bepaald314.

Het gevolg is dat de levering constituto possessorio - dit wil zeggen waarbij men de goederen nog onder zich

                                                  
313 Vgl. art. 3:111 NBW.
314 Zie A. PITLO, “Het binden van den wil in verband met de verkrijging van roerend goed”, WPNR 1940 nr.
3691.
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houdt - slechts mogelijk is in de mate waarin men voor zichzelf bezit of bevoegd is te handelen voor rekening
van de persoon voor wie men bezit. Een onbevoegde detentor echter kan niet zonder openlijke "interversio
tituli " voor een ander gaan houden dan voor diegene voor wie hij diende te houden: zijn wil is gebonden om
voor die eerdere bezitter te houden315 c.q. voor de eerdere pandhouder het goed ten pand te houden.

Het kan op het eerste gezicht verbazen dat de bewaarnemer of huurder de in bewaring of huur gegeven zaak
niet solo consensu kunnen leveren, en de vinder of dief dat wel kunnen. Maar bij de vinder of dief die zich het
goed willen toe-eigenen en dus voor zichzelf bezitten, is dit nu eenmaal niet in strijd met de titel van hun bezit
(zoals art. 2238 BW het uitdrukt). Overigens wordt deze mogelijkheid bij roerende zaken gecompenseerd door
het feit dat de oudere gerechtigde in zo’n geval de goederen ook onder derden te goeder trouw kan revindiceren
gedurende drie jaar (art. 2279 lid 2 BW, zie verder ..).

iii) Toepassingsgebied.

De genoemde regel speelt ook bij de traditio brevi manu: wanneer iemand (D) het goed reeds houdt voor A
(bv. de verhuurder), kan hij niet op grond van een levering door B, die niet bevoegd is over het goed te
beschikken, bezitter worden voor zichzelf316, tenzij A instemt of D te goeder trouw B voor
beschikkingsbevoegd houdt. Zolang D begonnen is het goed voor een ander te houden, heeft hij immers de
gebonden wil dat te blijven doen, behoudens interversio tituli.

De genoemde regel speelt verder niet alleen wanneer de vervreemder een loutere houder is, die het goed dus
helemaal niet voor zichzelf bezit. Ze speelt ook wanneer de vervreemder weliswaar het goed zelf bezit, maar
gehouden is tot eerbiediging van bepaalde zakelijke rechten en dus ten aanzien van die rechten “houder” is317.
Denken we bv. aan een zgn. bezitloos pandrecht, een eerdere inbeslagname van de goederen, e.d.m. Zolang de
goederen in zijn macht zijn, kan de verkrijger ze niet “bezitten” in strijd met die oudere rechten. Wel kan hij
reeds een beperkt bezit verkrijgen, nl. van het goed of recht als zijnde met die oudere rechten bezwaard.

De genoemde regel speelt niet wanneer de vervreemder het goed wel degelijk voor zichzelf bezit, doch
krachtens een ongeldige titel of een titel die achteraf ontbonden is, krachtens een schijnerfenis, enz. De
nietigverklaring of ontbinding van de titel verhindert niet dat het goed eerder was geleverd aan de vervreemder,
d.w.z. het bezit inderdaad op hem is overgegaan. Wel zal de verkrijger die kennis krijgt van de vernietiging of
ontbinding van zijn titel, vanaf dat ogenblik gehouden zijn om opnieuw voor zijn vervreemder te houden318.

De genoemde regel sluit niet uit dat de detentor ook zonder daadwerkelijke “buitenbezitstelling” de verkrijger
reeds een bepaalde rechtspositie kan verschaffen, ofwel door bij voorbaat te leveren, ofwel door bepaalde
andere rechten over te dragen. Deze mogelijkheden komen onder 6. aan bod.

                                                  
315 Vgl. art. 3:115 a NBW.
316 Vgl. art. 3:115 b NBW.
317  Vgl. SALOMONS, WPNR 1993 nr. 6097.
318  Vgl. SALOMONS, WPNR 1993 nr. 6097, p. 485.
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2° Niet louter consensuele leveringsvormen die zowel door een bevoegde als door een
onbevoegde houder kunnen worden gebruikt.

a) Levering van roerende zaken en rechten daarop (inbegrepen waardepapieren) andere dan
zaken die zich onder een derde bevinden.

Al mag een onbevoegde houder het goed dat hij in huur, bruikleen, en dergelijke heeft, niet
vervreemden zonder instemming van de bevoegde persoon, dit betekent natuurlijk nog niet
dat hij aan een derde het bezit ook niet zou kunnen verschaffen. Alleen zal dit niet solo
consensu  kunnen gebeuren, maar vereist het een “buitenbezitstelling” in die zin dat de
goederen buiten zijn macht komen. We bespreken eerst de gevallen waarin de onbevoegde
vervreemder de zaak zelf in handen heeft of een derde ze afgeeft aan de verkrijger. Later
(onder e) komt het geval aan bod waarin hij de zaak houdt via een derde, en er (nog) geen
overgave plaatsvindt.

i) Overgave (tradition réelle) en symbolische overgave (traditio symbolica)

Een rechtstreeks (onmiddellijk) bezit verkrijgt de derde, zelfs van een onbevoegde houder,
vanaf de “overgave” (tradition réelle) van de zaak. Vanaf dat ogenblik houdt de verkrijger
de zaak voor zichzelf (animo suo, corpore suo). Het kan gaan om een roerende zaak zowel
als een waardepapier319.

Met een overgave wordt gelijkgesteld de overgave van de middelen waardoor het goed, dat nog niet in de
macht (dans le pouvoir) was van de verkrijger, in diens macht komt, zoals bv. de sleutels van het gebouw
(traditio clavium), of van de opslagplaats van de goederen (bv. bij verkoop van voorraden, of bij inpandgeving
ervan, onder meer in de praktijk van de warrantage) (zie art. 1605 en 1606, 2 BW). Gelijkgesteld met “sleutels”
in enge zin zijn ook symbolische sleutels (magnetische sleutel al dan niet met toegangskode) en andere
instrumenten waardoor de verkrijger de zaken in zijn macht heeft. De goederen zijn eveneens in de macht van
de verkrijger, wanneer ze te zijner beschikking zijn in zijn opslagplaatsen of schepen (vgl. art. 2
Handelspandwet 1872). Men spreekt van traditio longa manu wanneer de verkrijger de nodige informatie heeft
verkregen om de goederen zelf in zijn macht te brengen. Overgave kan immers ook geschieden aan een
vertegenwoordiger van de verkrijger, die ze ontvangt voor rekening van de verkrijger en ze voor hem gaat
houden.

De overgave heeft evenwel nog geen gevolg, zolang het bezit van de verkrijger “dubbelzinnig” blijft, d.w.z.
zolang de feitelijke toestand - meer bepaald door Primus - zo kan worden begrepen dat de onbevoegde detentor

                                                  
319 We hebben het hier over het bezit van het papier zelf. Of het bezit van het papier inderdaad ook recht geeft
op wat het papier stelt te vertegenwoordigen, hangt van het soort papier en de uitgever af. Bij schuldvor-
deringspapieren is de schuldvordering dusdanig in het papier geïnkorporeerd dat het bezit van het papier
noodzakelijk dat van de schuldvordering veronderstelt. Bij zakenrechtelijke waardepapieren moet worden
nagegaan of de uitgever ervan de zaken inderdaad voor de eigenaar van het papier houdt.
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de zaak nog steeds in zijn macht heeft.

ii) Bijzonder geval: het stofferen van een gehuurd goed

Een heel bijzonder geval is de inpandgeving aan de verhuurder die plaatsvindt door zaken binnen te brengen in
een gehuurd goed en het daarmee te stofferen, of te bestemmen voor de uitbating van een hoeve (art. 20, 1°
Hyp.W.)320. Uit de rechtspraak blijkt namelijk dat, ook al heeft de huurder de rechtstreekse macht over die
zaken (geen “buitenbezitstelling” in de traditionele betekenis) , de verhuurder toch in het bezit komt van een
pandrecht, ook tegen de oudere gerechtigde (bruiklener, bewaargever, verkoper onder eigendomsvoorbehoud
e.d.m.) van die goederen in. Zonder de goederen op enige andere wijze in zijn bezit te krijgen kan hij toch als
bezitter te goeder trouw (van het pandrecht) worden beschermd tegen die oudere gerechtigde, voor wie de
huurder de zaken in beginsel houdt, in. Blijkbaar wordt het inbrengen van zaken tot stoffering van een gehuurd
goed dan ook van rechtswege als een "interversion de titre" beschouwen.

iii)  Tegenspraak zonder uit handen geven ?

Dit brengt mij bij het volgende vraagpunt bij roerende zaken, namelijk of ook buiten dit bijzondere geval om
een onbevoegde houder, die de zaak in zijn macht houdt, het bezit aan een derde kan verschaffen door een
ondubbelzinnige tegenspraak tegen het recht van de persoon voor wie hij bezit.

Denken we bv. aan de verkoper die aan een eerste koper meedeelt dat hij de verkoop als ontbonden verklaart,
en vervolgens dezelfde zaak aan een derde te goeder trouw verkoopt en constituto possessorio levert. In
zoverre de overeenkomst met de eerste koper daadwerkelijk nietig of ontbonden is, is er natuurlijk geen
probleem321. Maar wat als dit niet zo is ?

Of denken we aan de huurder die aan zijn verhuurder meedeelt dat hij de zaak als zijn eigendom beschouwt en
ze eveneens aan een derde te goeder trouw verkoopt en constituto possessorio  levert.

We veronderstellen daarbij wel dat de houder niet de bevoegdheid heeft om aan een derde een zakelijk recht op
het goed te verschaffen (een huurder kan bv. bevoegd zijn om de auto te laten herstellen met pandrecht voor de
hersteller, e.d.m.).

Uit de ratio legis van de hier besproken regel inzake bezitsverschaffing zou men kunnen afleiden dat dit
mogelijk is. Voor de verhouding tussen partijen lijkt dit zeker. Of daarom ook sprake is van werkelijk bezit in
de zin van art. 1141 BW in de verhouding ten aanzien van derden met een concurrerend zakelijk recht, blijft
een vraag die verderop ter sprake komt.

Men zou zich ook kunnen afvragen of een dergelijke “interversio tituli” kan geschieden door de inschrijving

                                                  
320 Dit pandrecht vinden we ook in andere landen terug, bv. BGB § 559. In (Staats)Nederland werd het met
ingang van 1-1-1992 afgeschaft.
321 Tenzij in zoverre de verkoper in uitvoering van de eerste verkoop een waardepapier zou hebben
uitgegeven, dat de goederen vertegenwoordigt, en dat waardepapier abstractie maakt t.a.v. die nietigheids- of
ontbindingsgrond. Zo dat papier intussen door de eerste koper is overgedragen aan een verdere koper, blijft de
verkoper door die uitgifte verplicht om de goederen te houden voor de eigenaar van het waardepapier, en kan
hij ze dus niet gaan houden voor zijn tweede koper, zolang hij niet eerst het waardepapier terug in handen
krijgt (inkoopt).
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van het recht van de verkrijger in een daartoe bestemd register. De mogelijkheid tot inschrijving van roerende
rechten bestaat in ons recht met name voor bepaalde vormen van pandrecht (naast de rechten op schepen, die
echter over heel de lijn met onroerend goed worden gelijkgesteld). Registerpandrechten, d.i. pandrechten die
geleverd worden door inschrijving in een register, zijn bv. de inpandgeving van de handelszaak en het
landbouwvoorrecht. Door die inschrijving verkrijgt de pandhouder in beginsel het middellijk bezit van de
goederen ten titel van pand. Dus rijst de vraag of de pandhouder dit bezit ook verkrijgt wanneer de pandgever
onbevoegd was om de zaak in pand te geven en ze hield voor iemand anders, zoals bv. de verkoper onder
eigendomsvoorbehoud of een leasingmaatschappij.

M.i. nu geldt de inschrijving in een register nog niet als een tegenspraak jegens de eigenaar en verkrijgt de
pandhouder dus - nog los van de vraag van de voorrang - door de inschrijving ook tussen partijen nog geen
pandrecht in strijd met het recht van de eigenaar (maar enkel wanneer hij de zaken daadwerkelijk in zijn macht
krijgt, bv. door pandbeslag).

Hetzelfde kan worden gesteld bij de uitgifte van een zakenrechtelijk waardepapier, waardoor de uitgever zich
in beginsel als houder aanstelt voor de verkrijger van het papier. Wanneer de uitgever van het papier evenwel
de goederen voor iemand anders hield dan de partij aan wie hij het papier uitgeeft (de oudere middellijke
bezitter), verkrijgt de eigenaar van het papier het bezit eerst door de afgifte van de goederen. De uitgifte van
het papier alleen kan niet gelden als een “interversion de titre” jegens die oudere middellijke bezitter.

b) Levering van onroerende goederen.

De regel dat de onbevoegde houder in beginsel slechts kan leveren door de verkrijger een
rechtstreeks bezit te verschaffen geldt ook voor onroerende goederen. Wel rijst daar de vraag
of, sinds de invoering van de Hypotheekwet, het bezit nog een zelfstandige betekenis heeft
naast de overschrijving in de registers, of liever, of de bezitsverschaffing door een
onbevoegde houder niet veeleer geschiedt door de overschrijving van de titel van
vervreemding (mogelijks de overdracht van het waardepapier dat het vastgoed
vertegenwoordigt), ongeacht het feitelijk bezit van de zaak.

Ons recht lijkt zo te moeten worden begrepen dat:
- de onbevoegde houder het bezit onder meer kan verschaffen door de overschrijving van
een vervreemdingstitel, maar
- dat de bezitsverschaffing ook daarbuiten kan geschieden, met name door de werkelijke
overgave (met inbegrip van de overgave van de sleutels) of longa manu, bv. door
mededeling van de overdracht aan de huurder, vruchtgebruiker of erfpachter. Deze vormen
van inbezitstelling zonder overschrijving gelden evenwel enkel tussen partijen, behoudens
voor wat betreft de lange verjaring (dertig jaar). Ten aanzien van derden is (zoals verderop
wordt uitgewerkt) daarbuiten steeds de overschrijving vereist, en vaak ook - met name voor
de zgn. korte verjaring - het voortduren van het bezit gedurende de voor de verjaring vereiste
tijd (zie art. 2229 BW).
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c) Levering van schuldvorderingen op naam en andere onlichamelijke goederen.

i) Beginsel en uitwerking - rol van de kennis van de schuldenaar.

De regel dat de onbevoegde houder in beginsel slechts kan leveren door de verkrijger een
rechtstreeks bezit te verschaffen, en dus niet solo consensu, geldt ten slotte ook voor
schuldvorderingen op naam (inbegrepen schuldvorderingen op naam die door de schuldeiser
in effecten zijn belichaamd - hoger nr.)322 en andere onlichamelijke goederen (behoudens
intellectuele rechten, waarover meer onder nr. ). De art. 1690 en 2075 BW (in de versie
sinds 1994) moeten immers - evenzeer als art. 1138 BW - in overeenstemming met de art.
2231 en 2238 BW worden uitgelegd.

Natuurlijk moet de term “rechtstreeks bezit” daarbij wel worden begrepen in een zin die past
bij de aard van de goederen. Bij schuldvorderingen betekent dit het als schuldeiser bekend
zijn bij de schuldenaar van de schuldvordering. De schuldenaar is immers bij uitstek de
persoon die de schuldvordering “in zijn macht” heeft en er in die zin detentor van is. Door
de kennisname aan die schuldenaar verkrijgt de verkrijger dus het bezit van de
schuldvordering, en de kennisgeving kan dan ook gerust een "buitenbezitstelling" of
“inbezitstelling” worden genoemd323. Deze kennisgeving moet in beginsel uitgaan van de
cedent of een door de cedent afgeleverd akkoord bevatten.

Wanneer nu echter de persoon die bij de schuldenaar als schuldeiser bekend is, de schuldvordering niet voor
zichzelf houdt of mag houden, is hij niet de uiteindelijke bezitter, maar slechts een detentor die het bezit
vermiddelt van de schuldeiser voor wie hij de schuldvordering “houdt”. Een andere partij kan in dat geval de
schuldvordering niet via die persoon bezitten, maar alleen door zelf rechtstreeks bij de schuldenaar als
schuldeiser bekend te zijn.

Wanneer een overdrager of een pandgever van een schuldvordering in strijd handelt met de titel van zijn bezit,
bv. omdat hij de schuldvordering reeds eerder heeft overgedragen of in pand gegeven, of omdat hij niet de
eigenaar is van de schuldvordering, maar slechts een lasthebber met inningsbevoegdheid, dan verkrijgt de
cessionaris of andere verkrijger het bezit ook eerst door de kennisname van die cessie door de schuldenaar -
ook in de verhouding tussen partijen.

In al die gevallen is het dus niet de datum van de overeenkomst die de levering - en daarmee in beginsel de

                                                  
322 Schuldvorderingen waarvoor de schuldenaar zelf een waardepapier heeft uitgegeven daarentegen, worden
als roerende zaken behandeld.
323 Vgl. onder het oude art. 1690 BW, Cass. 29-3-1990, R.W., 1990-91, 364 noot E. DIRIX, volgens hetwelk
de buitenbezitstelling van een schuldvordering geschiedde door middel van de wettelijk voorgeschreven
betekening aan de schuldenaar; zo reeds PLANIOL & RIPERT, Traité, XII, (2)1953 door BECQUE, nr. 95, p.
105.
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anterioriteit van conflicterende zakelijke rechten op de schuldvordering - bepaalt, maar de datum van de
kennisname door de schuldenaar. Zolang de schuldenaar geen kennis heeft van de levering heeft er in die
gevallen geen bezitsverschaffing plaats, en is er dus ook geen zakenrechtelijk conflict. De meeste auteurs, die
het tegendeel als algemene regel vooropstellen, hebben de hier besproken gevallen niet in rekening ge-
bracht324.

Meer nog, de schuldvordering blijft in het bezit van de oudere gerechtigde (bv. de cessionaris van de eerste
cessie - of pandhouder van een eerste inpandgeving - die niet is meegedeeld maar overigens geheel bevoegd is
geschied) wanneer de cedent/pandgever bij de mededeling van de (tweede) cessie/inpandgeving zijn
inningsbevoegdheid heeft behouden. In dat geval immers blijft het bezit van de verkrijger (tweede cessionaris
of pandhouder) dubbelzinnig. Het is dan ook pas wanneer de inningsbevoegdheid van de vervreemder
herroepen wordt, of de verkrijger daadwerkelijk betaling ontvangt, dat de verkrijger in het bezit komt van de
schuldvordering.

Een verandering tegenover het oude recht (voor 1994) is wel dat de inningsbevoegdheid van de vervreemder
niet meer verhindert - wegens dubbelzinnigheid - dat de cessionaris of pandhouder (of dergelijke) in het bezit
komt van de schuldvordering325 en de levering dus heeft plaatsgehad telkens wanneer de cedent of pandgever
daadwerkelijk bezitter was van de schuldvordering (en niet onbevoegde houder).

ii) Bijkomende vereisten uit de inwendige verhouding.

Aangezien een schuldvordering maar overdraagbaar is onder de voorwaarden bepaald door de interne
verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar (voor zover die voorwaarden geldig zijn), kan de schuldenaar
bedingen - met externe werking - dat het bezit van de schuldvordering maar overgaat door een kennisgeving in
een bepaalde vorm, of zelfs dat dit maar kan geschieden met zijn instemming. Dit geldt zowel in de opvatting
dat deze beperkingen inderdaad de eigendomsoverdracht onmogelijk maken, als in de opvatting dat deze
beperkingen slechts tot gevolg hebben dat de verkrijger zijn eigendomsrecht slechts via de vervreemder kan
uitoefenen en dus slechts een door die vervreemder vermiddeld “bezit” van de schuldvordering kan verkrijgen.
Wel is het zo dat bij schuldvorderingen aan order of toonder deze vereisten maar gelden voor zover zij uit het
papier zelf zijn af te leiden.

iii) Bijkomende wettelijke vormvereisten voor de “buitenbezitstelling” bij schuldvorderingen.

Deze worden verder besproken bij de bespreking van de derdenbescherming (Hoofdstuk III).

                                                  
324 Bv. I. PEETERS, in Het contract en de derden - de externe gevolgen - de derde-medeplichtigheid, p. (55)
79-80, al komt hij in de meeste - maar niet alle - gevallen tot hetzelfde resultaat
325 Zulks werd onder het oude recht geleerd. Zie hierover I. PEETERS, in Het contract en de derden - de
externe gevolgen - de derde-medeplichtigheid, p. (55) 101. Lettervreters kunnen de oude oplossing nog
inroepen voor handelspand op vorderingen, nu art. 1 Handelspandwet 1872 niet werd gewijzigd. Dit berust
echter op een vergetelheid van de wetgever (zo i.a. I. PEETERS, p. (55) 104-105).
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d) Levering van roerende zaken (inb. waardepapieren) onder een derde en rechten daarop.

i) Vraagstelling

De vraag of de detentor, die roerende zaken zelf houdt via een derde, daarvan aan een verkrijger een bezit kan
verschaffen dat niet meer door hem wordt vermiddeld, kwam nog niet aan bod, en wel omdat voorafgaandelijk
begrip van de regels inzake schuldvorderingen deze vraag kan helpen oplossen.

Wanneer de vervreemder de zaak zelf niet in handen heeft, maar ze voor hem wordt gehouden door een derde,
verkrijgt de verkrijger vanzelfsprekend een rechtstreeks bezit van die zaak wanneer ofwel de vervreemder de
zaak afhaalt bij de houder en aan de verkrijger overhandigt, ofwel de derde-houder de zaak - in opdracht van de
vervreemder - aan de verkrijger overhandigt.

In vele gevallen is het evenwel niet de bedoeling dat de goederen onmiddellijk van plaats veranderen. Daartoe
kunnen uiteenlopende redenen voor zijn, die zowel te maken kunnen hebben met de aard van de transactie
(goederen in handen van een vervoerder, bv. ergens op volle zee, of nog te vervoeren, of in handen van de
doeane of andere overheidsdienst), het belang van de vervreemder en verkrijger (goederen liggen opgeslagen
in een pakhuis en verkrijger wil ze daar laten), of het belang van de derde zelf (de derde kan huurder of
bruiklener zijn, pandhouder of vruchtgebruiker, e.d.m.).

Ook indien de verkrijger ermee akkoord gaat de zaken in handen te laten van de derde-houder, heeft hij er in
beginsel belang bij om een van de vervreemder onafhankelijk bezit te verkrijgen, om de vervreemder dus
“buiten bezit te stellen” in de traditionele betekenis daarvan (dit zowel voor het geval de vervreemder een
onbevoegde houder zou zijn, als meer algemeen omdat hij dusdoende in beginsel een “werkelijk bezit”
verkrijgt in de zin van art. 1141 en 2279 BW in geval van andere conflicten met derden). Dit nu vereist dat de
derde de goederen niet langer houdt voor de vervreemder, maar wel voor de verkrijger. De vraag rijst dan ook
wanneer dit het geval is.

We bekijken eerst hoe dit gebeurt wanneer de derde-houder een waardepapier heeft uitgegeven dat de goederen
vertegenwoordigt (ii), en vervolgens hoe het gebeurt wanneer dit niet het geval is (iii).

ii) Overgave van een waardepapier dat de goederen vertegenwoordigt (of overboeking van een
gedematerialiseerd waardepapier)

aaa) Zakenrechtelijke waardepapieren in enge zin.

Zoals hoger besproken, kent ons recht een bijkomende vorm van bezitsverschaffing - en dus levering - van
goederen (of zakelijke rechten erop) die zich in handen van een derde bevinden, wanneer deze derde een
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waardepapier heeft uitgegeven (aan toonder of order) waarin het goed of zakelijk recht wordt belichaamd (voor
gedematerialiseerde waardepapieren, zien onder bb). Zoals gezegd kan zo’n papier worden uitgegeven door de
persoon die goederen voor iemand anders in feitelijk bezit ontvangt of houdt, dan wel door de bezitter zelf van
de goederen op het ogenblik waarop hij ze gaat houden voor de verkrijger van het papier. De uitgifte van
waardepapieren van de tweede soort werden hoger besproken. Nu bekijken we de uitgfite van waardepapieren
van de eerste soort.

Het betreft voornamelijk de in het Algemeen Deel reeds besproken:
- ceel - uitgegeven door een veem (natie) of ander opslagbedrijf of door een warrantagemaatschappij (in het
laatste geval worden er twee waardepapieren uitgegeven, nl. warrant en ceel, die onderscheidenlijk het
pandrecht en de met pand bezwaarde eigendom belichamen);
- het cognossement (uitgegeven door de zeevervoerder);
- in zekere zin ook de certifikaten aan toonder van vennootschapseffecten uitgegeven - door een zgn.
administratiekantoor -  in ruil voor de overdracht van die effecten aan de uitgever van de certifikaten.

Door de uitgifte van een dergelijk papier door de houder van de goederen, kan de levering daarvan (of van
zakelijke rechten erop) geschieden door levering van het papier, zonder dat de houder daarbij op enige wijze
wordt betrokken326. Das Recht aus dem Papier folgt das Recht am Papier. Door de uitgifte van het papier -
aan de persoon voor wie de derde de goederen houdt (of gaat houden) - stelt de uitgever immers het goed niet
te zullen houden voor een (middellijk) bezitter op naam327, maar wel voor de eigenaar van het waardepapier
als dusdanig. De verkrijger van het papier verkrijgt dan ook een bezit rechtstreeks via de houder van de
goederen die het papier heeft uitgegeven, niet vermiddeld door de vervreemder van het papier (het bezit is
natuurlijk wel steeds afhankelijk van de uitgever van het papier). Door de “buitenbezitstelling” van het papier
is de vervreemder ook “buiten bezit” van de goederen gesteld (dit wordt uitdrukkelijk aanvaard door art. 2
Handelspandwet).

Het papier zelf wordt gelijkgesteld met een roerende zaak en dus geleverd zoals roerende zaken (behoudens de
vereiste van rugtekening bij orderpapieren).

Onder welke voorwaarden de derde de goederen moet afgeven aan de bezitter van het papier, hangt af van de

                                                  
326 Er moet inderdaad van worden uitgegaan dat in ons recht wel degelijk het eigendomsrecht of zakelijk recht
zelf in het papier wordt geïnkorporeerd, en niet de schuldvordering tot afgifte. In ons recht, zoals in
(Staats)Nederland, is de schuldvordering tot afgifte immers kwalitatief, d.w.z. komt zij toe aan de eigenaar en
volgt zij het eigendomsrecht (het revindikatierecht). In het duitse recht bv. gaat men van de omgekeerde
opvatting uit: het eigendomsrecht wordt daar behandeld als accessoir aan de vordering tot afgifte, zodat het
strikt genomen niet om een zakenrechtelijk waardepapier gaat, maar om een waardepapier dat de vordering tot
afgifte tegen de houder van de goederen (uitgever van het papier) inkorporeert. Beide construkties worden
uitvoeriger uitgewerkt door VAN DER LELIJ, Levering van roerende zaken door middel van een
zakenrechtelijk waardepapier, Kluwer Deventer 1996 (die evenwel ten onrechte aanvaardt dat beide
construkties in het (Staats)Nederlandse recht mogelijk zijn).
327 Waarbij verondersteld wordt dat de uitgever van het papier niet reedsgehouden was de goederen te houden
voor iemand anders dan zichzelf of de ontvanger van het papier, dan wel de toestemming van die andere heeft.
De uitgifte van een papier is op zichzelf niet voldoende voor een “interversio tituli” (zie verder).
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voorwaarden in het papier zelf bepaald of waarnaar het papier geacht wordt te verwijzen. Zoals gezegd moet
daartoe worden nagegaan in hoeverre het papier de verhouding tussen de eigenaar van het papier en de houder
van de goederen abstraheert van de oorspronkelijke verhouding (d.i. de verhouding tussen uitgever en
ontvanger van het papier): in zoverre er abstractie is gemaakt, kan de houder van de goederen, die het papier
vrijwillig in het verkeer heeft gebracht, zich jegens de eigenaar van het papier niet beroepen op
verweermiddelen uit de oorspronkelijke verhouding om een retentierecht uit te oefenen op de goederen (vgl.
hoger)328. De graad van abstractie verschilt van waardepapier tot waardepapier en wordt hier niet verder
algemeen besproken.

Wanneer de goederen die de derde bezit soortgoederen zijn, en niet afgezonderd per uitgegeven waardepapier,
dan kan de houder enkel een aandeel in het geheel bezitten voor de eigenaar van het papier. Het papier
vertegenwoordigt dan niet zozeer een eigendomsrecht op de erin vermelde goederen, als wel een
eigendomsrecht van een aandeel in de massa van die goederen tot beloop van de aangegeven hoeveelheid. Dit
komt bij de bespreking van de levering van soortzaken verderop ter sprake.

bbb) Gedematerialiseerde effecten.

Zoals bij schuldvorderingspapieren (zie hoger nr.) is het ook bij zakenrechtelijke waardepapieren - althans voor
zover het niet om vastgoed gaat - in beginsel mogelijk deze in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Dit betekent
dat de overdracht van het “gedematerialiseerd papier” geschiedt door de overboeking bij een vierde partij, die een
register van de uitgiften en boekingen bijhoudt (vgl. hoger voor gedematerialiseerde schuldvorderingspapieren).
Men kan dit eveneens een “girale” overdracht noemen (zie daarover hieronder meer). Het eigendomsrecht of
beperkt zakelijk recht wordt dan in beginsel in die boeking belichaamd en de houder van de belichaamde zaken
(c.q. waardepapieren) houdt ze voor de persoon op wiens naam deze boeking staat.

De meest voor de hand liggende toepassing vinden we wanneer het waardepapier eigenlijk reeds een aandeel in
een fonds van waardepapieren belichaamt.

Doch ook bv. cognossementen kunnen worden gedematerialiseerd en ingeboekt in een centraal register, dat de
overdrachten registreert. Meer bepaald voor cognossementen betreffende aardolie werd er zo reeds een Centraal
register der tankerscheepvaart te Londen ingericht329. Het gaat hier niet om de gevallen waarin er een
cognossement op naam wordt opgemaakt, d.w.z. een cognossement waarbij de uitgever de goederen blijft houden
voor de oorspronkelijk aangewezen partij zolang de uitgever zelf geen kennis krijgt van de overdracht (zie
daarover verder meer, ook over de  “electronic bill of lading”).

Ook certifikaten kunnen gedematerialiseerd worden uitgegeven, behalve voor effecten op naam. In zoverre men
aanvaardt dat zij een soort zakelijk recht (Anwartschaftsrecht) belichamen, gaat het ook hier om
gedematerialiseerde zakenrechtelijke waardepapieren.

                                                  
328 Met de hogergenoemde schakering, dat op deze abstractie geen beroep worden gedaan door de
oorspronkelijke wederpartij zelf, maar enkel tussen derden, en deze laatste voor zover ze niet met bedrieglijk
opzet hebben gehandeld.
329 Zie J. BASEDOW, "Dokumentelose Wertbewegungen im Gütertransport", in Abschied vom Wertpapier ?
Dokumentelose Wertbewegungen im Effecten- Gütertransport- und Zahlungsverkehr, Tagung der Deutschen
und Österreichischen Gesellschaft für Rechtsvergleichung in Innsbruck in 1987, red. K. KREUZER Metzner-
Luchterhand 1988 (Arbeiten zur Rechtsvergleichung nr. 137), 67 e.v.
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iii) Levering zonder waardepapier (inbegrepen de girale levering)

aaa) Rechtsvergelijkend overzicht.

Wanneer de derde-houder van zaken een waardepapier heeft uitgegeven, kan een verdere
bezitsverschaffing van die goederen (zelfs door een onbevoegde) in ons recht dus
geschieden op een wijze die zeer analoog is aan de bezitsverschaffing bij schuldvorderings-
papieren die door de schuldenaar ervan zijn uitgegeven. We zullen zien dat dit vooral ten
aanzien van derden belangrijk is, aangezien het in beginsel de anterioriteit bepaalt in geval
van botsende zakelijke rechten.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een aantal rechtsstelsels ook voor het geval de
derde-houder geen waardepapier heeft uitgegeven, maar de goederen voor een bepaalde
persoon houdt, aanvaard wordt dat een “buitenbezitstelling” van die persoon (meer bepaald
indien hij onbevoegd is) kan geschieden op analoge wijze als bij schuldvorderingen op
naam, namelijk door kennisgeving aan die derde-houder. Is de schuldenaar immers niet in
metaforische zin een derde-houder van de schuldvordering, een persoon die de
schuldvordering in zijn macht heeft ? Als nu de schuldenaar van een schuldvordering op
naam in regel willens nillens die schuldvordering gaat houden voor een nieuwe schuldeiser
zodra hij kennis heeft gekregen van de overdracht (of inpandgeving) van die
schuldvordering - zij het met behoud van alle verweermiddelen die hij had jegens de oude
schuldeiser -, ligt het dan niet voor de hand dat de derde-houder van roerende zaken die
kennis krijgt van de overdracht (of inpandgeving) van die zaken willens nillens die zaken
gaat houden voor de verkrijger ?

Een principieel gelijke behandeling van schuldvorderingen en zaken in de macht van een
derde vinden we ook bij het derdenbeslag (zie art. 1445 en 1539 Ger.W).

Deze zonder twijfel aantrekkelijke oplossing wordt niet overal aanvaard. In de traditie van het ius commune
was het voor een volwaardig, d.i. van de vervreemder onafhankelijk, bezit, niet voldoende dat aan de derde-
houder kennis werd gegeven van de overdracht; vereist was dat de derde aanvaardde om de zaak voor de
verkrijger te gaan houden in plaats van voor de vervreemder (of de zaak aan de verkrijger overhandigde)330.

In het Duitse recht geldt dit in beginsel nog steeds. De verkrijger kan weliswaar een aan latere verkrijgers
tegenwerpbaar bezit verkrijgen zonder kennisgeving aan derde-houder (zie BGB § 931, Abtretung des
Herausgabeanspruchs). Maar omgekeerd kan hij in beginsel331 géén bezit verkrijgen vanwege een

                                                  
330 Dit is nog de regel in het Zuid-Afrikaanse recht. Discussie is er over de vraag of de instemming van de
derde-houder op voorhand kan worden gegeven, dit n.a.v. het arrest iz. Caledon & Suid-Westelike Distrikte
Eksekuteurskamer Bpk. v. Wentzel, 1972, 1 SA 270. Zie bv. C.G. van der MERWE, Sakereg, (2) 1989, 330 v.
331 Dit kan wel in het geval van § 934 BGB. Over de ongerijmdheid daarvan, zie J. WILHELM, Sachenrecht
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onbevoegde zolang hij niet ofwel de goederen zelf in handen krijgt, ofwel de derde-houder aanvaardt de
goederen voor hem te houden (in welk geval hij geacht wordt het bezit door overgave te hebben verkregen,
onder § 929 BGB).

In het (Staats)Nederlandse recht daarentegen is de hoger genoemde oplossing aanvaard sinds 1929332. De
Hoge Raad besliste toen dat de derde-houder verplicht is de goederen te houden voor de verkrijger zodra de
overeenkomst tussen de vervreemder voor wie hij hield en de verkrijger hem was betekend, zonder dat een
aanvaarding van derde-houder is vereist. De verkrijger wordt aldus bezitter via de houder, en niet meer via de
vervreemder. De betekening is intussen, net zoals bij cessie (en daar ook bij ons) vervangen door een vormvrije
kennisgeving en de regel werd gekodificeerd in art. 3:115 c NBW. Een groot deel van de (Staats)Nederlandse
rechtsleer heeft het daarbij ten onrechte over een “traditio longa manu”.

bbb) Belgisch recht.

In het Franse en Belgische recht is aan deze vraag merkwaardig genoeg enkel aandacht
besteed in het kader van de inpandgeving en de daarbij vereiste “buitenbezitstelling”.
Nochtans is de vraag ook relevant in andere gevallen, met name bij de toepassing van art.
1141, 1606 and 2279 BW, met name telkens wanneer een bezitsverschaffing constituto
possessorio niet voldoende is.

Oudere rechtspraak inzake inpandgeving stelt dat bij goederen die zich onder een derde bevinden er geen
buitenbezitstelling van de pandgever - en dus bezitsverschaffing aan de pandhouder - plaatsvindt zolang de
derde-houder daarmee niet instemt333 (de derde zou wel op voorhand kunnen instemmen dat hij de goederen
zal houden voor de persoon die hem zal worden aangewezen); een loutere kennisgeving aan de derde zou niet
voldoende zijn. Of men daarbuiten dan, zoals in Duitsland, het bezit wel kan verschaffen door cessie of
inpandgeving van de schuldvordering tot afgifte op de derde-houder, is betwistbaar, omdat dit veronderstelt dat
het eigendomsrecht accessoir kan zijn aan de schuldvordering tot afgifte, wat m.i. in ons recht onjuist is.

Zoekt men naar de redenen voor die oudere stellingname, waarbij de toestemming van de derde-houder wordt
vereist, dan lijken ze beperkt tot het argument dat de derde-houder niet zonder zijn toestemming in een
nadeliger positie kan worden geplaatst. Aanvaardt men evenwel dat de derde-houder het retentierecht dat hij
jegens de vervreemder kon inroepen ook jegens de verkrijger kan inroepen, dan is er geen reden om hem niet te
verplichten onder voorbehoud van dit retentierecht (d.w.z. op grond van de verweermiddelen uit de oorspron-
kelijke verhouding) afgifte te doen aan de verkrijger en aldus het bezit van de verkrijger te erkennen. De
oudere opvatting lijkt dan ook te berusten op een verwarring tussen enerzijds de overdraagbaarheid van het
bezit zonder toestemming houder, en anderzijds het (niet) verloren gaan verweermiddelen van de houder
zonder zijn akkoord.

                                                                                                                                                               
nr. 431 v.
332 HR 1-11-1929, NJ p. 1745, Proehl & Gutmann.
333  Cass. 11-7-1907, Pas. 328; Cass. 10-7-1941, Pas. 295; DE PAGE, Traité, VI n° 1048.
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Kijken we opnieuw naar de overdracht van schuldvordering, dan zien we dat beide zaken daar wel goed uit
elkaar worden gehouden: cessie gebeurt in beginsel met behoud, voor de gecedeerde schuldenaar, van alle
excepties uit de oorspronkelijke verhouding. Elke schuldenaar wordt verder geacht om op voorhand akkoord te
gaan met het feit dat hij door de loutere kennisgeving van de overdracht jegens de cessionaris in plaats van
jegens de overdrager is gehouden - tenzij hij anders heeft bedongen.

Wanneer het niet gaat om een overdracht die aan de derde-houder wordt meegedeeld, maar om een
(derden)beslag, dan wordt de derde-houder door de betekening van het beslag ook van rechtswege houder voor
de opkomende schuldeisers (zie art. 1451 v. Ger.W.), eveneens met behoud van alle excepties die hij op het
ogenblik van het beslag had jegens de beslagene.

Het lijkt dan ook maar normaal dat ook een bewaarnemer, een vervoerder, een bruiklener,
een huurder en elke andere derde-houder geacht wordt om op voorhand akkoord te gaan met
het feit dat hij door de kennisgeving van de overdracht van de door hem gehouden goederen
(los van de vraag naar de vorm daarvan) deze voor de verkrijger in plaats van de
vervreemder moet houden. Aangezien het hier niet gaat om de vraag van tegenwerpelijkheid
van excepties of abstractie, is er geen enkele reden waarom dergelijke instemming op
voorhand enkel zou worden vermoed bij de uitgifte van waardepapieren of bij een
soortgelijk houderschap “voor wie het behoort”. Zo bv. aanvaardt art. 2 Handelspandwet een
buitenbezitstelling zodra de goederen “ter beschikking zijn van de verkrijger bij de doeane
of in een openbare bewaarplaats”.

Wel dient men te stellen dat in ons recht de “buitenbezitstelling” van de vervreemder van
goederen die zich onder een derde bevinden - anders dan de louter consensuele bezitsver-
schaffing (constituto possessorio), waar zij mogelijk is - in beginsel zal moeten geschieden
volgens de vormen die in de overeenkomst met de derde-houder zijn bepaald.

De discussie gaat dus enkel over de vraag wat geldt indien die overeenkomst niets bepaalt.
Zo is een buitenbezitstelling van de vervreemder niet mogelijk zonder toestemming of
aanvaarding van de derde-houder, wanneer dit door hem uitdrukkelijk is bedongen (tenzij
natuurlijk wanneer de derde de goederen afgeeft). Zo bedongen is dat de kennisgeving
slechts in een bepaalde vorm kan geschieden, zal de buitenbezitstelling enkel in die vorm
kunnen geschieden. In sommige verhoudingen zijn er overigens suppletieve bepalingen in
die zin, zoals bv. art. 12 lid 2 CMR-verdrag334, dat impliceert dat de afzender van vervoerde
goederen behoudens strijdig beding in de vrachtbrief (zie lid 3) slechts buiten bezit wordt
gesteld door de overhandiging van het tweede exemplaar van de vrachtbrief aan de

                                                  
334 Zie ook art. 6, lid 2 Vervoerwet 1891, dat impliceert dat de afzender van vervoerde goederen behoudens
strijdig beding in de vrachtbrief slechts buiten bezit wordt gesteld door de afgifte van de goederen ter bestemming
of aan de besteldienst of door het zenden van een bericht van aankomst aan de bestemmeling. Krachtens art. 38
van de Vervoerwet 1999 is op het goederenwegvervoer omzeggens steeds de CMR en slechts zeer uitzonderlijk
nog de Vervoerwet van 1891 van toepassing.
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bestemmeling of doordat deze aflevering vordert na aankomst van de goederen, of art. 12 lid
4 Verdrag van Warschau inzake luchtvervoer (afzender verliest beschikkingsrecht in
beginsel eerst bij aankomst goederen)

Is er niets bedongen, dan zou men kunnen verwijzen naar de regels inzake cessie, dan wel
naar die inzake derdenbeslag. Voor 1994 waren die overigens gelijk: in beide gevallen was
een betekening vereist. Waar het niet om een beslag, maar om een overdracht gaat, dient de
voorkeur te worden gegeven aan de regel inzake cessie: de kennisgeving is vormvrij. Zij
moet in beginsel wel uitgaan van de vervreemder of een door de vervreemder afgeleverd
akkoord bevatten.

De derde-houder kan bv. bedongen hebben dat de kennisgeving van overdracht elektronisch zal gebeuren - een
voorbeeld hiervan vinden we bij een “electronic bill of lading”, waarbij de uitgever elektronisch in kennis
wordt gesteld van de overdracht335. Hoewel er bij deze en andere overeenkomsten regelmatig ook een zekere
abstractie wordt bedongen (d.i. niet-tegenwerpbaarheid door de derde-houder van de verweermiddelen uit de
oorspronkelijke verhouding aan de verkrijger), gaat het daarom nog niet aan waardepapieren in eigenlijke zin,
ook niet om gedematerialiseerde: de overdracht geschiedt immers precies door een kennisgeving aan de houder
zelf.

Zoals bij een daadwerkelijke overgave zal ook de levering onder derden geen buitenbezitstelling van de
vervreemder meebrengen, zolang het bezit van de verkrijger “dubbelzinnig” blijft, d.w.z. zolang de feitelijke
toestand door buitenstaanders zo kan worden begrepen dat de onbevoegde vervreemder de zaak nog steeds in
zijn macht heeft (zie in dit verband de hoger aangehaalde bepalingen inzake goederenvervoer).

ccc) Girale levering van effecten.

Een bijzonder mechanisme van levering van roerende zaken die zich onder een derde
bevinden is de girale levering van waardepapieren en gebeurlijk andere goederen. Het
betreft hier een geval waarin er geen discussie bestaat over de vraag of er nog een
“aanvaarding” vereist is door de houder.

Wanneer de goederen onder een stelsel van giraal verkeer vallen (wanneer dat het geval is,
wordt onder 5. besproken), dan gaat het om een vorm van mede-eigendom, waarbij de
mede-eigenaars elk een aandeel hebben in een effectendepot. De eigenaar van een aandeel in
een effectendepot kan dit ten allen tijde omzetten in een specifiek effect door er de
uitlevering van te vorderen (behoudens wanneer het gaat om ab initio  gedematerialiseerde
effecten, waar énkel nog een aandeel in het geheel kan worden verkregen336). Om een effect
over te dragen is dit evenwel niet nodig. Het aandeel kan worden geleverd (en in pand

                                                  
335 Zie hierover Ph. van HUIZEN, “Vervoer en EDI”, in R. van ESCH & C. PRINS, Recht en EDI, Kluwer
Deventer 1993, p. 133 v.
336 In theorie kan men deze effecten zowel rechtstreeks aanhouden, dan wel via een tussentrap. Zie hierover
verder B. SERVAES, in Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, p. (513) 518.
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gegeven337) zonder dat de effecten zelf dienen te worden gespecificeerd, nl. door een over-
boeking tussen effectenrekeningen op dit depot (verricht op verzoek van de overdrager) (c.q.
voor inpandgeving een inboeking op een speciale rekening)338. Meer nog, het is precies om
een dergelijke “girale” levering van effecten (d.w.z. door loutere overboeking zonder ver-
melding van nummer van het effect) te vergemakkelijken dat effecten, die in beginsel speci-
fieke zaken zijn - doordat zij een nummer dragen - gedesindividualiseerd worden, d.i. tot
soortzaken worden gemaakt (“op vervangbare basis worden gedeponeerd” zegt de tekst van
het KB giraal effectenverkeer) (een tweede doelstelling van een giraal
effectenverkeersstelsel is ook het verzekeren van de gelijktijdigheid van levering en betaling
en zo ook van de onaantastbaarheid van de transacties; vandaar dat deze levering “abstract”
is, en dat ze in 2 stappen plaatsvindt, door middel van een dubbele overdracht van de
vervreemder aan de centrale tegenpartij en van deze laatste aan de verkrijger). De girale
levering wordt duidelijk gelijkgesteld met een “feitelijke” levering (d.i. buitenbezitstelling).

Zoals hoger gezegd gaat het hier om een levering die in strijd met de algemene regel in ons
recht “abstract” is339. Deze abstractie volgt uit de EG-richtlijn van 19 mei 1998 op het
definitief karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties, omgezet door
de Wet van 18 april 1999.

Zoals gezegd vormen ook gedematerialiseerde waardepapieren in zekere zin nog steeds een
vorm van roerende goederen die zich onder een derde bevinden. Het gaat om goederen
waarvan de overdracht (en inpandgeving) noodzakelijk “giraal” geschiedt (op soortgelijke
wijze als in giraal effectenverkeer van niet-gedematerialiseerde effecten), nl. door
overschrijving van de boeking (het effect) voor overdracht van het effect, en door inboeking
ervan op een speciale rekening voor inpandgeving ervan340. De levering geschiedt dus
buiten de eigenlijke schuldenaar (of houder van de zaken, voor zover rechten op zaken
zouden worden belichaamd in een gedematerialiseerd effect) om.

                                                  
337 Art. 7 (voorheen 5) KB giraal effectenverkeer.
338 Art. 6 c.q. 7 (voorheen 4 c.q. 5) KB giraal effectenverkeer.
339 Zie over deze abstractie L. van SETTEN, De commissionair in effecten, Kluwer Deventer 1998, p. 316 v.
340 Art. 3 c.q. 7 W. 2 januari 1991; art. 469 en 470 Wb. Venn.
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5. Levering van een aandeel in soortgoederen in plaats van specifikatie van het goed; girale
levering.

Bij soortgoederen is het niet mogelijk om eigendom over te dragen van een niet afgezonderde hoeveelheid. of
de leveringshandeling wel reeds bij voorbaat kan geschieden, wordt onder 6. besproken. Doch er is ook een
andere mogelijkheid. Zoals hoger reeds aangegeven is het bij soortgoederen mogelijk dat in plaats van één of
meer exemplaren of afgezonderde hoeveelheden ervan, de hele hoop wordt geleverd of een onverdeeld aandeel
daarvan. In dat geval is géén specifikatie vereist. Het is immers volmaakt mogelijk voor de houder van een
hoop soortgoederen, om die hoop tot beloop van een bepaald onverdeeld aandeel voor zichzelf te houden
(eigenbezit) en tot beloop van een ander aandeel voor iemand anders. Zo’n onverdeeld aandeel kan dus worden
geleverd zoals de goederen zelf, in beginsel ook solo consensu.341.

Dit alternatief, d.w.z. dat de levering slaat op een onverdeeld aandeel in het geheel van de goederen van
dezelfde soort, vinden we in de praktijk voornamelijk in twee gevallen, nl. bij soortgoederen waarvoor
waardepapieren zijn uitgegeven en bij effecten die vervangbaar zijn gesteld.

a. Waardepapier uitgegeven voor een bepaalde hoeveelheid soortgoederen.

Het eerste geval is dat waarin voor een bepaalde hoeveelheid soortgoederen uit een hoop een (zakenrechtelijk)
waardepapier wordt uitgegeven (of verder verhandeld), zoals een ceel, een warrant of een cognossement, of
een aandeel in een beleggingsfonds. Uit het voorbeeld van de warrant blijkt dat het aandeel zowel in eigendom
kan worden geleverd als in pand worden gegeven of met andere zakelijke rechten worden bezwaard. In zo’n
geval wordt, behoudens nadere specifikatie van de goederen, vermoed dat zij betrekking hebben op een
onverdeeld aandeel tot beloop van de uitgegeven hoeveelheid.  Bij een aandeel in een beleggingsfonds is dit
vanzelfsprekend het geval (daar zal de titel van overdracht trouwens ook steeds op het aandeel als dusdanig
slaan).

b. Effectendepots.

Het tweede belangrijk geval waar de overdracht betrekking heeft op een onverdeeld aandeel
van een hoop en niet op gespecificeerde goederen, is bij de overdracht van waardepapieren
(effecten) wanneer deze deel uitmaken van een giraal effectendepot of gedematerialiseerd
zijn. Dit werd besproken in het hoofdstuk waardepapieren. van het Algemeen deel. Strikt
juridisch heeft de levering en overdracht betrekking op een onverdeeld aandeel in het
effectendepot; bij niet-gedematerialiseerde effceten gaat het in de praktijk meestal om een
stelsel in twee trappen, waardoor de levering dus betrekking heeft op het aandeel in een

                                                  
341 Voor een verdere analyse van de mogelijkheden van mede-eigendom, zie J.H. NIEUWENHUIS, Uit de
ban van hier en nu. Ontwikkelingen op het gebied van de overdracht van roerende zaken bevattende tevens
enige beschouwingen omtrent de status van overgangsvormen in het privaatrecht, inaugurale rede Tilburg
1980, Kluwer Deventer 1980, p. 68-71.
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verzameldepot bij een tussenpersoon, dat op zijn beurt hoofdzakelijk bestaat uit een aandeel
in een centraal effectendepot (CSD of girodepot).

c. Geld ?

Hoewel geldstukken en zeker bankbiljetten in zekere zin ook waardepapieren (aan toonder)
zijn, waarin meer bepaald een schuldvordering op de uitgifte-instelling is belichaamd, wordt
zoals reeds gezegd (supra.) niet aanvaard dat men eigenaar kan zijn van een onverdeeld
aandeel van de geldstukken of bankbiljetten die een ander vermengd bezit. Bij vermenging
wordt de eigendom ervan noodzakelijk omgezet in een schuldvordering (wegens de confusio
nummorum).
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6. De levering bij voorbaat en de alternatieven daarvoor.

In een aantal gevallen kan de rechtshandeling “levering” niet geschieden, maar aanvaardt
ons recht wel dat er een soort levering bij voorbaat geschiedt (waarbij de levering in de tijd
wordt opgesplitst). Ook zijn er een aantal alternatieven voor de levering bij voorbaat, die
zelfs wanneer deze mogelijk is nuttig kunnen zijn, omdat ze de verkrijger een sterkere
positie verlenen.

a. De loutere levering bij voorbaat.

1° Beginsel.

Het feit dat er nog bijkomende voorwaarden moeten worden vervuld, opdat de overdracht daadwerkelijk zou
plaatshebben (bv. vervulling van een opschortende voorwaarde of verstrijken van een termijn), is geen beletsel
voor een leveringshandeling. Maar in een heel aantal gevallen, die allemaal reeds aan bod kwamen, kan ook de
leveringshandeling niet volwaardig plaatsvinden. Om te leveren moet men namelijk ofwel aan de verkrijger het
bezit verschaffen van de goederen, ofwel de revindicatie kunnen overdragen - d.w.z. eigenaar zijn van de
goederen terwijl iemand anders bezitter is. Leveren zonder bezitsverschaffing is echter niet mogelijk 1° in de
gevallen waarin aan de objectieve vereisten voor bezit niet is voldaan (zie hierboven nr.) en 2° wanneer de
vervreemder de goederen voor iemand anders houdt en niet bevoegd is erover te beschikken.

De houder kan er in dat geval mee instemmen dat hij de goederen voor de verkrijger zal houden, zodra aan de
vereisten daarvoor is voldaan, d.i.:
- in geval 1°: zodra aan de objectieve vereisten voor bezit is voldaan (d.i. dat het goed bestaat, of
gespecificeerd is, de verkrijger bestaat, e.d.m.)
- in geval 2°: zodra de titel waaronder hij het goed houdt is gewijzigd of er toestemming is van de persoon voor
wie het goed wordt gehouden.
De instemming moet dan niet meer worden herhaald op het ogenblik waarop aan die andere vereisten is
voldaan, ook al zal de levering pas op dat ogenblik uitwerking hebben.

Dit noemt men levering bij voorbaat342.

Het belang van deze mogelijkheid is vrij beperkt. Het betreft voornamelijk de bepaling van de anterioriteit,
wanneer de vervreemder dezelfde goederen aan meerdere personen zou hebben toegezegd343. Bescherming
tegen een samenloop van de verkrijger met andere schuldeisers van de vervreemder die tussentijds zou
ontstaan (d.w.z. voor de overdracht uitwerking heeft), biedt de levering bij voorbaat niet - dat zal a contrario
blijken uit de onder b) genoemde alternatieven voor een levering bij voorbaat.

De mogelijkheid is wél van belang bij (cessie of inpandgeving van) schuldvorderingen. Bij meerdere
beschikkingen op voorhand (cessies of inpandgevingen) wordt de eerst overeengekomen beschikking geacht
ouder te zijn, en heeft ze daarom in beginsel voorrang, behoudens derdenbescherming van de latere verkrijger.

                                                  
342  Vgl. art. 3:97, lid 1 NBW.
343  Vgl. art. 3:97, lid 2 NBW.
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Of, afgezien van de mogelijkheid tot levering bij voorbaat, deze ook daadwerkelijk plaatsvindt, is een vraag
van uitleg van de overeenkomst (of andere rechtsverhouding) tussen partijen, die verder onder C. aan bod
komt.

2° Toepassingen.

Voor zover het eigendomsvoorbehoud erop neerkomt dat de volle eigendom van de goederen inderdaad bij de
verkoper blijft berusten tot aan de betaling van het goed, is dit een typisch geval waarin de koper, die de zaak
voordien doorverkoopt, deze kan leveren bij voorbaat. Voor zover men evenwel aanvaardt dat het
eigendomsvoorbehoud niet de volle eigendom bij de verkoper laat, maar veeleer een soort pandrecht (plus de
mogelijkheid om door ontbinding de volle eigendom terug te krijgen), hoeft men bij specifieke zaken geen
beroep te doen op de mogelijkheid van levering bij voorbaat. In dat geval kan de koper immers het met dat -
eigendomsvoorbehoud genoemde - pandrecht bezwaarde goed dadelijk leveren aan de volgende koper.

Wanneer een soortgoed nog niet is gespecificeerd (zij het de specifikatie van afzonderlijke goederen, zij het
van een “hoop”), kan daarvan als dusdanig noch bezit noch eigendom worden verschaft. Deze specifikatie
gebeurt normaal door één van de betrokken partijen of door beiden tegelijk. Nu kan men erover redetwisten of
deze specifikatie 1° een bestanddeel vormt van de levering (en dus een rechtshandeling is), dan wel 2° een
louter rechtsfeit, waarbij de instemming met de eigendomsovergang (de levering in rechtelijke zin) door beide
partijen reeds bij voorbaat is gegeven. Bij nader toezien zijn beide gevallen denkbaar; meestal zal de
specifikatie deel zijn van de levering, omdat de partij die ze uitvoert (en soms ook de andere partij, nl. wanneer
specifikatie tegensprekelijk moet gebeuren) eerst op dat ogenblik instemt met de eigendomsovergang. Maar het
is denkbaar dat de specifikatie buiten partijen om geschiedt en partijen reeds bij voorbaat hun instemming
hebben gegeven met de eigendomsovergang van goederen die op een bepaalde wijze zullen worden
gespecificeerd - bv. door de leverancier van de vervreemder -, en dus “bij voorbaat” hebben geleverd in
rechtelijke zin.

Ook wanneer de vervreemder de goederen nog niet bezit omdat ze nog niet bestaan, of in andermans bezit zijn,
kan de vervreemder er bij voorbaat mee instemmen dat hij de goederen, zodra ze in zijn bezit komen, zal gaan
houden voor de verkrijger en hem dus op dat ogenblik het bezit zal verschaffen. Hierbij is wel vereist dat het
goed op voldoende wijze kan worden aangeduid (bepaalbaarheid).

3° Maakt levering bij voorbaat een onbevoegde levering solo consensu aan een derde
onmogelijk ?

Door de mogelijkheid van levering bij voorbaat rijst ook de vraag of de verkrijger bij voorbaat beschermd
wordt tegen een tweede levering, in strijd met de eerste, door diezelfde vervreemder. M.i. is de vervreemder
ook na een levering bij voorbaat reeds in de positie van een houder, die verplicht is ten voordele van zijn
wederpartij te houden, en dus niet solo consensu kan leveren aan een derde (zie de uitwerking hierboven).
Levering bij voorbaat aan de tweede verkrijger is dus in beginsel slechts mogelijk door een werkelijke
“buitenbezitstelling”, en bij (toekomstige) schuldvorderingen dus slechts doordat de gecedeerde debiteur als
eerste kennis zou nemen van de tweede cessie. Hoe conflicten tussen botsende zakelijke rechten verder moeten
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worden opgelost, wordt besproken in Hoofdstuk III en IV.

b. Alternatieven.

Indien de vervreemder de goederen nog niet kan leveren (in rechtelijke zin), zijn er vaak andere mogelijkheden
die voor de verkrijger interessanter zijn, omdat zij vermijden dat de verkrijging van de goederen, op het
ogenblik waarop aan de verdere vereisten daartoe, nog via het vermogen van de vervreemder moet passeren.
Dit maakt dat de verkrijger meer kans heeft dat zijn recht tegen een gebeurlijk faillissement - of een andere
vorm van tussentijds gerezen beschikkingsonbevoegdheid - van de vervreemder bestand is.

Wel impliceren al deze alternatieven dat de verbintenis van de vervreemder een ander voorwerp krijgt dan het
geven van het goed zelf, zodat in beginsel een instemming van beide partijen is vereist.

De levering van een aandeel in soortgoederen werd hoger reeds besproken (5.).

1° Overdracht van een recht op grond waarvan de verkrijger het toegezegde goed rechtstreeks
kan verkrijgen.

Een tweede alternatief, dat vooral van belang is bij toekomstige goederen, bestaat daarin, dat de vervreemder,
die het goed nog niet bezit en er evenmin eigenaar van is, aan de schuldeiser van zijn verbintenis tot geven een
recht verschaft, op grond waarvan deze zelf rechtstreeks het toegezegde goed kan verkrijgen. Dit is
voornamelijk van belang voor het geval dat de vervreemder tussentijds - d.i. vooraleer hij het goed zelf kan
leveren - failliet zou gaan of anderszins beschikkingsonbevoegd zou worden. Indien de verkrijger dan het goed
kan verkrijgen zonder dat dit - bij het ontstaan ervan - langs het vermogen van de belover moet passeren, kan
hij mogelijks aan de samenloop met de andere schuldeisers ontsnappen.

Gaat het om een “relatief toekomstig” goed, d.w.z. een goed dat reeds bestaat, maar waarvan de vervreemder
noch eigenaar, noch bezitter is, dan kan de vervreemder gebeurlijk de rechten overdragen op grond waarvan hij
het goed zou kunnen verkrijgen. Het gaat hier dan in beginsel om de overdracht van een schuldvordering op de
eigenaar (of bezitter) van het goed. Onrechtstreeks bekomt men hetzelfde gevolg door een recht over te dragen
door de uitoefening waarvan de verkrijger een schuldvordering op de eigenaar van het goed kan bekomen, bv.
een voorkooprecht, een optie, e.d.m. Oefent de verkrijger deze schuldvordering jegens de eigenaar c.q. zijn
optie, voorkooprecht e.d. uit, dan verkrijgt hij het goed rechtstreeks van die eigenaar, zonder dat het langs het
vermogen van zijn oorspronkelijke wederpartij passeert.

Deze constructie heeft tot veel discussie aanleiding gegeven in het geval van verkoop van goederen die nog
onder eigendomsvoorbehoud ten bate van de vorige verkoper staan. Zoals hoger gezegd, opteren wij voor de
stelling dat het eigendomsvoorbehoud eigenlijk maar een soort pandrecht is (althans zolang de gerechtigde de
eerdere overeenkomst niet ontbindt en zo met terugwerkende kracht terug eigenaar wordt). In dat geval rijst er
geen probleem, omdat de tweede hand in dat geval gewoon het met dat pandrecht - genaamd
eigendomsvoorbehoud - bezwaarde eigendomsrecht kan leveren aan zijn afnemer. Aanvaardt men deze
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opvatting niet, dan is de situatie een stuk moeilijker. De tweede hand kan dan in beginsel zijn schuldvordering
op de leverancier cederen aan zijn afnemer. Maar heeft hij wel nog een schuldvordering op de leverancier ?
Moet die leverancier wel nog enige verbintenis nakomen ? Hij heeft de goederen immers reeds feitelijk
geleverd, alsook ingestemd met de eigendomsovergang onder opschortende voorwaarde van betaling. In het
Duitse recht wordt gesteld dat de leverancier geen enkele verbintenis meer heeft, en dat de overdraagbaarheid
van de positie van de koper onder eigendomsvoorbehoud dus de schepping van een nieuw soort recht vereist;
op die wijze heeft de Duitse rechtspraak344 een nieuw soort beperkt zakelijk recht geschapen, namelijk het
Anwartschaftsrecht, een soort eigendom onder opschortende voorwaarde. In ons recht echter bestaat er geen
dergelijk zakelijk recht, is “eigendom onder opschortende voorwaarde” geen zakelijk recht. In
(Staats)Nederland is dit evenzeer het geval, en bestaat over de oplossing geen eensgezindheid, al lijkt men toch
te moeten aannemen dat de leverancier wel nog een verbintenis heeft, nl. die om de vervulling van de
voorwaarde niet te verhinderen, en dat er dus wel een schuldvordering op die leverancier kan worden
overgedragen345.

Soortgelijke discussies kunnen worden gevoerd betreffende de gevallen waarin de vervreemder de
mogelijkheid heeft eigendom te verwerven onder opschortende voorwaarde. In vele gevallen zal deze
mogelijkheid de sanctie zijn van een schuldvordering die hij bezit op de eigenaar (bv. ook een
wederinkooprecht), en kan die vordering worden gecedeerd. In andere gevallen echter is er geen dergelijke
schuldvordering; aangezien een ontbindende voorwaarde aan de partij die bij de vervulling daarvan eigenaar
zal worden evenmin een zakelijk recht verschaft (niet zoiets als een eigendom onder opschortende voorwaarde
van de vervulling van die ontbindende voorwaarde), kan dit ook niet worden overgedragen.

Bij een “absoluut toekomstig” goed, d.i. een goed dat als dusdanig nog niet bestaat, is het ook meermaals
mogelijk dat de vervreemder reeds een recht kan overdragen op grond waarvan de verkrijger het goed
rechtstreeks kan verkrijgen.

Een belangrijke toepassing hiervan is de zgn. loonfabricage, waarbij de zaak nog door de vervreemder zelf of
in zijn opdracht moet worden gefabriceerd, maar de vervreemder reeds eigenaar is van de grondstoffen.
Wanneer de vervreemder de grondstoffen waaruit de zaak zal worden gemaakt levert aan de verkrijger, en de
zaak vervolgens voor rekening van de verkrijger fabriceert, dan verkrijgt deze laatste de zaak rechtstreeks door
natrekking of zaaksvorming, nu ze voor zijn rekening wordt gemaakt met zijn materiaal.

Wanneer het te leveren goed een schuldvordering is, die nog niet bestaat, dan kan de vervreemder gebeurlijk
ook een optie of ander recht krachtens hetwelk de schuldvordering kan ontstaan, overdragen. Bij de uitoefening
van die optie wordt de verkrijger dan rechtstreeks eigenaar van daardoor in het leven geroepen
schuldvordering. In de meeste gevallen van “toekomstige schuldvorderingen” uit een bestaande
rechtsverhouding is het mogelijk om bestaande rechten uit die verhouding te cederen, op grond waarvan de
cessionaris rechtstreeks schuldeiser wordt van die vooralsnog toekomstige vordering.

2° Overeenkomst tot middellijke vertegenwoordiging en optreden van de tussenpersoon
qualitate qua.

                                                  
344  BGH 22-2-1956, 20. BGHZ, 88.
345  In die zin S. BARTELS, “Voorwaardelijke eigendom, ‘Vormerkung’ en ‘Anwartschaftsrechte’ “, in
Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid, Schoordijk Instituut Tilburg, Tjeenk Willink
Deventer 1997, 79 v. Contra: FABER, in Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht, 1997, 179 v.
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Een derde alternatief, ergens tussen de levering bij voorbaat en de levering van een recht op grond waarvan men
rechtstreeks kan verkrijgen in, is te vinden in het optreden van de vervreemder, die zelf nog geen eigenaar of
bezitter is van de verkochte zaak (noch van de grondstoffen ervoor) als middellijk vertegenwoordiger voor de
afnemer. Zoals hoger uitgewerkt, aanvaardt het Belgische recht in beginsel dat bij middellijke
vertegenwoordiging er een rechtstreekse eigendomsverkrijging plaatsvindt van de wederpartij van de vertegen-
woordiger naar diens opdrachtgever (principaal of commettant) 346.

Deze mogelijkheid is opnieuw vooral van belang voor het geval dat de vervreemder tussentijds - d.i. vooraleer hij
het goed zelf kan leveren - failliet zou gaan of anderszins beschikkingsonbevoegd zou worden. Indien de
verkrijger dan het goed kan verkrijgen zonder dat dit - bij het ontstaan ervan - langs het vermogen van de belover
moet passeren, kan hij mogelijks aan de samenloop met de andere schuldeisers ontsnappen. Dit nu vereist wel dat
de vervreemder voordien reeds qualitate qua, in zijn hoedanigheid van middellijk vertegenwoordiger, een
overeenkomst heeft gesloten met de leverancier van het goed. Dan pas wordt vermeden dat bij levering van het
goed door de leverancier aan die vervreemder het goed eerst langs het vermogen van die vervreemder passeert.

Nog eenvoudiger is het natuurlijk wanneer de tussenpersoon als rechtstreekse lasthebber optreedt, en dus in naam
van zijn opdrachtgever optreedt.

Het is zowel mogelijk dat de tussenpersoon voor rekening van zijn afnemer het te leveren goed verkrijgt, als een
recht op grond waarvan deze rechtstreeks het beoogde goed kan verkrijgen (bv. de grondstoffen voor
loonfabricage).

                                                  
346 In het Duitse recht, dat zoals gezegd in beginsel geen rechtstreekse eigendomsverkrijging van de
“kommettant” aanvaardt (uitz. Geheißerwerb), erkent dit wel bij de verkrijging - als middellijk vertegenwoor-
diger - van toekomstige schuldvorderingen.
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AFDELING C.   TIJDSTIP VAN DE LEVERING EN TIJDSTIP VAN DE
OVERDRACHT OF VESTIGING TUSSEN PARTIJEN.

1. Beginselen en regels in verband met het tijdstip van de leveringshandeling.

Aangezien de levering in rechtelijke zin een rechtshandeling is, welke in beginsel door
loutere wilsovereenstemming tot stand kan komen, is het tijdstip van eigendomsoverdracht
c.q. vestiging van een beperkt recht tussen partijen een vraag van uitleg van hun rechtshan-
delingen, althans voor zover aan de objectieve overdraagbaarheidsvereisten is voldaan (zie
hoger). Dit geldt in beginsel voor alle soorten goederen. De wet geeft echter wel een aantal
suppletieve regels, die gelden behoudens andersluidende afspraak tussen partijen, alsmede
enkele dwingende regels.

a. Gevallen waarin er al dan niet een vermoeden van levering is zodra de verbintenis tot geven
is aangegaan bij overeenkomst - juiste draagwijdte van art. 1138 BW

De belangrijkste van deze regels is art. 1138 BW, dat we reeds meermaals hebben ontmoet,
en krachtens hetwelk de verbintenis om een zaak te leveren (in rechtelijke zin) is voltrokken
door de enkele toestemming van de contracterende partijen en de schuldeiser eigenaar wordt
van het ogenblik dat de zaak moest geleverd worden. Enkele bijzondere bepalingen houden
in wezen hetzelfde in, zo bv. art. 1589 BW (“verkoopbelofte geldt als koop, wanneer er
wederzijdse toestemming van de partijen is omtrent de zaak en de prijs”) en 2075, lid 2 BW
(“de schuldeiser verkrijgt het bezit van de in pand gegeven schuldvordering door het sluiten
van de pandovereenkomst”).

1° Toepassingsgebied van art. 1138 BW

Art. 1138 is van toepassing wanneer de verbintenis tot geven een hoofdverbintenis is (art.
1138 BW), en niet wanneer de verbintenis tot geven bijkomstig is aan een verbintenis tot
doen. Anders gezegd: art. 1138 BW geldt voor de levering ingevolge verkoop, niet
ingevolge (roerende) aanneming.

De traditionele reden waarom in de (roerende) aanneming geen gelijkaardige regel geldt, is dat de te leveren
zaak op dat ogenblik nog niet bestaat en partijen het er dus nog niet voldoende op voorhand over eens kunnen
zijn dat de zaak die zal gemaakt worden aan de overeenkomst beantwoordt347. Histroisch is de regel van art.
1138 B.W. eigenlijk ingevoerd omwille van de regel inzake risico-overgang die eraan gekoppeld werd348.

                                                  
347 Vgl. hierover bv. BUFNOIR, Propriété et contrat, p. 51-52.
348 HUC, Commentaire, VII p. 148 v.
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2° Draagwijdte

Deze bepaling:
- houdt niet alleen in dat de levering (in rechtelijke zin) in beginsel door de enkele
wilsovereenstemming van partijen kan plaatsvinden (zoals hierboven is besproken) - en dus
bv. ook door middel van een constitutum possessorium kan plaatsvinden -,
- maar ook dat deze levering bij verbintenissen uit overeenkomst wordt vermoed reeds plaats
te vinden op het tijdstip waarop die verbintenis ontstaat349,350.
Anders gezegd, art. 1138 BW houdt in dat bij verbintenissen uit overeenkomst de
onmiddellijke levering (ook al is dit een traditio ficta zoals de traditio brevi manu of
constituto possessorio) wordt vermoed, ja de normale wijze van leveren is351, en niet dat zij
wordt afgeschaft.

Dit sluit aan bij de historische achtergrond van de bepaling, nl. het tot suppletieve rechtsregel verheffen van
een gebruikelijk beding (de clause de dessaisine-saisine, die in feite dezelfde betekenis had als het
Romeinsrechtelijke constitutum possessorium).

Nog anders gezegd: wanneer de verbintenis tot leveren ontstaat uit overeenkomst, valt de
zakenrechtelijke rechtshandeling levering in beginsel samen met de obligatore overeenkomst
(samenval van rechtsmomenten).

Een kleine rechtsvergelijking kan de betekenis van de regel verduidelijken352:
- in het Duitse stelsel is er een afzonderlijke overeenkomst vereist, en wordt niet vermoed dat die reeds
geïmpliceerd is in de verbintenisrechtelijke overeenkomst; man kan zich dus ook na de verkoop nog altijd de
eigendom voorbehouden. Die (afzonderlijke) overeenkomst kan ofwel een constitutum possessorium omvatten,
ofwel inhouden dat er een andere leveringsvorm vereist is (constitutum possessorium wordt niet vermoed).
- in het Oostenrijkse stelsel is er een vermoeden dat de obligatore overeenkomst ook het zakenrechtelijk
akkoord omvat; aangezien dit akkoord reeds tegelijk is gegeven, kan men nadien geen eigendomsvoorbehoud
meer bedingen. Maar er is géén vermoeden dat het zakelijk akkoord ook een levering constituto possessorio
omvat; er wordt vermoed dat het akkoord pas werkt door de feitelijke levering (tenzij partijen een constitutum
possessorium zijn overeengekomen).
- in het Frans-Belgische stelsel is er een regel dat de obligatore overeenkomst ook het zakenrechtelijk akkoord

                                                  
349 Bij een overeenkomst die tot stand komt door het lichten van de optie, wordt de levering vermoed plaats te
vinden bij (de kennisgeving van) het lichten van de optie. Vgl. Cass. 9-1-1975, Pas., 782, Arr.Cass., 522.
350 Zolang de overeenkomst niet is gesloten, kan er dan ook geen levering zijn en dus geen eigendom van de
verkrijger. Dit kwam tot uiting in de rechtspraak betreffende warenhuisdiefstal: zolang de in zelfbediening
genomen goederen niet aan de kassa zijn aangeboden, is de koop niet gesloten en kan er dus sprake zijn van
diefstal - zie reeds Cass. fr. (crim.) 4-6-1915, S. 1918 I 225; Cass. fr. 14-5-1958, D. 1958, 513.
351 Vgl. P. ORTSCHEIDT, La possession en droit civil français et allemand,  SRT Grenoble 1977, 245 nr.
202.
352 Zie hierover S.E. BARTELS, “De zakelijke overeenkomst in een causaal stelsel van overdracht: ook een
Oosternijkse debat”, in Privaatrecht en Gros, Opstellen Grosheide, Intersentia Antwerpen/Groningen 1999.
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omvat. Er is bovendien de regel dat partijen geacht worden een dadelijk eigendomsoverdracht te beogen, in
plaats van deze uit te stellen tot het ogenblik van de materiële levering.

3° Gevolg voor het tijdstip van overdracht.

Art. 1138 BW betekent echter niet noodzakelijk dat de eigendomsoverdracht (of vestiging)
ook op hetzelfde ogenblik uitwerking heeft. Het betekent alleen dat er - binnen het
toepassingsgebied van deze bepaling - in beginsel geen nadere tweezijdige rechtshandeling
van partijen meer nodig is.

Zo impliceert lid 2 van art. 1138 BW reeds dat bij verbintenissen onder opschortende
voorwaarde of tijdsbepaling het rechtsgevolg van de levering - nl. de eigendomsoverdracht
of de vestiging van het zakelijk recht - pas plaatsvindt wanneer de verbintenis opeisbaar
wordt, ook al wordt de juridische levering geacht reeds te hebben plaatsgehad.

Hieronder (2.) wordt dan ook de combinatie van art. 1138 BW met andere rechtsregels
onderzocht.

b. Dwingend karakter van de dadelijke levering bij bepaalde overeenkomsten.

De regel van art. 1138 BW is niet dwingend, tenzij in een aantal gevallen op grond van
uitdrukkelijke wetsbepalingen.

1° Schenking.

 Zoals hoger reeds werd gesteld, kan bij schenking de leveringshandeling niet worden
uitgesteld en moet zij dus dadelijk plaatsvinden. Dit wordt afgeleid uit art. 894 BW (het
“dadelijk en onherroepelijk ontdoen” kan niet worden uitgesteld, zoniet is het geen schenking
en zal de handeling in beginsel niet bindend zijn zo ze om niet is). Wél kan het rechtsgevolg,
namelijk de eigendomsoverdracht, worden uitgesteld: de leveringshandeling kan dus wél een
levering op termijn  (d.i. onder tijdsbepaling) of onder opschortende voorwaarde (zolang deze
niet zuiver potestatief is) inhouden. De onrechtstreekse en vermomde schenking ontsnappen
aan deze regel.

2° Vooruitbetalingsovereenkomsten betreffende te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.

 Zoals reeds besproken kan bij aankoop van nog te bouwen of in aanbouw zijnde woningen
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waarbij voor de voltooiing één of meer betalingen moeten gebeuren, slechts in beperkte mag
worden afgeweken van art. 1138 BW: de leveringshandeling vindt ten laatste plaats door de
ondertekening van de onderhandse overeenkomst (art. 4 van de Woningbouwwet 9-7-1971;
van éénzijdig dwingend recht - zie art. 1 van deze wet voor meer details over het
toepassingsgebied van deze regel). Ook kan een termijn of opschortende voorwaarde voor de
eigendomsovergang van de grond (of overdracht van de zakelijke rechten erop) zich evenmin
later uitstrekken dan dat tijdstip.

3° Andere bijzondere wettelijke bepalingen.

Bij verkoop op afbetaling van een premie-obligatie of ander premie-effect na aanbod aan het publiek vindt de
levering evenzeer dwingend dadelijk plaats, d.i. op het tijdstip van het sluiten van de verkoopovereenkomst art. 2
§ 3 van KB nr. 41 van 15 december 1934).

c. Regel bij overdracht krachtens bijzonder legaat: is er nog een leveringshandeling nodig of
volstaat het testament daartoe  ?

Bij overdracht krachtens bijzonder legaat geldt de regel van art. 1014 BW, krachtens
dewelke “ieder zuiver en onvoorwaardelijk legaat” (van een zaak waarover de testator
bevoegd was te beschikken) “verleent aan de legataris, van de dag van het overlijden van de
erflater, een recht op de vermaakte zaak”, maar deze “geen bezit kan nemen van de
vermaakte zaak, noch aanspraak kan maken op de vruchten of interesten daarvan, dan van de
dag waarop hij de vordering tot afgifte heeft gedaan”.

Nu bestaat dat “recht op de vermaakte zaak” vooreerst enkel wanneer het legaat een
specifiek goed betreft; bij soortzaken zal er eerst een specifikatie moeten plaatsvinden en is
er tot op dat ogenblik enkel een schuldvordering van de legataris op de erfgenamen.

De aard van het recht waarover de legataris in de andere gevallen (specifiek goed) vóór die
afgifte beschikt, is niet zo vanzelfsprekend als men weet dat de legataris zolang volgens de
heersende rechtspraak in ieder geval niet de bevoegdheden van de eigenaar kan
uitoefenen353 - niet alleen de vruchten niet kan innen, maar zelfs geen revindicatie zou
kunnen instellen tegen derden. Zeker is dat het om een overdraagbaar zakelijk recht gaat354,
maar het is allesbehalve vanzelfsprekend dat het hier om een eigendomsrecht gaat. Behalve
om een volwaardig eigendomsrecht (b) kan het nog om twee zaken gaan: een beperkt
zakelijk recht van de bijzondere legataris (a) of een eigendomsrecht bezwaard met een

                                                  
353 Cass. 16-6-1972, Pas., 951, R.W., 1972-73, 130.
354 Dat bv. niet door schuldvermenging kan tenietgaan, zoals een loutere schuldvordering (zie F. LAURENT,
Principes, XIV nr. 63). In het (Staats)Nederlandse recht daarentegen gaat het om een loutere schuldvordering -
zie HR 11-5-1984, NJ 1985, 374 noot KLEIJN.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2006                                                           - 510 -

beperkt zakelijk recht van de erfgenamen of algemene legatarissen (c).

1° Eerste mogelijkheid: een beperkt zakelijk recht van de legataris.

De oudere rechtspraak ontkende dat zelfs formeel, en sprak van een apart zakelijk recht355. De Page
verdedigde dat dit niet enkel bij een bijzonder legataris zo is, maar bij alle erfopvolgers: door het overlijden
verkrijgen zij géén eigendomsrecht, maar een “erfrecht” (droit héréditaire) door de uitoefening waarvan zij
eigendom kunnen verwerven356. Niet alleen het recht op de zaak van de bijzondere legataris, maar ook de
saisine is volgens De Page geen eigendomsrecht, maar een beperkt zakelijk recht dat de bevoegdheid tot
voorlopig beheer inhoudt en het recht om door optie (“aanvaarding”) eigenaar te worden.

In ieder geval spreekt art. 1014  van un droit à la chose léguée, een ‘ius ad rem’ dat m.i. gelijkenis vertoont
met in het duitse (koop)recht gekende rechtsposities zoals bij Vormerkung of Anwartschaftsrecht, en dat
historisch op dezelfde opvatting van het zgn. ‘ius ad rem” teruggaat en eerder ook te vinden is in het Rooms-
Hollandse (koop)recht357.

De traditionele opvatting dat het om een volwaardig eigendomsrecht gaat is strijdig met de even traditionele
opvatting dat de erfgenaam bezitter is voor zichzelf, en niet gewoon houder voor de legataris, zoals het geval
zou zijn indien de legataris eigenaar was (zelfs wanneer de legataris de zaak feitelijk onder zich heeft, bv. als
huurder of bruiklener, berust het civiel bezit nog steeds bij de erfgenamen - de levering kan dan wel brevi
manu geschieden). Door de aanvaarding van de nalatenschap aanvaardt de erfgenaam van rechtswege de door
de erflater aangegane verbintenissen en opgelegde lasten, zodat hij niet voor zichzelf kan houden indien de
legataris reeds eigenaar is.

Een bijkomend argument om te stellen dat de legataris geen volwaardig eigendomsrecht heeft, kan men zien in
het feit dat de legataris geen separatist is in de boedel van de erflater, zoals nochtans in beginsel elke eigenaar
is. Hij wordt integendeel achtergesteld bij de andere schuldeisers van de erflater, krachtens het adagium “Nemo
liberalis nisi liberatus”. De legataris heeft maar een eigendomsrecht voor zover er een netto-actief is in de
nalatenschap358. Een andere mogelijke verklaring hiervoor is evenwel te oordelen dat het legaat niet-
tegenwerpbaar is aan de schuldeisers op een vergelijkbare wijze als bij de actio pauliana (vgl. hoger).

Aanvaardt men de opvatting dat de legataris over een bijzonder soort zakelijk recht beschikt, dan impliceert dit
ook dat de eigendom nog moet worden geleverd door de erfgenamen, dat de eigendomsoverdracht een
rechtshandeling van de erfgenamen veronderstelt, nl. de levering, al kan deze natuurlijk solo consensu
gebeuren, zoals de algemene regel is.

Ook in deze opvatting is het mogelijk dat de legataris rechtstreeks van de testator een hypotheek verkrijgt,
indien de erflater dergelijke hypotheek bij testament vestigt (art. 44 Hyp.W.).

                                                  
355 Zie cass. 15-5-1839, Dalloz nr. 3616; Cass. 2-12-1839, Dalloz tw. “Enregistrement” nr. 5993.
356  H. DE PAGE, Traité, IX nr. 530
357 Zie hierover onder meer G. WESENER, “Dingliche und persönliche Sachenrechte - iura in re und iura ad
rem. Zur Herkunft und Ausbildung dieser Unterscheidung”, in Festschrift für Hubert Niederländer, red. E.
Jayme, Heidelberg 1991, p. 197; J.H. DONDORP, Boekbespreking W. Zwalve, WPNR 1996 nr. 6221 p. 320-
321.
358  Zie hierover DE PAGE, Traité, VIII-2 nr. 1171.
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2° Tweede mogelijkheid: een volwaardig eigendomsrecht.

Houdt men daarentegen vol dat de legataris van rechtswege eigenaar wordt bij het openvallen van de
nalatenschap, of althans wanneer hij het legaat aanvaardt (en dit met terugwerkende kracht tot aan het
openvallen van de nalatenschap), dan moet men besluiten dat de erfgenamen niet het werkelijke bezit hebben
van de vermaakte zaak, maar slechts de detentie; dan is de afgifte geen levering meer in juridische zin, maar
enkel nog in feitelijke zin. Dan moet men in de “laatste wil” van de erflater een daad zien waardoor hij de
making uitvoert, en namelijk het goed gaat houden voor de legataris; zijn erfgenamen zijn dan, als algemene
rechtsopvolgers, gebonden door die “laatste wil” en houden daardoor ook het goed voor de legataris. Maar dat
betekent dan ook dat de legataris wel degelijk - onrechtstreeks - bezitter is van de zaak vanaf het tijdstip van
het overlijden. De omgekeerde stelling zou overigens tot gekke gevolgen leiden: de erfgenaam zou geen
eigenaar zijn, maar wel bezitter; zo hij weet heeft van het testament moet zijn bezit dan wel te kwader trouw
zijn, met alle gevolgen van dien.

3° Derde mogelijkheid: een eigendomsrecht bezwaard met een bewinds- en genotsrecht.

Een derde mogelijke ontleding bestaat erin de bijzondere legataris als eigenaar te zien vanaf
het openvallen van de nalatenschap, doch tevens de saisine te kwalificeren als een beperkt
zakelijk recht, krachtens hetwelk men tijdelijk (d.i. tot aan de afgifte van het legaat) het
bewind én het genot heeft over de goederen.

M.i. is dit wellicht de meest correcte opvatting, aangezien de ongerijmdheden van zowel de
eerste als de tweede stelling hier niet voorkomen.

De legataris beschikt dus in beginsel dadelijk over bepaalde rechten van de eigenaar, maar niet
alle bestuursbevoegdheden. Hij heeft ook vóór de afgifte van het gelegateerde goed de
bevoegdheid om over - zijn eigendomsrecht op - het goed te beschikken (artikel 1014 lid 1 in
fine B.W.)359, hij kan het gelegateerde goed kan revindiceren uit de handen van een derde360,
en zijn schuldeisers kunnen reeds beslag leggen op het legateerde goed361.

d. Regel bij oprichting van een rechtspersoon.

Dient het goed te worden geleverd aan een nog op te richten rechtspersoon, dan kan de
leveringshandeling eerst met de oprichtingshandeling zelf plaatsvinden, en zal zij nog niet
begrepen zijn in een gebeurlijke daaraan voorafgaande overeenkomst tussen de oprichters,

                                                  
359 F. LAURENT, Principes, XIV, nr. 4.
360 E.R.N. ARNTZ, Cours de droit civil français, II, Brussel, Bruylant, 1879, nr. 2077; G. BELTJENS,
Encyclopédie, III, “Article 1014”, nr. 11; A. KLUYSKENS, Beginselen, III, nr. 236, p. 338; contra: F.
LAURENT, Principes, XIV, nr. 62.
361 G. BELTJENS, Encyclopédie du droit civil belge. Première partie: Code civil, III, Livre III – Articles 893 à
1381, Brussel, Bruylant, 1905, “Article 1014”, nr. 8 (hierna afgekort als: G. BELTJENS, Encyclopédie, III) ; F.
LAURENT, Principes, XIV, nr. 4.
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wanneer die nog niet aan alle voorwaarden voor de oprichting zelf voldoet. Zoals hoger
besproken is voor de oprichting in een heel aantal gevallen een autentieke akte nodig.

Bij een testamentaire stichting rijst mut. mut. dezelfde vraag als bij legaten - nl. of de stichting
reeds bij het openvallen van de nalatenschap eigenaar wordt of niet, dan wel er nog een
leveringshandeling van de erfgenamen nodig is. Aangezien de stichting eerst
rechtspersoonlijkheid verkrijgt door de publicatie (neerlegging van de statuten voor de private
stichting en erkenning bij K.B. voor de stichting van openbaar nut) kan ze voordien nog geen
eigenaar zijn. Maar vervolgens bevindt de stichting zich in beginsel in dezelfde positie als elke
andere legataris, die afgifte moet vragen, en geldt m.i. dus wat daarover hierboven is gesteld.
Indien de stichting bij onderhands testament wordt “opgericht”, dan gaat het slechts om een
last die aan de erfgenamen wordt opgericht om de stichting in het leven te roepen.
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2.  Toepassing in combinatie met de andere overdrachtsvereisten: het tijdstip van overdracht.

Tot slot volgt een overzicht van de gevallen waarin ofwel de regel van art. 1138 BW niet
geldt, ofwel het tijdstip van overdracht omwille van andere vereisten of regels eerst later
plaatsvindt.

a. Tijdstip van overdracht in de gevallen waarin de levering niet louter consensueel kan
gebeuren

1° Inpandgeving.

Zoals gezegd (hoger) gaat de heersende mening ervan uit dat de vestiging van een pandrecht op lichamelijke
goederen ook tussen partijen niet kan gebeuren zonder zgn. buitenbezitstelling - juister het in de macht van de
pandhouder of zijn detentor brengen - dan wel een akte (voor de inpandgeving van een handelszaak of een
landbouwvoorrecht) dan wel de vereisten voorgeschreven voor het pandrecht van de verhuurder. Wanneer er
een (uitdrukkelijk of impliciete) verbintenis tot in pand geven bestaat en éénmaal aan die vereisten is voldaan,
worden partijen wel vermoed ook daadwerkelijk te hebben ingestemd met die pandvestiging en is geen
afzonderlijk akkoord meer nodig (analoge toepassing van art. 1138 BW).

2° Hypotheekvestiging

Bij de hypotheekvestiging is men nog een stapje verder gegaan. Zo er een autentieke akte wordt opgemaakt
van de hypotheekbelofte en de hypotheekgever daarbij aan de schuldeiser volmacht geeft om tot
hypotheekvestiging over te gaan, dan wordt dit beschouwd als een hypotheekvestiging, ondanks de
andersluidende kwalificatie door partijen362. Slechts wanneer de volmacht aan een derde wordt verleend,
vindt er nog geen hypotheekvestiging plaats.

3° Andere gevallen.

Ook bij andere wettelijke vormvereisten geldt als regel dat partijen geacht worden te hebben ingestemd met de
levering zodra aan de vormvereisten is voldaan (analoge toepassing van art. 1138 BW). We bespreken hier niet
meer de gevallen waarin de leveringshandeling zelf aan nadere vereisten is onderworpen (niet solo consensu
kan gebeuren), aangezien deze zonet ter sprake kwamen.

                                                  
362 Dit is althans de regel voor de registratierechten (WEYTS, Notarieel fiscaal recht I, nr. 246; R.J., 793;
VANDEWINCKELE & TORFS, Registratie-, hypotheek- en griffierechten, nr. 87/5)
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b. Levering die bijkomstig is aan een verbintenis tot doen: aannemingsovereenkomsten
(maatwerk).

Zoals gezegd wordt de regel van art. 1138 BW niet toepasselijk geacht wanneer de levering
bijkomstig is aan een verbintenis tot doen, d.w.z. bij (roerende) aannemingsovereenkomsten
waarbij de aannemer de stof levert (zie art. 1788 BW). Deze kwalificatie wordt in beginsel
slechts gebruikt bij maatwerk, en niet bij generieke fabricage (waarover onder nr. ).

De suppletieve regel luidt hier dat de eigendom slechts overgaat door de feitelijke levering
(d.i. afgifte) van het werk, tenzij de goedkeuring de feitelijke levering voorafgaat, in welk
geval de eigendom constituto possessorio  overgaat door de goedkeuring.

Wordt het materiaal evenwel geleverd door de opdrachtgever, dan blijft hij gedurende de
bewerking daarvan in beginsel eigenaar, zonder dat hierbij de gewone regels inzake
roerende natrekking dienen te worden toegepast363.

Partijen kunnen bepalen dat de eigendom reeds vroeger overgaat. Zo kunnen zij bedingen
dat de eigendom van de materialen, ook wanneer zij door de aannemer worden aangeschaft,
reeds overgaat zodra deze gespecificeerd worden en dat de zaak voor rekening van de
opdrachtgever met die materialen wordt gefabriceerd (loonfabricage), zodat zij onmiddellijk
voor rekening van de opdrachtgever ontstaat.

NB. Indien de te vervaardigen zaak een gebouw, werk of beplanting op onroerend goed is,
gaat de eigendom ervan van rechtswege over naarmate het werk vordert, niet door middel
van een overdracht, maar op grond van de onroerende natrekking. Deze vraag staat los van
de vraag van de risico-overgang.

c. Bestanddelen, soortgoederen.

1° Beginsel

Gaat het om nog niet gespecificeerde soortgoederen of nog niet afgescheiden bestanddelen,
of om goederen die nog moeten gefabriceerd worden zonder dat het om een
aannemingsovereenkomst gaat, dan geldt de regel van art. 1138 BW in beginsel wel, maar
kan de eigendomsoverdracht maar plaatsvinden wanneer de goederen gespecificeerd zijn en
bestaan  (toepassing van het zakenrechtelijke specialiteitsbeginsel).

Zo moet bij bestanddelen eerst de natrekking worden doorbroken; bij land- en bosbouwproducten bv. moet er

                                                  
363 Vgl. R. DERINE & F. van NESTE, Zakenrecht, I B, eerste uitgave, p. 1046-1047 en noot 299: de aan-
nemer is in dat geval slechts houder van de materialen voor rekening van de opdrachtgever.
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eerst een daadwerkelijke roerendmaking plaatsvinden. Bij soortgoederen die niet bij de hoop worden verkocht
(of als een onverdeeld aandeel van een hoop), moeten de verkochte goederen eerst gespecificeerd worden, en
desnoods eerst gefabriceerd. Een specifikatie kan bv. ook gebeuren door nummering van de goederen en
inschrijving van de nummers (bv. bij waardepapieren).

Doch eenmaal deze objectieve vereisten zijn vervuld, is er volgens de traditionele opvatting geen verdere
leveringshandeling meer nodig. Op grond van art. 1138 BW gaat de eigendom dus in beginsel van rechtswege
over bij de specifikatie, en niet bij de afgifte (feitelijke levering)364.

Deze traditionele opvatting vergt evenwel een schakering: er moet namelijk in beginsel een wil zijn van de
vervreemder om voor de verkrijger te houden, waardoor de specifikatie definitief is. M.i. gaat het hier dan ook
in beginsel om een éénzijdige leveringshandeling constituto possessorio, waarmee de verkrijger op voorhand
heeft ingestemd door niet te bedingen dat de juridische levering wordt uitgesteld tot aan de feitelijke levering
of tegensprekelijke specifikatie.

Zoals hoger gezegd kan het ook zijn dat het voorwerp van de verbintenis tot geven géén specifiek exemplaar of
hoeveelheid is, maar een afgebakende hoop soortgoederen of een onverdeeld aandeel in zo een hoop
soortgoederen365. Nu is het wel zo dat bij verkoop e.d. van soortgoederen, er in art. 1138 BW géén vermoeden
besloten ligt dat partijen daarbij ook een onverdeeld aandeel in een hoop soortgoederen tot beloop van de
verkochte hoeveelheid leveren (in rechtelijke zin), tenzij er uitdrukkelijk zo’n aandeel wordt verkocht - wat
zelden het geval is. Het vermoeden speelt echter wel bij de soortgoederen waarvoor waardepapieren zijn
uitgegeven. Verder geldt het van rechtswege bij gedematerialiseerde effecten en is het een bestendig
gebruikelijk beding bij effecten die in handen worden gegeven of blijven van een bij de vereffeningsinstelling
(Effectendeposito- en Girokas van de Effectenbeurs van Brussel, NBB) aangesloten effectenhandelaar.

2° Verder uitstel van de levering op grond van de gebruiken.

Deze traditionele oplossing wordt volgens een belangrijk deel van de rechtsleer evenwel
terzijde geschoven door andersluidende gebruiken, althans in handelszaken366. De
handelsgebruiken zouden namelijk de eigendomsoverdracht in beginsel uitstellen tot er een

                                                  
364 Zie o.m. BUFNOIR, p. 46-47; DE PAGE, IV nrs. 21, 1° en 25 B; H. van PARRYS, “L’individualisatrion
des choises de genre”, J.T., 1947, 93; J. DENYS, “Le transfert de propriété des choses de genre”, J.T., 1949,
197; G. van HECKE, R.C.J.B.,  1952; J. HEENEN, R.I.D.C., 1954 extranr. Rapports, 109 v.; M.
WAELBROECK, Le transfert de la propriété dans la vente d'objets mobiliers corporels en droit comparé,
Bruylant Brussel 1961, nr. 10 p. 24; S. DAVID-CONSTANT, in Rapports belges au Xe Congrès international
de droit comparé Budapest 1978, nr. 7; voor Frankrijk onder meer C. WITZ, in Festschrift Jahr, 1993, p. (533)
539-541. Cass. 3-1-1952, R.C.J.B., 1952, 253, stelt als maatstaf de telling of weging voorop (met verwijzing
naar art. 1585 BW), wat niet met specifikatie zou mogen worden gelijkgesteld, doch dit onderscheid wordt
algemeen als een vergissing beschouwd en door alle auteurs verworpen.
365 De “koop bij de hoop” is géén emptio generis, en de eigendomsoverdracht kan dus dadleijk plaatsvinden.
366 Zo bv. J. RYN & J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, nr. 673 e.v.; P.A. FORIERS, "Les
contrats commerciaux. Chronique de jurisprudence 1970-1984", T.B.H., 1987, (2) 23 nr. 43.
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tegensprekelijke specifikatie of een feitelijke overgave heeft plaatsgevonden.

Over het bestaan en de omvang van dit gebruik is er geen eensgezindheid.

Dergelijk gebruik wordt wel in meerderheid aangenomen wanneer het gaat om goederen die aan een
vervoerder worden overhandigd. In dat geval vindt de juridische levering krachtens gewoonterecht plaats bij
afgifte aan de vervoerder367, behoudens andersluidend beding (zie in dit verband ook onder nr.).

Volgens een andere opvatting, die voortgaat op de bepalingen van de vervoerwetgeving betreffende het
beschikkingsrecht van de afzender, gaat de eigendom bij goederen die onder die wetgeving worden vervoerd
maar over bij aankomst, behoudens enkele meer bijzondere gevallen door overgave. Tot dan houdt de
vervoerder het goed nog voor de afzender, aangezien hij tot dan gehouden is de onderrichtingen te volgen van
de afzender die “meester blijft” om over de verzending te beschikken368.

In de internationale handel worden vaak standaardbedingen gebruikt, zoals bv. de Incoterms, waarmee onder
meer het tijdstip van eigendomsovergang nader wordt aangeduid.

3° Verder uitstel van de levering op grond van een bijzonder beding.

Algemeen wordt wel aanvaard dat partijen van art. 1138 BW kunnen afwijken en de
eigendomsoverdracht dus door middel van een bijzonder beding kunnen uitstellen, bv. tot op
het tijdstip van de tegensprekelijke specifikatie of telling e.d. (d.w.z. dat de vervreemder niet
bevoegd is om éénzijdig tot specifikatie over te gaan), van de feitelijke levering op een
bepaalde plaats of bepaalde wijze, van de betaling (eigendomsvoorbehoud), of van andere
nader bepaalde feiten. Dergelijke bepalingen komen zeer veelvuldig voor. Zij worden meer
algemeen (d.i. niet alleen voor soortgoederen) besproken onder i.

d. Andere toekomstige goederen

Zoals in het algemeen deel reeds uitgewerkt, kunnen er geen zakelijke rechten bestaan op goederen die nog niet
bestaan en is ook de overdracht (als rechtsgevolg) van niet bestaande goederen dus niet mogelijk.

Een overdracht in eigendom of vestiging van zakelijke rechten kan dus maar plaatsvinden op het ogenblik
waarop het goed als goed totstandkomt, al heeft de leveringshandeling eerder plaatsgehad. Voordien heeft de
verkrijger géén zakelijk recht, maar slechts een persoonlijk recht. Waar een verbintenis betreffende een

                                                  
367 Zo meer bepaald G. van HECKE, R.C.J.B., 1952, 263.
368 Zie voor bijzonderheden art. 12-13 Verdrag van Warschau op het luchtvervoer (bij aankomst ter
bestemming), - zij het uitdrukkelijk enkel bedoeld voor de verhouding jegens de vervoerder (zie art. 15), art. 30-
31 CIM (vervoer van goederen per spoor), art. 12-13 CMR (wegvervoer) (aankomst of ontvangst van het tweede
exemplaar van de vrachtbrief), alsmede art. 6 van de oude Vervoerwet 1891 (nu nog slechts uitzonderlijk
toepasselijk): “afgifte aan de besteldienst”, d.i. de bestemmeling, of verzending van het bericht van aankomst.
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toekomstig goed reeds een verbintenis is, is eigendom van een toekomstig goed nog geen eigendom.

Wel zal de eigendomsoverdracht van rechtswege plaatsvinden bij het ontstaan van de goederen (voor
toekomstige schuldvorderingen: bij het ontstaan van de schuldvordering; zie de bespreking hiervan in het
Algemeen Deel).

Wil men dat de eigendom van nog niet bestaande goederen reeds tijdens de vorming, bouw, fabricage en
dergelijke bij de bestemmeling berust, dan dient men de grond of grondstoffen (naargelang wat als hoofdzaak)
wordt beschouwd, over te dragen, zodat de verkrijger ook de toekomstige goederen verkrijgt naarmate ze
ontstaan.

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”. Zij werden hoger reeds besproken i.v.m. de mogelijkheid tot levering bij voorbaat. Zo deze heeft
plaatsgehad, zal de eigendomsoverdracht eveneens van rechtswege plaatsvinden, zodra de vervreemder het
rechtelijk bezit kan verschaffen aan de verkrijger.

e. Overdracht krachtens een titel onder opschortende voorwaarde of termijn.

Indien de verbintenis tot geven zelf onder (geldige369) tijdsbepaling of opschortende
voorwaarde is aangegaan, verandert dit op zichzelf nog niets aan het vermoeden dat partijen
de verbintenis reeds bij voorbaat hebben uitgevoerd (d.i. hebben ingestemd met de levering -
in rechtelijke zin). Wel blijft het rechtsgevolg (de overdracht) gekoppeld aan de vervulling
van de tijdsbepaling of voorwaarde. De overdracht vindt dan ook van rechtswege plaats bij
het verstrijken van de termijn of de vervulling van de voorwaarde (indien aan de andere
eisen voor overdracht is voldaan). Ook dit vloeit voort uit de regel van art. 1138 BW; voor
afwijkingen daarvan, zie hieronder. Voor de bijzondere gevallen van het legaat en de
stichting, zie evenwel hoger.

De (in beginsel) terugwerkende kracht van de vervulling van een voorwaarde, betekent bij
de opschortende voorwaarde enkel dat, achteraf gezien, de verbintenis voordien niet onver-
schuldigd was; op zakenrechtelijk vlak doet de vervulling van een opschortende voorwaarde
de eigendom evenwel niet terugwerkend overgaan (zoals evenmin de risico-overgang, zie
art. 1138, lid 2 BW)370.

Bij een opschortende tijdsbepaling moet men wel nagaan of de verbintenis tot geven zelf
ook is onderworpen aan de tijdsbepaling, dan wel of deze enkel de verbintenis tot feitelijke
afgifte betreft. De heersende leer gaat ervan uit dat een tijdsbepaling in beginsel enkel het
                                                  
369 Is de voorwaarde of tijdsbepaling ongeldig, doch de verbintenis geldig, dan vindt de overdracht natuurlijk wel
in beginsel dadelijk plaats.
370 Vgl. DE PAGE, Traité IV nr. 20 noot 2.
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laatste betreft, zodat de eigendom wel degelijk dadelijk overgaat371.

f. Verbintenissen tot geven uit andere bron dan overeenkomst.

Ontstaat de verbintenis tot geven niet uit een overeenkomst, dan kan de voor de levering
vereiste wilsovereenstemming ook nog niet worden geacht tegelijk met de overeenkomst
plaats te vinden. Dus is er in beginsel een afzonderlijke leveringshandeling nodig.

Bij eigendomsoverdracht krachtens bijzonder legaat, is zowel de aanvaarding door de
legataris vereist als de afgifte door de erfgenamen (of veroordeling die in de plaats daarvan
komt) (vgl. hoger nr.). De legataris heeft weliswaar recht op de vruchten vanaf de vordering
tot afgifte (art. 1014, lid 2 BW), doch het betreft hier een schuldvordering en nog geen
eigendomsrecht, schuldvordering die voortvloeit uit het in gebreke zijn van de erfgenaam
om zijn verbintenis tot afgifte uit te voeren.

Bij verbintenissen tot geven die ontstaan door een éénzijdige rechtshandeling krachtens een
conventionele bevoegdheid), zal de eigendomsoverdracht normaal wel plaatsvinden op dat
tijdstip, aangezien de wederpartij geacht wordtop voorhand haar instemming te hebben
gegeven (bv. bij abandonnement van een schip aan de zeeverzekeraar, art. 239 Scheepvaart-
wet).

g. Andere vereisten voor de overdraagbaarheid van een goed.

Is de overdraagbaarheid aan andere objectieve vereisten onderworpen, dan kan de
overdracht natuurlijk niet plaatsvinden vooraleer deze zijn vervuld. Ook hier kan de levering
in de zin van wilsovereenstemming tussen partijen in beginsel wel op voorhand geschieden.
De overdracht vindt dan van rechtswege plaats wanneer aan de bijkomende objectieve
vereiste is voldaan.

Dit is dan bv. de toestemming van de partij tegen wie het recht wordt uitgeoefend (bij beperkingen aan de
overdraagbaarheid van schuldvorderingen overeengekomen tussen de schuldenaar en de schuldeiser, of bij
recht van gebruik en bewoning);  de vervulling van de ter bescherming van de overdrager voorgeschreven
vereisten (bv. art. 252 lid 3 Wb. Venn.: eerst op het ogenblik van betaling); de voorlopige keuring bij
schuldvorderingen uit overheidsopdrachten (behoudens de uitzonderingen van art. 43 Overheidsopdrachtenwet
15 juni 2006); het verlenen van de voorgeschreven waarborgen inzake bodemsanering (risicogronden in de zin
van het Bodemsaneringsdecreet); machtiging van de bevoegde overheid, e.d.m.

                                                  
371 Vgl. J. LIMPENS e.a., Vente, nr. 1977.
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h. Alternatieve verbintenissen.

Bij alternatieve verbintenissen geschiedt de levering in beginsel éénzijdig, door de kennisgeving die de
keuzegerechtigde partij van haar keuze doet. Het is dan ook eerst op dat ogenblik dat de eigendom
overgaat372. Vervalt de alternatieve verbintenis op een andere wijze tot een zuivere een eenvoudige
verbintenis (bv. doordat, in een geval waarin de keuze bij de schuldenaar berustte, één van de beloofde zaken
tenietgaat en niet meer kan geleverd worden, art. 1193 BW), dan geschiedt de overdracht in beginsel op dat
tijdstip.

i. Andere conventionele afwijkingen van art. 1138 BW

De regel, die in art. 1138 BW besloten ligt voor hoofdverbintenissen tot geven, en volgens
dewelke partijen geacht worden reeds te hebben ingestemd met de (rechtelijke) levering, is
niet van dwingend recht (behalve in enkele hoger besproken gevallen).

Partijen kunnen dus niet alleen de opeisbaarheid van de verbintenis opschorten (door middel
van een voorwaarde of termijn), maar verder ook bedingen dat de opeisbaarheid van de ver-
bintenis op zichzelf niet voldoende is voor de uitvoering ervan, en de uitvoering integendeel
bepaalde handelingen vereist. Ook kunnen zij bepalen dat de levering maar uitwerking zal
hebben (d.w.z. de eigendom maar zal overgaan) op een later tijdstip of bij vervulling van een
bijkomende voorwaarde373. Het gaat er dan niet meer om dat de verbintenis tot geven zelf
onder tijdsbepaling of opschortende voorwaarde is aangegaan, maar wel dat partijen bepaald
hebben dat voor de eigendomsoverdracht los van de opeisbaarheid van de verbintenis
(ongeacht of dit dadelijk is, dan wel na het verstrijken van een termijn of de vervulling van
een voorwaarde gebeurt) er toch nog een of meer andere feiten vereist zijn. Het kan daarbij
gaan om een bepaald rechtsfeit (bv. ontvangst van de prijs) dan wel een rechtshandeling van
één of beide partijen (bv. eigendom gaat over bij het verlijden van de notariële akte; of bv.
keuze van één der partijen, zie hierboven de alternatieve verbintenis), of een combinatie
ervan (bv. eigendom gaat over op een bepaald tijdstip na een bepaalde handeling). Het gaat
niet om voorwaarden waaraan de verbintenis zelf onderhevig is, want de ene partij kan de
andere tot uitvoering van die handeling verplichten. Dit is onder meer van belang voor de
registratierechten: de registratieplicht is slechts afwezig indien het de verbintenis zelf is die
aan een opschortende voorwaarde is onderworpen. Maar het is wel zo dat de levering, in
afwijking van art. 1138 BW, dan maar zal plaatsvinden overeenkomstig wat partijen
daarover hebben bepaald, dan wel het rechtsgevolg maar zal intreden na de vervulling van
bijkomende voorwaarden.

                                                  
372 Vgl. LAURENT, Principes, XVI, nr. 221; DE PAGE, Traité, III, nr. 277 en 281; LIMPENS e.a., Vente nr.
1978.
373 A. KLUYSKENS, Zakenrecht  nr. 103, 4°; minder duidelijk DE PAGE, Traité, IV, nr. 21, 4°.
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1° Toepassingen bij roerende zaken.

Bij roerend goed kunnen partijen bepalen dat de eigendom eerst overgaat met de werkelijke
overgave, met de verschaffing van het feitelijk bezit. Of ze kunnen bv. overeenkomen dat de
eigendom overgaat op het tijdstip van de kennisname ervan door de derde die de zaak
feitelijk houdt (levering onder derden).

a) Beding van eigendomsvoorbehoud.

Zij kunnen ook bepalen dat de eigendom eerst overgaat wanneer het goed betaald is. Dit is
het beding van eigendomsvoorbehoud dat bij verkoop van roerende goederen heel vaak
voorkomt, en waarvan het belang ongetwijfeld is toegenomen sinds de inwerkingtreding van
de nieuwe Faill.W. 1997. We vinden het ook in zekere zin terug in de huurkoop en de
leasing (het onderscheid tussen beiden betreft op dit ogenblik het al dan niet bedrijfsmatig
karakter), waar de eigendom slechts overgaat door het lichten van de koopoptie.

Het eigendomsvoorbehoud is een beding bedongen door een vervreemder (voor de vereisten
voor totstandkoming en gelding ervan, zie verder) krachtens hetwelk de eigendomsovergang
wordt opgeschort tot aan de betaling van de prijs of een andere tegenprestatie.

Dit beding werd in België lang ten onrechte beschouwd als een "tijdsbepaling"374, terwijl het
natuurlijk om een opschortende voorwaarde gaat, niet van de verbintenis375, maar van de
eigendomsoverdracht376. Immers de betaling van de prijs is geen zekere, maar een onzekere
toekomstige gebeurtenis, zodat het niet om een tijdsbepaling gaat, maar om een opschortende
voorwaarde. De verwarring is veroorzaakt doordat men niet inzag dat er een verschil is tussen
een opschortende voorwaarde van de verbintenis van de verkoper en een opschortende
voorwaarde van de eigendomsovergang. Bij een koop-verkoop zijn er immers twee
rechtshandelingen, of minstens een rechtshandeling met twee aspecten:
- enerzijds het aangaan van de verbintenis om de zaak te leveren, in eigendom over te dragen;
- anderzijds de eigendomsovergang in uitvoering van die verbintenis.

                                                  
374 Zo bv. Cass. 9 februari 1933 (2 arresten), Pas. 1933 I, 103 concl. P.g. Leclercq; nog in die zin (met enige
aarzeling) DIRIX & DECORTE (2006), nr. 594. Ter verontschuldiging van het arrest van 1933 moet wel worden
aangevoerd dat het daar ging om een verkoop met afbetaling, die voorzag dat de prijs in termijnen zou worden
betaald en dat de eigendom bij de betaling van de laatste termijn zou overgaan, wat de kwalificatie van het
eigendomsvoorbehoud als tijdsbepaling nog enigszins begrijpelijk maakte.
375 Waar het arrest Cass. 9 februari 1933 stelt dat de opschortende voorwaarde van een overeenkomst nooit kan
bestaan in de uitvoering van een uit die overeenkomst voortvloeiende verbintenis, dan is dat natuurlijk wel juist,
maar miskent het dat het eigendomsvoorbehoud als opschortende voorwaarde niet de verbintenisscheppende
overeenkomst wil opschorten, maar enkel de eigendomsoverdracht.
376 In dezelfde zin ook C. LEBON, TPR 2004, p. (409) 437; G. VERSCHELDEN, "Eigendomsvoorbehoud
tussen partijen en tegenover derden", AJT 1998-99, (821) 823.
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Het betreft hier een opschortende voorwaarde en geen termijn (zoals wel eens ten onrechte
wordt gesteld). Het beding van eigendomsvoorbehoud werd in de Belgische (en franse)
rechtspraak en een deel van de rechtsleer377 wel eens ten onrechte beschouwd als een beding
waarbij de verbintenis aan een tijdsbepaling wordt onderworpen. Maar de tijdsbepaling is
een zekere gebeurtenis, de betaling door de schuldenaar is een onzekere gebeurtenis (zoniet
was het beding overigens overbodig). Deze fout is wellicht het gevolg van het onvoldoende
onderscheiden van de (opeisbaarheid van de) verbintenis (m.b. die tot verschaffing van het
feitelijk bezit) enerzijds en de levering c.q. overdracht van eigendom anderzijds378.

Het beding van gewoon eigendomsvoorbehoud is tussen partijen volmaakt geldig
(behoudens de beperkingen aangebracht door de Verbruikerskredietwet). Wel gelden in
bepaalde gevallen vormvereisten voor het beding van eigendomsvoorbehoud. Zo moet het in
een verkoop op afbetaling die onder de W. Verbruikerskrediet valt, de tekst van art. 491
Strafwetboek bevatten (art. 46 § 1 W. Verbruikerskrediet 1991).

Hoe het eigendomsvoorbehoud dient te worden begrepen (zekerheidseigendom, voorbehoud
van pandrecht, e.d.) werd hoger reeds ontleed. Daarbij werd gesteld dat het hier veeleer om
een soort (bezitloos) pandrecht gaat dan om een eigenlijk eigendomsrecht.

Naast het gewoon eigendomsvoorbehoud kan er tussen partijen ook een “verlengd” eigendomsvoorbehoud
worden bedongen. Het gaat hier om de substitutie van het eigendomsvoorbehoud op de goederen door een
gelijkaardige zekerheid op de goederen die in de plaats ervan komen, in het bijzonder de schuldvordering op de
afnemers bij verkoop. Deze substitutie kan echter ook reeds van rechtswege plaatsvinden, namelijk op grond
van zakelijke subrogatie.

De verlenging kan er ook in bestaan dat men bedingt dat de zaken die gevormd worden met de onder
eigendomsvoorbehoud staande zaak (als grondstof) ook onder eigendomsvoorbehoud komen te staan. Ook hier
kan men betogen dat deze substitutie kan plaatsvinden door toepassing van de regels inzake zaaksvorming,
maar dit lijkt te worden uitgesloten door de verwoording vab arrt. 10 FaillW. Voor alle zekerheid is het goed te
bedingen dat de verwerking van de grondstof, zolang deze niet is betaald, uitsluitend mag gebeuren voor
rekening van de leverancier379.

Problematischer is in ons recht het zgn. “verruimd” eigendomsvoorbehoud, d.i. waar bedongen wordt dat de
goederen ook eigendom blijven van de leverancier zolang niet alle schulden jegens die leverancier zijn betaald.
Voor zover men vasthoudt aan de buitenbezitstelling als constitutief vereiste voor een pandrecht, kan men

                                                  
377  Bv. Cass. 9-2-1933, Pas., I, 103; DE PAGE, Traité IV nr. 21; J. GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur
la clause de réserve de propriété”, D. 1981, 1 v.
378 Vgl. C. WITZ, “Analyse critique des règles régissant le transfert de propriété en droit français à la lumière
du droit allemand”, in Festschrift Jahr, 1993, p. (533) 545 v.
379  De geldigheid (en tegenwerpelijkheid) hiervan is in Duitsland erkend - zie BGH, 20. BGHZ 159 = NJW
1956, 788. In (Staats)Nederland is ze betwist.
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betogen dat men hier de grenzen te buiten gaat waarbinnen men zich een bezitloos pandrecht in de vorm van
eigendomsvoorbehoud kan voorbehouden, en dat hiervoor aan de vereisten voor een normaal pandrecht
(buitenbezitstelling, dan wel inschrijving pand handelszaak e.d.) moet zijn voldaan380.

b) Betaling tegen levering bij effectentransacties.

Een bijzonder geval waarbij levering en betaling gelijktijdig zijn, vinden we bij overdracht van
effecten wanneer de koop-verkoop ervan giraal wordt afgewikkeld in een
effectenvereffeningsstelsel. Het stelsel wordt trouwens als “derde” ingeschakeld om de
gelijktijdigheid van levering en betaling te verzekeren. De overdracht vind plaats door de
overboeking, juister nog door de inboeking in het systeem. Wanneer die inboeking precies
plaatsvindt wordt nader bepaald door de werkingsvoorwaarden van het stelsel (zie art. 4 Wet
van 28 april 1999 in omzetting van EU-Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het
definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en
afwikkelingssystemen381.

2° Toepassingen bij onroerend goed.

Bij de verkoop van onroerend goed wordt vaak overeengekomen dat de eigendom - ook
tussen partijen - maar zal overgaan bij het verlijden van de autentieke akte ("transportakte")
(in vele andere landen kan de eigendomsoverdracht trouwens niet eerder plaatsvinden)382.
De reden hiervoor is meestal dat men de overgang van het risico (terzake van de
tegenprestatie) wil uitstellen. Nochtans vallen eigendomsovergang en risico-overgang niet
noodzakelijk samen. Het is volmaakt mogelijk beiden te scheiden; de wet zegt alleen dat
zolang partijen niet anders bedongen hebben het risico overgaat op het ogenblik waarop de
eigendom overgaat.

Het gaat hier om een opschortende voorwaarde voor het rechtsgevolg eigendomsovergang,
die evenwel niet verhindert dat de verbintenis zelf reeds onvoorwaardelijk is (en de
registratieplicht voor verbintenissen tot overdracht van onroerend goed dus reeds bestaat en
binnen de voorgeschreven termijn zal moeten worden uitgevoerd).

Bij onroerend goed komt het beding van eigendomsvoorbehoud zelden voor, omdat men
beschikt over het onroerend voorrecht, dat eigenlijk een vorm van hypotheek bij wijze van

                                                  
380  In (Staats)Nederland wordt een dergelijk beding krachtens art. 3:92, lid 2 NBW voor ongeschreven
gehouden.
381  Zie in verband met achtergrond en eerdere ingrepen in die richting de bijdragen in B& F 1994 nr. 3, onder
andere A. del MARMOL, “Aspects juridiques du fonctionnement d’un système de compte-titres”, B & F 1994,
125.
382 In sommige landen kan de eigendomsoverdracht ook niet later worden uitgesteld. Zo kan een Auflassung in
het Duitse recht niet onder tijdsbepaling geschieden.
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voorbehoud (in plaats van vestiging) is (zie verder).

Ook komt het beding voor dat de eigendom dadelijk overgaat, maar de vervreemder het
genot behoudt tot aan de autentieke akte (of een ander later tijdstip). De vraag rijst wat de
rechtspositie van de vervreemder is in die tussentijd. In (Staats)Nederland wordt in dat geval
het recht van de vervreemder als een vruchtgebruik (bij wijze van voorbehoud)
beschouwd383.

3° Toepassingen bij schuldvorderingen.

Behoudens enkele gevallen (zie hoger) kan ook de overdracht van schuldvorderingen solo consensu gebeuren
(waar in sommige ander rechtsstelsels de mededeling aan de cessus vaak een constitutief vereiste is). Toch
komt het voor dat wordt overeengekomen dat de overdracht maar zal plaatsvinden op een later tijdstip, meestal
het tijdstip van kennisgeving aan de gecedeerde schuldenaar.

                                                  
383 Art. 3:85, lid 2 NBW.
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AFDELING D.   RELEVANTIE VAN HET TIJDSTIP VAN
EIGENDOMSOVERGANG TUSSEN PARTIJEN384.

Men kan de vraag stellen wat  het uitmaakt of de verbintenis tussen partijen reeds is uitge-
voerd (geleverd) c.q. de eigendom tussen partijen reeds is overgegaan of niet.

1. Relativering van het belang.

Enerzijds mag het belang van het al dan niet geschied zijn van een overdracht niet worden
overroepen:

- Ook al is de eigendom nog niet overgegaan, de verkoper begaat in beginsel een
wanprestatie door hetzelfde goed aan een derde te verkopen385 - tenzij de tweede verkoop
gebeurt onder voorwaarde dat de eerste geldig zou worden ontbonden, vernietigd, e.d.m.

- Ook al is de eigendom nog niet overgegaan, de derde kan zich schuldig maken aan een
onrechtmatige daad door zich het goed te laten toezeggen en leveren wanneer hij wist of
behoorde te weten van de oudere schuldvordering van de tweede (zie het leerstuk van de
derde-medeplichtigheid. Over de nadere vereisten hiervan bestaat discussie, maar ondanks
de traditioneel strengere verwoording van het leerstuk van de derde-medeplichtigheid, blijkt
uit de rechtspraak dat de oudere schuldeiser in feite bijna even sterk wordt beschermd als de
oudere verkrijger386).

- Ook al is de eigendom nog niet overgegaan, de koper (e.d.)  kan in beginsel het gekochte
goed reeds doorverkopen, mits hij de opvolgende koper daaromtrent niet in dwaling brengt,
en zelfs al leveren “bij voorbaat” (de overdracht zelf zal in het laatste geval maar
plaatsvinden wanneer de verkrijger het bezit in juridische zin verkrijgt).

- De overdracht van eigendom houdt ook niet noodzakelijk de overdracht van volle
eigendom in, waarbij de vervreemder geen enkel recht meer zou behouden op de zaak. Zo
kennen wij ten voordele van de onbetaalde verkoper het eigendomsvoorbehoud en het
voorrecht van de verkoper, het retentierecht, en de verlenging daarvan in het reclamrerecht
van art. 20, 5° Hyp.W. of het recht van stoppage in transitu (art. 104 FaillW), enz.

                                                  
384 Zie hierover rechtsvergelijkend VINDING KRUSE, What does property mean ?.
385 Vgl. Cass. 12-10-1990, Arr. nr. 77.
386 Zie M.E. STORME, "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, p. 111 v.
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2. Daadwerkelijk belang.

Anderzijds heeft het ogenblik van de eigendomsovergang tussen partijen wel degelijk
belang.

a. Zakenrechtelijk

Het tijdstip van overdracht tussen partijen bepaalt in beginsel de anteriori teit tussen
conflicterende rechten die van dezelfde partij worden afgeleid (behoudens derdenbescher-
ming en soortgelijke regels).

Zolang er geen beschikkingsonbevoegdheid is, d.w.z. geen schending van een ouder zakelijk
recht of zakelijk werkend recht, geldt de overdracht tussen partijen ook erga omnes. Dit sluit
wel niet uit dat, zo men niet de nodige publiciteit geeft aan die overdracht, derden te goeder
trouw, en bv. ook schuldeisers in samenloop, toch rechten kunnen verkrijgen in strijd met de
rechten van de (eerste) verkrijger.

Het grote verschil met andere rechtsstelsels, waar de publiciteitsvoorwaarden voor de
eigendomsoverdracht überhaupt zijn voorgeschreven387, is dat derden die de eigendomsver-
houding tussen partijen kenden of behoorden te kennen (“derden te kwader trouw”) deze in
ons recht beginsel ook moeten eerbiedigen (uitgezonderd wellicht de schuldeisers in samen-
loop en sommige andere gevallen waar de goede-trouw-eis niet wordt gesteld) (goede-
trouw-eis, zie verder), terwijl in andere landen dergelijke derden slechts kunnen worden
aangesproken op grond van een vordering uit onrechtmatige daad onder nader omschreven
voorwaarden (nl. leer van de derde-medeplichtigheid) of door middel van een actio
Pauliana.

Het is in beginsel vanaf de eigendomsovergang tussen partijen dat de verkrijger op zijn beurt
bevoegd wordt over het goed te beschikken, en het is deze bevoegdheid die het voorwerp
vormt waarop de goede trouw van een derde verkrijger betrekking moet hebben.

Zolang er omgekeerd tussen partijen nog geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden,
kan deze ook niet tegenwerpbaar zijn aan derden.

                                                  
387 Het engelse recht neemt hier een tussenpositie in: waar hij bij ons reeds eigenaar is zonder publiciteit, en in
andere landen een louter schuldeiser zolang er geen publiciteit is vervuld, wordt hij in het engelse recht reeds
een “equitable owner” (verkrijgt hij een equitable interest, wat beduidend meer is dan een loutere
schuldvordering). Wel is het zo dat de positie van de persoon die reeds eigenaar is tussen partijen, maar niet ten
aanzien van derden, in andere rechtsstelsels ook soms wordt benaderd door de toekenning van een
“anticiperend” recht zoals bv. het Anwartschaftsrecht of de Vormerkung in het duitse recht; het “ius ad rem” in
het oude ius commune, enz.
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Hoewel het tijdstip van eigendomsoverdracht tussen partijen aldus in beginsel wel relevant
is, mag men dit ook niet overroepen. Over de werkelijke positie van de betrokken partijen
zegt de eigendomsovergang in ons recht nog weinig, veel minder bv. dan de vervulling van
de publiciteit.

b. Risico-overgang.

Zo partijen niets anders hebben bedongen, gaat het risico van de tegenprestatie (in
wederkerige overeenkomsten) over op het ogenblik van de eigendomsoverdracht. De
eigendomsovergang moet wel goed onderscheiden worden van risico-overgang, d.i. de
overgang van het risico terzake van de tegenprestatie, ook al vallen beiden in ons recht
veelal samen388.

c. Legitimatie ten aanzien van derden en andere afhankelijke rechten.

Het is eerst vanaf het ogenblik waarop de koper (e.d.) tussen partijen eigenaar is geworden
dat hij als dusdanig kan optreden tegen derden die het goed bezitten zonder "titel". Voordien
kan hij dat slechts als vertegenwoordiger van de eigenaar.

Tot aan de eigendomsovergang (juister: tot deze vaste datum heeft verkregen) kan de
vervreemder in beginsel het goed nog verhuren op een wijze die tegenwerpbaar is aan de
verkrijger (behoudens kwade trouw c.q. derde-medeplichtigheid van de huurder). Omge-
keerd is het eerst vanaf de eigendomsovergang dat de verkrijger als eigenaar kan gelden je-
gens de huurder van het goed, en dus bv. voorrang kan krijgen bij eigen gebruik. Volgens de
heersende opvatting moet de partij die opzegt voor eigen gebruik reeds op het tijdstip van de
opzegging eigenaar zijn en niet slechts op  het tijdstip waartegen wordt opgezegd. Deze op-
vatting is voor kritiek vatbaar: doel van de wet  is dat de huurder minstens over de wettelijke
termijn beschikt en dat nadien het goed binnen het jaar daadwerkelijk door de eigenaar of
zijn familie wordt bewoond. In ieder geval kan de verkrijger tot opzegging overgaan zodra
de huurovereenkomst aan hem wordt overgedragen (wat niet noodzakelijk tegelijk met de
eigendom dient te gebeuren). In de praktijk wordt het probleem vaak opgelost door bij de
verkoopovereenkomst de eigendom dadelijk te laten overgaan, maar de risico-overdracht uit
te stellen tot aan het verlijden van de autentieke overdrachtsakte.

Meer algemeen is het tijdstip van de eigendomsoverdracht van belang - behoudens
andersluidend beding - voor de overgang van alle accessoria, en dus voor de uitoefening van

                                                  
388 Een uitzondering vinden we in de wet vooruitbetalingsovereenkomsten in aanbouw zijnde woningen (Wet-
Breyne 1971). Verder ook in het geval van een ontbindende voorwaarde: de vervulling daarvan doet wel de
eigendomsoverdracht met terugwerkende kracht vervallen, maar verandert niets aan de risico-overgang,
wanneer dit risico intussen reeds is verwezenlijkt (overmacht reeds is ingetreden). Vgl. J. LIMPENS e.a., La
vente en droit belge, nr. 2109 b).
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afhankelijke of “kwalitatieve” rechten (zie hiervoor hoger nr.). Hetzelfde kan gezegd
worden van het recht op de vruchten, al is dit veeleer een accessorium van het bezit.

Wanneer het risico en eigendom afzonderlijk overgaan, dan kan er een vraag van
"schadeverplaatsing" rijzen. De partij die het risico draagt, lijdt schade, doch in sommige
gevallen is het de andere partij die, als eigenaar (of als verzekeringnemer), het recht heeft de
vergoeding te vorderen (vgl. de toestand bij de commissionair). De gerechtigde is verplicht
ofwel vergoeding te vorderen en te verrekenen met de andere partij, ofwel zijn
schuldvordering over te dragen op de andere.

Bijzondere regels zijn te vinden in art. 57 Landverzekeringsovereenkomstenwet in verband
met het lot van de zaakschadeverzekering bij overdracht van de verzekerde zaak.

d. Kwalitatieve verbintenissen.

Het is eveneens van belang voor de gehoudenheid tot kwalitatieve verbintenissen (waar-
onder bv. huur). In beginsel is men gehouden tot de lasten die opeisbaar worden vanaf het
tijdstip van eigendomsoverdracht. Per uitzondering - of op grond van een overeenkomst - is
men ook gehouden tot lasten die reeds opeisbaar waren.

e. Sommige risico-aansprakelijkheden

De hoedanigheid van eigenaar is verder in beginsel bepalend voor een aantal (niet alle)
risico-aansprakelijkheden, die dan ook “kwalitatieve aansprakelijkheden” worden genoemd.
Dit geldt met name voor:
- de schade veroorzaakt door de instorting van gebrekkige of slecht onderhouden gebouwen
(art. 1386 BW);
- de kosten veroorzaakt, in geval van besmetting of behoorlijk vastgestelde toevallige
vervuiling, door producten aan de diensten van de civiele bescherming en aan de gemeente-
lijke brandweerdiensten tijdens hun interventies (art. 85 Wet 24 december 1976);
- de kosten om te voorkomen dat bodemverontreiniging zich verder verspreidt of een onmid-
dellijk gevaar vormt (Vlaams Bodemsaneringsdecreet 22-2-1995; voor andere kosten voert
het decreet geen volledige risico-aansprakelijkheid in, zie art. 26 en 32 § 2).

De risico-aansprakelijkheid voor gebrekkige producten daarentegen berust op de "bewaker"
van de zaak, dus niet noodzakelijk de eigenaar. Hierbij gelden dan ook andere maatstaven
dan de eigendomsovergang. Andere aansprakelijkheidsregelingen zijn afgestemd op het
"bezit" van de zaak, een m.i. veel beter kriterium dan de eigendom (het moet wel gaan om
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bezit voor zichzelf, dus niet om detentie). Vb. art. 18 Wet 22-7-1974 Giftig afval, art. 10
Wet 28-5-1956 Ontplofbare stoffen en tuigen). Nog andere maatstaven gelden bv. voor de
aansprakelijkheid voor de kosten van bodemsanering volgens art. 21 Afvalstoffendecreet 2-
7-1981. Vele andere objectieve aansprakelijkheden tenslotte zijn gebaseerd op bepaalde
vormen van exploitatie en rusten dus op de exploitant van bepaalde bedrijvigheden.

In sommige gevallen is er een hoofdelijke aansprakelijkheid met de schijnbare eigenaar389.

De hoedanigheid van eigenaar is ten slotte van belang voor de toepassing van
wetsbepalingen buiten het privaatrecht (fiscaal, strafrecht, enz. - we gaan hier niet in op de
vraag of de fiscus een "derde" is).

                                                  
389 Zie bv. art. 1 § 7 en 13 van de Wet Monumenten en Landschappen, zoals vervangen door art. 2
Monumentendecreet 13-7-1972, en vervolgens art. 5 § 3 en 8 § 3 Vlaams Monumentendecreet 3-3-1976; art. 9
§ 2, 19 § 2 en 24 § 2 van de Brusselse Ordonnantie Monumenten 4-3-1993.


