
© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 1 -

KORTE INHOUD

DEEL I - DE ALGEMENE BEGRIPPEN VAN HET ZAKENRECHT. ....................................................................................... 4

HOOFDSTUK I. DOMEIN VAN HET ZAKENRECHT - VERMOGENSBEGRIP ..................................................................... 4
AFDELING A. Domein van het zakenrecht................................................................................................................................... 4
AFDELING B. Het begrip vermogen............................................................................................................................................. 6

HOOFDSTUK II. HET VOORWERP VAN ZAKELIJKE RECHTEN - SOORTEN GOEDEREN............................................. 9
AFDELING A. INDELING VOLGENS HUN AARD. ................................................................................................................... 9
AFDELING B. INDELING Volgens de vatbaarheid voor private eigendom. ........................................................................... 10
AFDELING C. Andere onderscheidingen. .................................................................................................................................. 12

HOOFDSTUK III. KENMERKEN VAN ZAKELIJKE RECHTEN ............................................................................................. 13
AFDELING A. Rechtstreekse toebedeling van goederen............................................................................................................ 13
AFDELING B. Het "erga omnes" karakter van zakelijke rechten en de "separatistenpositie" van de houder
ervan. ............................................................................................................................................................................................ 16
AFDELING C. Het prioriteitsbeginsel; volgrecht tegenover de derdenbescherming; HANDHAVING DOOR
ZAKELIJKE SUBROGATIE. ....................................................................................................................................................... 20
AFDELING D. Beschikkingsonbevoegdheid en andere mechanismen voor de bescherming van oudere
rechten van derden. ...................................................................................................................................................................... 23
AFDELING E. AbstraCt of Causaal stelsel van overdracht. ..................................................................................................... 31

HOOFDSTUK IV. TRADITIONELE VEREISTEN VOOR ZAKELIJKE RECHTEN............................................................... 32
AFDELING A. Eisen gesteld aan het voorwerp van het zakelijk recht...................................................................................... 32
AFDELING B. Eisen gesteld AAN HET ZAKELIJK RECHT..................................................................................................... 48
AFDELING C. Eisen gesteld aan de titularis van het recht; toebedeling aan een vermogen van één of
meerdere personen ....................................................................................................................................................................... 84

HOOFDSTUK V. OVERDRAAGBAARHEID EN VATBAARHEID VOOR BEZWARING EN BESLAG, EN BEPERKINGEN

DAARAAN. .......................................................................................................................................................................................... 87
AFDELING A. Overdraagbaarheid............................................................................................................................................. 87
AFDELING B. DE Beslagbaarheid of verhaalsonderworpenheid............................................................................................. 98

HOOFDSTUK VI. HET ZAKENRECHT VAN DE ONLICHAMELIJKE GOEDEREN - I : DE
TOEPASSING VAN HET ZAKENRECHT BIJ ANALOGIE OP IDEEËN (INTELLECTUELE
EIGENDOM)................................................................................................................................................................................... 102
HOOFDSTUK VII. HET ZAKENRECHT VAN DE ONLICHAMELIJKE GOEDEREN - II : DE
TOEPASSING BIJ ANALOGIE EN DE NUANCERING VAN ZAKENRECHTELIJKE REGELS BIJ

SCHULDVORDERINGEN..................................................................................................................................................................... 104
AFDELING A. De schuldvordering als een onlichamelijk goed, voorwerp van zakenrecht. ................................................. 104
AFDELING B. De drievoudige gelaagdheid van schuldvorderingen. ..................................................................................... 152



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 2 -

HOOFDSTUK VIII. DE TOEPASSING VAN HET VERMOGENSRECHT OP PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN EN HET

MENSELIJK LICHAAM........................................................................................................................................................................ 159
HOOFDSTUK IX. AFGESCHEIDEN VERMOGENS EN AANDELEN IN EEN VERMOGEN ALS
ONLICHAMELIJKE GOEDEREN ............................................................................................................................................... 160

AFDELING A. Mogelijkheid en opsomming van afgescheiden vermogens............................................................................. 160
AFDELING B. De rechtsgevolgen van het afgescheiden vermogen. ....................................................................................... 164
AFDELING C. De aard van de rechten op een afgescheiden vermogens en de rechten van de schuldeisers
van die rechthebbenden.............................................................................................................................................................. 173

HOOFDSTUK X. WAARDEPAPIEREN ..................................................................................................................................... 180
AFDELING A. Het begrip waardepapier.................................................................................................................................. 180
AFDELING B. Verbintenisrechtelijke waardepapieren. .......................................................................................................... 182
AFDELING C. Zakenrechtelijke waardepapieren. ................................................................................................................... 209

DEEL II - VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN................................................................................................... 213

HOOFDSTUK I. INLEIDING........................................................................................................................................................ 213
HOOFDSTUK II. VERKRIJGING VAN BEZIT.......................................................................................................................... 213

AFDELING A. Inleiding............................................................................................................................................................. 213
AFDELING B. BEZITSVERKRIJGING ZONDER INSTEMMING VAN DE VORIGE BEZITTER ....................................... 214
AFDELING C. BEZITSVERKRIJGING ONDER ALGEMENE TITEL ................................................................................... 215
AFDELING D. BEZITSVERKRIJGING BIJ SUBROGATIE.................................................................................................... 216
AFDELING E. DECLARATIEVE VERKRIJGING DOOR AANWAS ...................................................................................... 216
AFDELING F. BEZITSVERKRIJGING onder bijzondere titel MET INSTEMMING VAN DE VORIGE
BEZITTER................................................................................................................................................................................... 216
AFDELING G. BEZITSVERLIES .............................................................................................................................................. 217

HOOFDSTUK III. DE WIJZEN VAN OORSPRONKELIJKE (NIET-AFGELEIDE) VERKRIJGING VAN
GOEDEREN.................................................................................................................................................................................... 218

AFDELING A. Inleiding............................................................................................................................................................. 218
AFDELING B. verkrijging op grond van bezit.......................................................................................................................... 218
AFDELING C. Eigendomsverkrijging op grond van het eenheids-, bepaaldheids- of specialiteitsbeginsel ......................... 222
AFDELING D. Eigendomsverkrijging op grond van publiekrechtelijke regels ...................................................................... 226
AFDELING E. Eigendomsverkrijging bij namaking, op grond van regels tot bescherming van intellectuele
eigendom..................................................................................................................................................................................... 226
AFDELING F. Ontstaan van erfdienstbaarheden uit de wet.................................................................................................... 226
AFDELING G. Verkrijging van niet-zakelijke vermogensrechten door het ontstaan ervan................................................... 228
AFDELING H. Het verschil met afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging......................................................................... 232

HOOFDSTUK IV. DE WIJZEN VAN VERKRIJGING VAN GOEDEREN ONDER ALGEMENE TITEL .......................... 233
AFDELING A. Inleiding............................................................................................................................................................. 233
AFDELING B. OVERZICHT VAN DE WIJZEN VAN VERKRIJGING ONDER ALGEMENE TITEL .................................. 235
AFDELING C. DE VERKRIJGING VAN RECHTEN OP EEN VERMOGEN. ....................................................................... 238



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 3 -

AFDELING D. Gevolgen  van de overgang onder algemene titel tegenover de overgang onder bijzondere
titel .............................................................................................................................................................................................. 239

HOOFDSTUK V. OVERDRACHT VAN GOEDEREN EN VESTIGING VAN ZAKELIJKE RECHTEN................................. 241
AFDELING A. Plaats van de overdracht in ons zakenrecht, definitie..................................................................................... 241
AFDELING B. GRONDvereisten............................................................................................................................................... 243
AFDELING C. Overdracht als generieke figuur....................................................................................................................... 248
AFDELING D. Relativiteit van de eigendomsoverdracht......................................................................................................... 256

HOOFDSTUK VI. ANDERE AFGELEIDE WIJZEN VAN VERKRIJGING ONDER BIJZONDERE TITEL. ..................... 258
AFDELING A. De verkrijging van wettelijke hypotheken, wettelijke pandrechten en ten slotte het beslag en
gelijkgestelde figuren als verkrijging van een recht met een zekere zakelijke werking........................................................... 258
AFDELING B. ONEIGENLIJKE NATREKKING VAN BESTAANDE GOEDEREN (in HET BIJZONDER
KWALITATIEVE VORDERINGEN).......................................................................................................................................... 267
AFDELING C. PERSOONLIJKE SUBROGATIE (CESSIO LEGIS) ....................................................................................... 270
AFDELING D. De zakelijke werking van een herroeping of ontbinding zonder terugwerkende kracht................................ 271

HOOFDSTUK VII. ANDERE WIJZEN VAN VERLIES VAN GOEDEREN ........................................................................... 272
AFDELING A. Het wegvallen van een beperkt zakelijk recht door het verstrijken van de termijn, de niet-
hernieuwing van de inschrijving  of andere wettelijke gronden............................................................................................... 272
AFDELING B. De zakelijke werking van een herroeping of ontbinding zonder terugwerkende kracht. ............................... 273
AFDELING C. Tenietgaan van een recht door tenietgaan van het goed waarop het recht is gevestigd of
tenietgaan van het goed waarbij het recht accessoor is ........................................................................................................... 273
AFDELING D. Afstand (in ruime zin) ....................................................................................................................................... 274
AFDELING E. Tenietgaan van beperKte zakelijke rechten door vermenging IN HOOFDE VAN EEN
PERSOON................................................................................................................................................................................... 276

HOOFDSTUK VIII. ONZELFSTANDIGE OF DECLARATIEVE WIJZEN VAN VERKRIJGING, M.I.V.
VERDELING EN ZAKELIJKE SUBROGATIE. ......................................................................................................................... 277

AFDELING A. INLEIDING ....................................................................................................................................................... 277
AFDELING B. DECLARATIEVE VERKRIJGING DOOR HET WEGVALLEN VAN SAMENLOPENDE
RECHTEN VAN ANDEREN BIJ PLURALITEIT VAN RECHTEN OP EENZELFDE GOED OF
VERMOGEN............................................................................................................................................................................... 278
AFDELING C. Zakelijke SUBROGATIE................................................................................................................................... 291



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 4 -

DEEL I  - DE ALGEMENE BEGRIPPEN VAN HET
ZAKENRECHT.

HOOFDSTUK I.   DOMEIN VAN HET ZAKENRECHT -
VERMOGENSBEGRIP

AFDELING A.  DOMEIN VAN HET ZAKENRECHT

* Het zakenrecht in enge zin (droit des biens (maar eigenlijk juister droit des biens matériels),
Sachenrecht) betreft de rechtstreekse toebedeling van zaken, d.i. materiële goederen aan
personen (al dan niet collectief). In deze toebedeling erkent het "zakelijke rechten" als  "iura in
re" Door die toebedeling behoren zaken toe aan een persoon (natuurlijke of rechtspersoon)
en/of een vermogen (of in gemeenschap aan meerdere personen en/of vermogens). Die
toebedeling kan ook inhouden dat een zaak volledig aan één of meer personen toekomt, of dat
ze in een bepaald opzicht aan een persoon en in een ander opzicht aan een ander toekomt
(diversificatie van zakelijke rechten (droits réels, dingliche Rechte, property rights), of dat ze
niet vatbaar zijn voor particuliere eigendom maar een ander statuut krijgen.

Het zakenrecht omvat traditioneel niet enkel het recht van de zakelijke rechten, maar ook het
recht van het bezit. Hoewel bezit strikt genomen geen zakelijk recht is, gaat het bezitsrecht
ook over de toebedeling van zaken of andere goederen en is het nauw verweven met het
zakenrecht in engere zin.

De concepten van het zakenrecht worden ook bij analogie toegepast om andere
vermogensrechten (activa) te erkennen en toe te bedelen, de zgn. onlichamelijke goederen.
Door deze uitbreiding spreekt men soms van "goederenrecht" in plaats van zakenrecht. Deze
overdrachtelijke toepassing wordt verder uitvoeriger besproken.

Het zakenrecht c.q. goederenrecht handelt tenslotte ook over het begrip "vermogen" en de
rechten op vermogens in het algemeen.

* Het verbintenissenrecht handelt over rechten op een prestatie van een of meer personen, d.i.
iura "in personam".

Het verbintenissnerecht bepaalt dus nooit rechtstreeks maar enkel onrechtstreeks de
toebedeling van goederen (waarbij men soms spreekt van "iura ad rem").



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 5 -

Het verbintenissenrecht strekt ook tot bescherming van vagere of collectieve belangen, zoals
bv. het recht op milieubescherming. Ook het zakenrecht kan tot de bescherming van zulke
belangen strekken1.

* Intellectuele eigendomsrechten werden geschapen naar het model van zakelijke rechten,
maar betreffen noch zaken noch schuldvorderingen of vergelijkbare vermogensrechten, maar
hebben als voorwerp ideeën, vormen, e.d.

* Het erfrecht is in onze continentale traditie in hoofdzaak een bijzonder deel van het
zakenrecht. Het handelt over de toebedeling van goederen die behoren tot het vermogen van
een overleden persoon. Naar Frans en Belgisch recht gaat het daarbij om een overgang van
rechtswege op de verkrijgers. Het erfrecht is ten dele ook verbintenissenrecht : het handelt
o.m. over het lot van de schulden van de overledene, en doet ook verbintenissen ontstaan.

* Het rechtspersonenrecht (recht van vennootschappen, verenigingen en stichtingen) is
eveneens op de eerste plaats zaken- en verbintenissenrecht. Maar het omvat ook een nog niet
genoemde categorie van rechten, nl. lidmaatschapsrechten en wordt traditioneel als een
afzonderlijke rechtstak beschouwd. Vennootschappen en verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid evenwel zijn belangrijke themata van het zakenrecht en het
verbintenissenrecht.

In dit werk wordt in beginsel enkel het interne Belgische recht beschreven. In
rechtsverhoudingen met internationale aspekten moet daartoe natuurlijk eerst worden
nagegaan of het Belgische recht van toepassing is.

                                                  
1 Zie W. WILHELM, Sachenrecht, De Gruyter Berlin 1993, No. 199 v; A. CARETTE, pr.
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AFDELING B.  HET BEGRIP VERMOGEN

1. Het begrip vermogen zoals het ontstaan is uit de rechtsontwikkeling

Het begrip vermogen (patrimoine, Vermögen) zoals het in ons recht en de meeste andere
rechtsstelsels wordt gehanteerd is de uitkomst van een aantal belangrijke basisgegevens of
verworvenheden van het recht en de rechtsontwikkeling, waarvan we de voornaamste willen
aangeven. Hiermee willen we niet specifiek de positiefrechtelijke regels van het Belgische
recht schetsen, maar vooraf een algemeen kader waarbinnen eerst het huidige Belgische recht
als een meer concrete vorm ervan tot ontwikkeling is gekomen.

1° Op de eerste plaats veronderstelt dit een begrip van “zakenrecht” (droit des biens (maar
eigenlijk juister droit des biens matériels), Sachenrecht) in enge zin als het geheel van regels
die de toebedeling van materiële goederen – dit is zaken – aan personen (al dan niet collectief)
organiseren (zie hoger).

2° Op de tweede plaats veronderstelt dit een begrip van schuldvorderingen (Fr. créances, Dui.
Forderungsrechten, En.  claims) c.q.  verbintenissen (Fr. en En. obligations, Dui.
Verbindlichkeiten) als een rechtsband die bij niet-nakoming van de verschuldigde prestatie
verhaal op de goederen van de schuldenaar mogelijk maakt (NB: het onderscheid tussen
zakelijke rechten en schuldvorderingen wordt verder uitvoeriger besproken). Dergelijke
verhaal is niet alleen een alternatief voor de lijfsdwang (dwang op de persoon van schuldenaar
of borg) maar heeft dit in het hedendaagse recht ook omzeggens geheel vervangen.

Door die verhaalsmogelijkheid gaan de goederen van een schuldenaar waarop dit verhaal
mogelijk is een rol vervullen als “gemeenschappelijk onderpand” voor de schuldeisers die er
verhaal op kunnen nemen, en kan men eerst spreken van activa en passiva. Op die wijze
ontstaat het begrip vermogen als een geheel van activa die tegelijk onderworpen zijn aan
verhaal voor schulden, en in die zin gezamenlijk “bezwaard” zijn met passiva. Dit begrip sluit
op zichzelf nog niet uit dat een persoon meerdere vermogens kan hebben.

3° Op de derde plaats ontstaan er wijzen waarop een dergelijk vermogen vereffend wordt, wat
wil zeggen dat met de activa de passiva worden aangezuiverd (geheel of in de mate van het
mogelijke). Liquidatie van het vermogen van een overledene, een gefailleerde, enzovoort
kunnen in het bijzonder worden georganiseerd.
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4° Ten vierde gaat dit geheel van goederen die bezwaard zijn met passiva ook als dusdanig het
voorwerp vormen van juridische regels en gebeurtenissen. Het vermogen wordt een juridische
algemeenheid (universitas iuris). Zo wordt het bv. mogelijk dat het vermogen van een
overledene als geheel overgaat op erfgenamen (erfrecht), in plaats van eerst vereffend te
worden, of als geheel ingebracht wordt in een gemeenschap – bv. de algehele
huwgemeenschap, of bij het overlijden van een testamentaire stichter als geheel voortleeft als
een stichting.

5°  Door de hoger reeds aangegeven toepassing van regels, die ontstaan zijn in het zakenrecht,
op andere waarden dan zaken ontstaat de categorie van de onlichamelijke goederen als
vermogensrechten. Zo is bv. een schuldvordering van een persoonlijke band tussen schuldeiser
en schuldenaar ook een overdraagbaar en beslagbaar vermogensbestanddeel van de schuldeiser
geworden (Op deze toepassing van de beginselen van zakenrecht op onlichamelijke goederen
wordt verderop nog uitvoeriger ingegaan).

Onder activa van een vermogen verstaat men sindsdien dan niet alleen meer zaken en zakelijke
rechten op zaken, maar ook schuldvorderingen en later nog een hele reeks andere
onlichamelijke goederen (bv. intellectuele rechten). Geen vermogensrechten zijn in beginsel
goederen die noch zaken zijn noch geldelijk verzilverd kunnen worden.

2. Het begrip vermogen in het Belgische positieve recht - beginsel: de enkelvoudigheid en
eenheid van het vermogen

Het Belgische vermogensrecht wordt nog steeds gedomineerd door de klassieke theorie van
het vermogen, die de volgende uitgangspunten hanteert.

Op de eerste plaats heeft elke persoon (zowel natuurlijke als rechtspersoon) een vermogen, ook
al lijkt hij niets te bezitten. Het bestaan van een vermogen is immers onafhankelijk van de
concrete inhoud ervan.

Op de tweede plaats heeft elk rechtssubject in beginsel slechts één vermogen. Al zijn goederen
en rechten samen vormen dat ene vermogen. Het belangrijkste gevolg hiervan is, zoals verder
uitgewerkt, dat alle goederen in beginsel tot gemeenschappelijk onderpand dienen van de
schuldeisers (uitwerking onder volgende afdeling).

Hieruit volgt verder dat een apart vermogen in beginsel vereist dat er een aparte persoon is.
Een vermogensafscheiding moet dus in principe gebeuren door de oprichting van een
rechtspersoon (vennootschap met rechtspersoonlijkheid, stichting, vereniging met
rechtspersoonlijkheid, ESV).  Gevolg hiervan is dan dat die rechtspersoon eigenaar wordt van
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het vermogen, en de aandeelhouders of leden, zo die er zijn, ten aanzien van de goederen van
de rechtspersoon geen rechten in re meer hebben, maar enkel obligatoire rechten (en
lidmaatschapsrechten).

Ook dit vermogen is een geheel van activa en passiva, dat een juridische algemeenheid vormt
en als één geheel wordt bestuurd en/of vereffend.

Een vierde beginsel is dat er in beginsel ook geen vermogens bestaan andere dan die van
personen.

De genoemde beginselen zijn niet absoluut in ons recht, en we zullen verderop dan ook zien
dat er in afwijking van die beginselen ook in ons recht welbepaalde soorten afgescheiden
vermogens bestaan (bv. de huwelijksgemeenschap, de maatschap, het effectendepot e.d.m.).
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HOOFDSTUK II.  HET VOORWERP VAN ZAKELIJKE RECHTEN -
SOORTEN GOEDEREN

De bestanddelen van het vermogen worden goederen genoemd. Goederen zijn zaken en andere
vermogensrechten (onlichamelijke goederen). Rechten die niet in termen van geld kunnen
worden uitgedrukt, horen hier niet bij (geen vermogensrechten, dus geen goederen).

Goederen worden traditioneel ingedeeld in verschillende categorieën, waarvoor gedeeltelijk
andere regels gelden.

AFDELING A. INDELING VOLGENS HUN AARD.

Een eerste indeling is gebaseerd op de aard van de goederen. Voor de uitwerking hiervan
wordt verwezen naar de klassieke handboeke zakenrecht. De combinatie van deze criteria leidt
wat betreft verschillende regimes tot volgende grote categorieën van goederen :

1° Onroerend goed (Fr. immeubles, Du. Liegenschaftsrechte, En. ± real property), zowel
onroerende zaken als (onlichamelijke) beperkte rechten op onroerende zaken.

2° Roerende zaken en beperkte (onlichamelijke) rechten op roerende zaken. Als roerende
zaken gelden ook waardepapieren, met name verbintenisrechtelijke waardepapieren, waarin
schuldvorderingen zijn belichaamd (zie hieronder) en zakenrechtelijke waardepapieren,
waarin (rechten op) zaken zijn belichaamd (zie verder)

3° Roerende zaken die "registergoederen" zijn, in ons recht enkel geregistreerde schepen (in
sommige andere rechtsstelsels ook vliegtuigen en zelfs spoorrijtuigen).

4° "Onroerende goederen door bestemming" (Fr. immeubles par destination), dit zijn roerende
zaken die grotendeels behandeld worden als bijzaak bij een onroerend goed, op voorwaarde
dat zij ook eigendom zijn van de eigenaar van het erf (art. 522 en 524 v. BW).

5° Andere onlichamelijke goederen (biens incorporels, Immaterialgüter, incorporeal assets),
d.i. vermogensrechten (andere dan eigendom en beperkte rechten op zaken). Zij zijn zoals
gezegd het gevolg van het feit dat wij de begrippen van het zakenrecht ook zijn gaan
toepassen op andere dingen dan materiële zaken.

De belangrijkste onlichamelijke goederen worden verder nader besproken, met name :
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- op de eerste plaats schuldvorderingen en andere obligatore rechten. Deze kunnen ook in een
waardepapier belichaamd worden en worden dan als roerende zaak behandeld.
- intellectuele rechten.

De meeste andere onlichamelijke activa genieten niet van dezelfde bescherming als zaken en schuldvorderingen
en zijn vaak geen subjektieve vermogensrechten in enge zin (sommige ervan zijn toch uitgegroeid tot subjectieve
rechten, bv. de handelsnaam.). Hun bescherming vindt uitsluitend onrechtstreeks plaats, door de regels inzake
onrechtmatige daad, de handelspraktijken e.d.

6° Als "onlichamelijk goed" wordt ook beschouwd het recht dat betrekking heeft op een
afgezonderd vermogen (zonder rechtspersoonlijkheid), meestal in de vorm van een "aandeel"
in dat vermogen (bv. aandeel in een maatschap, een beleggingsfonds e.d.). Zie verder
Hoofdstuk VIII.

AFDELING B.   INDELING VOLGENS DE VATBAARHEID VOOR
PRIVATE EIGENDOM.

Onder dit opzicht onderscheiden we de volgende categorieën.

1. Goederen vatbaar voor private eigendom, d.i. in de handel (“in commercium”)

Zij behoren toe aan private natuurlijke of rechtspersonen of aan publieke rechtspersonen of zij
vormen een onbeheerd goed dat kan toegeëigend worden (“res nullius”).

Vatbaarheid voor private eigendom sluit natuurlijk niet uit dat het gebruik en de overdracht
van deze goederen nader kan geregeld of beperkt zijn.

2. Zaken buiten de handel (“extra commercium”)

Zaken zijn buiten de handel indien of zolang zij niet vatbaar zijn voor private eigendom
(daarnaast zijn er nog een reeks goederen waarvan de overdraagbaarheid beperkt is, maar die
niet buiten de handel zijn in enge zin).

Onze traditie onderscheidt:

a) res communes, gemene zaken die uit hun aard niet vatbaar zijn voor private eigendom, d.i.
met uitsluiting van anderen. Het gaat om zaken die naar verkeersopvattingen zolang ze
bestaan evenmin niet kunnen worden "gedesaffecteerd", d.i. ontdaan van hun openbare
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bestemming.
Zie m.b. art. 538 B.W. : stranden, bevaarbare waterlopen, havens, bepaalde wegen. Verder de
zee, de lucht, het licht, de wind, enz.

b) “res in uso publico”, goederen die bij beslissing van de overheid bestemd worden tot
gebruik voor publiek gebruik ("openbare dienst"). Zij kunnen wel gedesaffecteerd worden, en
zijn vanaf dat ogenblik wel vatbaar voor private eigendom. Tot dan is het gebruik ervan en de
beschikking erover bepaald door publiekrechtelijke regels.
Vb. niet bevaarbare waterlopen, versterkingen met militaire functie, de meeste wegen,
spoorwegen, begraafplaatsen in gebruik, gebouwen waarin openbare diensten gehuisvest zijn.
musea, e.d.m.

Wanneer goederen van één van deze twee categorieën "eigendom" zijn van een bepaalde
overheid, behoren zij tot het "openbaar domein" van die overheid (de staat, het gewest, de
gemeente, enz.). Goederen van een overheid die niet de genoemde bestemming hebben,
behoren tot diens privaat domein en zijn in beginsel onderworpen aan de regels van het
gemeen zakenrecht. Het B.W. hanteert dat onderscheid niet, en art. 538 en 539 B.W. bevatten
ook goederen die nu geacht worden tot het privaat domein te behoren.

c) Bijzondere regels gelden voor gebouwen bestemd voor de godsdienst en goederen in
gebruik voor de eredienst (res sacrae). Deze verschillen naargelang het statuut van de
kerkgemeenschap. In de ene gevallen gaat het om zuiver privaatrechtelijke genootschappen,
waarvan de gebouwen ook een privaatrechtelijk statuut hebben. Daarnaast bestaan er evenwel
ook de kerkfabrieken als publiekrechtelijke rechtspersonen tot beheer van goederen voor de
rooms-katholieke godsdienst (meestal goederen die door de Franse bezetter werden
genationaliseerd en voordien gewoon kerkelijke eigendom waren).

d) Het menselijk lichaam en zijn organen zijn in beginsel buiten de handel (ook na het
overlijden). De verhouding van een persoon tot zijn lichaam kan niet gezien worden in termen
van "eigendom", maar uitsluitend in termen van "persoonlijkheidsrechten". Organen e.d. zijn
zolang zij nog een lichamelijke functie kunnen hebben evenmin het voorwerp van private
eigendom, en het gebruik ervan is door afzonderlijke regels  van personenrecht
gereglementeerd. Zie hoofdstuk VII.

e) Bepaalde andere zaken, zoals bv. verboden verdovende middelen worden ook "buiten de
handel" genoemd. Onder strikte voorwaarden is eigendom of gebruik ervan evenwel mogelijk
(bv. medisch gebruik).

f) Naast de genoemde zaken zijn er ook een heleboel andere "rechten" of waarden buiten de
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handel in die zin dat de rechten niet in vermogensrechtelijke termen mogen worden gezien en
onttrokken zijn aan de normale regels van het vermogensrecht. Men denke bv. aan :
- openbare ambten. Weliswaar kan iemand daar een "recht" op hebben op grond van
publiekrechtelijke regels, doch dit is geen vermogensrecht;
- de staat en bekwaamheid van personen in het algemeen, de huwelijkstoestemming, de
persoonlijkheidsrechten e.d.;
- in ons recht ook het recht van de erfgenaam in spe op een nog niet opengevallen
nalatenschap (art. 1600 BW), alsmede rechten die accessoor zijn aan een erfaanspraak, zoals
het recht om inkorting te vorderen (dit komt verderop nog ter sprake), inbreng te vorderen (in
beginsel in natura), e.d.m.

AFDELING C. ANDERE ONDERSCHEIDINGEN.

Andere onderscheidingen van de goederen spelen een beperktere rol, aangezien zij slechts
relevant zijn voor een of meer bijzondere regels. Deze onderscheidingen komen dan ook maar
ter sprake bij de bespreking van die regels. Vb.:
-  soortgoederen tgo. speciesgoederen;
-  goederen die deel uitmaken van een feitelijke algemeenheid;
- goederen die deel uitmaken van een juridische algemeenheid, d.i. een afzonderlijk vermogen.

Daarnaast bestaan er nog enkele categorieën die in het bijzonder voor het zekerheden- en
insolventierecht van belang zijn, zoals bv. de categorie "financiële activa". Ook deze categorie
komt verderop ter sprake; de belangrijkste afwijkende regels daarvoor zijn te vinden in de
WFZ (Wet van 15 december 2004 op de Financiële Zekerheden, strekkende tot omzetting van
RL 2002/47/EG betreffende financiële-zekerheidsovereenkomsten, En. collateral Directive2).

                                                  
2 T e k s t  v a n  d e  R i c h t l i j n  o p  h t t p : / / e u r o p a . e u . i n t / e u r -
lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0047:NL:HTML
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HOOFDSTUK III.   KENMERKEN VAN ZAKELIJKE RECHTEN

Het betreft hier kenmerken die gelden voor alle zakelijke rechten, inbegrepen die zakelijke
rechten die zekerheidsrechten zijn. Ze worden hier uitgewerkt omdat die kenmerken in
beginsel ook gelden voor zakelijke zekerheden; bijzondere regels voor zakelijke zekerheden
komen verder ter sprake. Deze kenmerken zijn de volgende:
- een zakelijk recht houdt een rechtstreekse toebedeling van een goed aan een persoon en/of
vermogen in (A);
- kan daarom rechtstreeks jegens eenieder worden uitgeoefend (B);
- geeft een volgrecht en voorrang op jongere rechten, maar moet voorrang verlenen aan oudere
rechten (C.);
- maakt andere personen dan de titularis beschikkingsonbevoegd (D.);
- en kan worden gehandhaafd door zakelijke subrogatie (C.).

Andere kenmerken van zakelijke rechten, zoals de overdraagbaarheid en beslagbaarheid,
volgen niet uit het concept zelf van zakelijk recht, maar zijn beginselen van ons
vermogensrecht, met belangrijke beperkingen, die verder ter sprake komen.

De van deze kenmerken afwijkende kenmerken van schuldvorderingen (persoonlijke rechten),
zoals de afwezigheid van prioriteitsbeginsel, de afwezigheid van volgrecht, het niet scheppen
van beschikkingsonbevoegdheid, en het gebrek aan handhaving door zakelijke subrogatie,
komen verder ter sprake.

AFDELING A. RECHTSTREEKSE TOEBEDELING VAN GOEDEREN

1. Zakelijke rechten

In tegenstelling tot schuldvorderingen geven zakelijke rechten een directe macht op een zaak
of een onlichamelijk goed. Dit recht kan toekomen aan 1 of meerdere personen, exclusief of
verdeeld zijn. Goederen kunnen daarbij "in volle eigendom" aan één of meerdere personen
toebehoren (of aan één of meerdere vermogens toebedeeld worden), dan wel in bepaalde
opzichten aan één persoon en in andere aan een andere : opsplitsing van eigendom, meer
bepaald door de afsplitsing van beperkte zakelijke rechten, iura in re aliena.

Een zakelijk recht is het gevolg van een rechtstreekse toebedeling van een zaak (of bij
uitbreiding een onlichamelijk goed) aan één of meer personen (of vermogens) - in beginsel
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onafhankelijk van de activiteit van een andere persoon. Het kan een toebedeling zijn in volle
gerechtigdheid, dan wel opgesplitst in enerzijds de eigendom en anderzijds beperkte zakelijke
rechten. Aldus heeft de gerechtigde zeggenschap over de zaak zelf. Natuurlijk zal in feite de
toebedeling mede bepaald worden door de vraag wie feitelijke macht heeft over de zaak (cfr.
de rol van het bezit).

Schuldvorderingen (ook persoonlijke rechten genaamd) daarentegen geven recht op een
prestatie (geven, doen of nalaten) van één of meerdere personen, en hoogstens onrechtstreeks
op een zaak of goed (zie verder de bespreking van het verhaalsrecht van schuldeisers).

In het Anglo-Amerikaanse recht zijn er naast zakelijke en persoonlijke rechten ook nog een
tussenklasse nl. de equitable interests (bv. in de trust). Zij vormen een soort zakelijk recht dat
betrekking heeft op een afgescheiden vermogen in zijn geheel, waarover iemand anders het
beheer heeft, en waarbij de begunstigde geen rechten heeft op de afzonderlijke goederen,
maar enkel op het vermogen (fonds) als geheel.

2. Bezit.

Het recht van het bezit betreft eveneens de rechtstreekse toebedeling van goederen. Meer dan
eigendom wordt bezit toegekend op basis van een rechtstreekse of onrechtstreekse feitelijke
macht over de zaak.

Het begrip bezit is in de loop der geschiedenis ontwikkeld tot een complex begrip door de
anavaarding van de gedachte dat men voor iemand ander kan bezitten en omgekeerd dat men
door iemand anders kan bezitten. Dit komt verderop ter sprake.

In de hedendaagse romanistische opvatting is "bezit" een toestand die aan elk van de zakelijke
rechten beantwoordt als een soort "schaduw" van dat recht (vgl. de Latijnse uitdrukking
“imago dominii”)3. hoewel dogmatisch bezit dus kan worden gezien als een afgeleid begrip
van eigendom of zakelijk recht, is het historisch het primaire begrip, en eigendom het
secundaire. Eigendom wordt vermoed toe te komen aan de bezitter. Binnen bepaalde grenzen
moet bezit echter wel wijken voor oudere eigendom (of zakelijke rechten).

Bij wijze van analogie wordt het begrip bezit ook gebruikt voor beperkte zakelijke rechten
(bezit van vruchtgebruik, van pand, van opstalrecht, van erfdienstbaarheid).

Aangezien het bezit een toestand is die rechtens wordt beschermd is bezit ook een subjektief
recht. Het is geen zakelijk recht in enge zin, wel in ruime zin (als "schaduwrecht" van een

                                                  
3 Vgl. CARBONNIER, Droit civil, III, les biens (1980), p. 70.
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zakelijk recht).

Indien het loutere bezit geen bevoegdheid geeft om over de zaak te beschikken, verschaft het
in vele gevallen minstens de macht om over de zaak te beschikken, voornamelijk bij roerende
zaken.
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AFDELING B.  HET "ERGA OMNES" KARAKTER VAN ZAKELIJKE
RECHTEN EN DE "SEPARATISTENPOSITIE" VAN DE HOUDER ERVAN.

1. Beginsel.

Aangezien zakelijke rechten een rechtstreekse toebedeling van een zaak inhouden, kunnen ze
dus ook rechtstreeks ten aanzien van de zaak worden uitgeoefend, en niet slechts ten aanzien
van een of meer bepaalde personen die gehouden zouden zijn tegenover de rechthebbende. Het
recht kan dus in beginsel "erga omnes" worden uitgeoefend, niet enkel jegens degene die
gehouden zouden zijn tegenover de rechthebbende.

De rechthebbende heeft dan ook normaal een "afscheidingsrecht” (droit de séparation,
Aussonderungsrecht; ook separatistenpositie genoemd) in geval van faillissement of een
andere vorm van samenloop: hij kan de zaken in zoverre ze hem toekomen afscheiden van de
boedel van de gefailleerde e.d. boedels (zie verder). Zo hij geen afscheidingsrecht heeft, heeft
hij minstens een afzonderingsrecht (Absonderungsrecht , recht op afgezonderde tegeldemaking
bij samenloop, en dus voorrang op de opbrengst).

2. Toelichting bij het afzonderings- en afscheidingsrecht.

a. De afzondering en zijn gevolgen.

De afzondering houdt in dat bij verhaal op het vermogen van de schuldenaar (bv.
faillissement) de verdeling van de opbrengst van goederen waarop zakelijke rechten rusten van
derden, afzonderlijk dient te gebeuren, los van de rangregeling van de algemene boedel. Aldus
moet die zakelijk gerechtigde niét bijdragen in de kosten van de algemene boedel (de zgn.
boedelschulden), maar enkel in de specifieke kosten voor de tegeldemaking van dat goed.

b. Separatistenpositie of afscheidingsrecht.

 De meeste zakelijke rechten verschaffen bovendien ook nog een afscheidingsrecht
(“Aussonderungsrecht”) (ook “separatistenpositie” genoemd).  Het afscheidingsrecht geeft de
zakelijk gerechtigde (die dan “separatist” heet) het recht om zijn onderpand individueel te
executeren volgens de regels en procedures die voor de verzilvering van dat soort rechten op
dat soort goederen gelden. In beginsel blijft dat individuele executierecht behouden in geval
van algemene samenloop, wat betekent dat de gerechtigde niet verplicht is de verzilvering te
laten geschieden door de algemene vereffeningsbewindvoerder (zoals de curator bij een
faillissement, enzovoort). Zonder dit afscheidingsrecht wordt het onderpand uitsluitend
geëxecuteerd door de algemene bewindvoerder (collectieve executie). Indien de gerechtigde
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dat recht uitoefent, blijven de goederen “buiten de boedel”. De schuldeiser hoeft zich dan aan
het bewind over de boedel (de curatele, enz.) in beginsel niets gelegen laten. Dat betekent
overigens niet dat de bewindvoerder, zo bv. de curator, over die goederen helemaal geen
beheer heeft; zolang de goederen niet daadwerkelijk aan de boedel onttrokken zijn, voert hij
het beheer over die goederen. Dit afscheidingsrecht is voor de meeste soorten zekerheidsrecht
echter wel teruggeschroefd of afgeschaft in bepaalde types van samenloop, zoals bv. het
faillissement.

3. Positie van derden.

Derden:
- moeten de revindicatie dulden door de eigenaar/rechthebbende (ongeacht de vraag hoe deze
eigenaar is geworden; dat kan bv. ook het gevolg zijn van een zakelijke subrogatie, of van een
naasting van het goed in uitoefening van een naastingsrecht, e.d.);
-moeten actiones negatoriae dulden van de eigenaar/rechthebbende: d.i. vorderingen tot
ontkenning van het bestaan van een recht van derden zowel als vorderingen tot staking of
stopzetting van feitelijke gedragingen door derden die een inbreuk vormen op het zakelijk
recht;
- en zijn onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk voor elke schade die bestaat uit of
veroorzaakt is door een inbreuk op het recht, behoudens een rechtvaardigingsgrond of - in de
meeste gevallen - gebrek aan schuld. Dit wordt behandeld in het aansprakelijkheidsrecht.

Niet-eigenaars die bezitter zijn van een zaak moeten dit evenwel niet in alle gevallen dulden,
en genieten in sommige gevallen zelfs van een bescherming tegen de eigenaar.

4. Positie van de bezitter.

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

5. Vergelijking met obligatore rechten

a. De relativiteit van het verhaalsrecht vergeleken met het absolute karakter van zakelijke
rechten

Indien de schuldenaar van een schuldvordering niet in staat is na te komen en de schuldeiser
zich verhaalt op diens goederen, blijkt de relativiteit van een schuldvordering duidelijk.
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Aangezien de schuldvordering op zichzelf geen zakelijk recht verschaft op bepaalde activa, zal
bij gebreke aan vrijwillige nakoming door de schuldenaar de schuldvordering moeten worden
“gerealiseerd” door verhaal te nemen op activa van de schuldenaar. Een dergelijke “realisatie”
is ook nodig om te vermijden dat activa uit het vermogen van de schuldenaar zouden
verdwijnen, en aldus de verhaalsmogelijkheden van de schuldenaar zouden verminderen.

Uit de principieel gelijke rang van schuldvorderingen volgt verder dat alle schuldeisers dus in
beginsel dezelfde mogelijkheden / rechten hebben om verhaal te nemen op de activa van hun
schuldenaar, behoudens “wettige redenen van voorrang bestaan” (art. 8 Hyp.W.), met name
krachtens een zakelijk recht of een andere soort zakelijke zekerheid. En voor zakelijke rechten
en zakelijke zekerheden geldt in ons recht een numerus clausus.

Aangezien er in beginsel gelijke rang geldt tussen schuldeisers, schept een “realisatie” op de
betrokken activa dan ook in beginsel géén individueel zakelijk recht voor die schuldeiser, maar
een collectief recht voor alle schuldeisers. In ons recht drukt men dit uit door te zeggen dat er
“samenloop” van schuldeisers ontstaat op die activa (concursus), waarbij hun onderlinge
verhouding gefixeerd wordt. Samenloop impliceert een soort collectief zakelijk recht
(pandrecht) van alle “samenlopende” (concurrerende) schuldeisers. Daarom spreekt art. 8
Hyp.W. ook van een “gage collectif”. Dit zou slechts anders zijn indien de schuldenaar door de
wijze waarop hij verhaal neemt een erkend zakelijk recht zou verkrijgen. In ons recht is dat in
beginsel niet het geval is, al geschiedt dat wel in sommige andere rechtsstelsels.

Indien de schuldenaar van een schuldvordering niet in staat is na te komen en de schuldeiser
zich verhaalt op diens goederen, kan de schuldvordering dus slechts worden uitgeoefend als
het recht op een evenredig aandeel van het geheel van de goederen (activa) van de
schuldenaar; de schuldeiser "concurreert" met alle andere schuldeisers van dezelfde
schuldenaar (vandaar de term concursus of samenloop). Sommige van die schuldeisers zullen
voorrang krijgen op andere (krachtens een voorrecht of een soortgelijke preferentie). Maar
zelfs bevoorrechte schuldeisers kunnen zich slechts verhalen op de goederen die de
schuldenaar toebehoren of - onder bepaalde voorwaarden - schijnbaar toebehoren.

Kan de schuldenaar niet alle schulden nakomen, dan is de “reële” waarde van een vordering
die niet door een zakelijk recht is “verzekerd” (i.t.t. de nominale waarde) dus een relatief
(procentueel) aandeel in het actief. Die reële waarde vermindert dus:
- zowel door het verminderen van het actief,
- als door het ontstaan van nieuwe schulden.
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b. Nuancering van de relativiteit van schuldvorderingen

Nu mag het onderscheid tussen zakelijke rechten en schuldvorderingen ook niet overschat
worden. Zolang de schuldeiser op een andere wijze nakoming kan bekomen dan door verhaal
te nemen op de goederen van de schuldenaar en deze te gelde te maken (door middel van
beslag e.d.), concurreert hij niet - is hij niet in samenloop -  met de andere schuldeisers (wel
kan het zijn dat er een konflikt is tussen twee schuldeisers die onverzoenbare aanspraken
hebben, d.i. aanspraken die niet tegelijk kunnen worden vervuld).

Obligatore rechten kunnen in beginsel ook "erga omnes" worden uitgeoefend als rechten op
nakoming (uitvoering in natura) (niet als rechten op een specifiek goed, in re) en worden als
dusdanig beschermd. Derden moeten in beginsel evenzeer de prioriteit van de eerste
schuldeiser van die prestatie in natura aanvaarden en zijn onder bepaalde voorwaarden
aansprakelijk voor een schending van dit obligatoor recht (m.b. bij derde-medeplichtigheid aan
wanprestatie).

Waar het dus op aankomt, is niet op de eerste plaats het absolute of relatieve karakter van het
recht, maar wel het voorwerp ervan : enerzijds een goed, anderzijds een prestatie. De
zwakkere aard van obligatore rechten komt maar echt tot uiting wanneer nakoming (in natura)
niet meer mogelijk is (ofwel omdat specifiek de nakoming van die verbintenis onmogelijk is,
ofwel wegens algemeen onvermogen (insolvabiliteit) van de schuldenaar).

Deze bijzondere aard van schuldvorderingen wordt verder in dit Algemeen deel nader
uitgewerkt (Hoofdstuk VII).

6. Erga omnes karakter en relativiteit van de overdracht.

Het "erga omnes" karakter van zakelijke rechten sluit niet uit dat zakelijke rechten "relatief"
kunnen worden gezien, in die zin dat het eigenaar zijn kan verschillen naargelang de
rechtsverhouding ter discussie. Traditioneel wordt in het Franse en Belgische recht aanvaard
dat de eigendom op verschillende tijdstippen overgaat naargelang men de verhouding tussen
partijen dan wel ten aanzien van een of meer derden bekijkt. Functioneel is deze opvatting
gelijkaardig aan sommige vormen van opsplitsing van eigendom in andere rechtsstelsels.

Ook in het bezitsrecht kan er een zekere relativiteit aanwezig zijn, waarbij men bezitter is in
een verhouding maar niet in een andere. De loutere "possessio civilis" (zonder feitelijk bezit)
is niet altijd tegenwerpbaar aan derden.
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AFDELING C.  HET PRIORITEITSBEGINSEL; VOLGRECHT TEGENOVER
DE DERDENBESCHERMING; HANDHAVING DOOR ZAKELIJKE
SUBROGATIE.

1. Prioriteitsbeginsel en volgrecht.

Het zopas genoemde kenmerk van zakelijke rechten impliceert een aantal regels en beginselen,
met name :

- het "prioriteitsbeginsel” of “anterioriteitsbeginsel": het oudere recht gaat voor. Of anders
uitgedrukt: nemo plus iura transferre potest quem ipse habet - men kan niet meer rechten kan
overdragen dan men heeft (een andere versie van het adagium luidt nemo dat quod non
habet);

- een zeker volgrecht ("droit de suite", ius persequendi), het recht de zaak te "volgen"
ongeacht in wiens handen ze zich bevindt en zonodig onder die persoon te revindiceren.

Er is geen volgrecht in zoverre de goederen vervreemd zijn door iemand die daartoe de
bevoegdheid had ("beschikkingsbevoegdheid", zie onder D.).

Dit volgrecht wordt verder beperkt door onder meer:
- het tenietgaan van zakelijke rechten doordat de zaak zelf niet meer voldoet aan de vereisten
om voorwerp te zijn van zakelijk recht (bij vermenging, zaaksvorming, natrekking, zie
verder);
- de regels van derdenbescherming (bescherming van de verkrijgers te goeder trouw). Deze
derdenbescherming is in ons recht zeer ruim bij roerende zaken en eerder beperkt bij
onroerend goed en onlichamelijke goederen. De intensiteit van het prioriteitsbeginsel en het
volgrecht verschillen dus naargelang de aard van de goederen.

Indien men de bescherming van obligatore rechten nader bekijkt, kan men ook daar een zeker
volgrecht herkennen. Dit komt in het bijzonder om het hoekje kijken in bepaalde vormen van
de actio Pauliana en vergelijkbare vormen van rechtstreekse rechtsbescherming van
schuldvorderingen (vaak vermomd als een vorm van "herstel in natura" bij onrechtmatige
daad). Dit volgrecht heeft wel niet dezelfde intensiteit als bij zakelijke rechten.
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2. Handhaafbaarheid door middel van zakelijke subrogatie; beperking door het
specialiteitsbeginsel

Een ander typisch kenmerk van zakelijke rechten is dat ze, wanneer het recht op het
oorspronkelijk voorwerp ervan voor de eigenaar verloren gaat, onder bepaalde voorwaarden
gehandhaafd worden door middel van zakelijke subrogatie. (subrogation réelle; dingliche
Surrogation, tot op zekere hoogte gelijkaardig aan het En. tracing into the product). Door
middel van de zakelijke subrogatie wordt het recht verder gezet op andere goederen, die de
plaats van de eerste innemen. In ons recht is zakelijke subrogatie subsidiair aan het volgrecht
en aan gebeurlijke andere zakenrechtelijke figuren (d.w.z. treedt maar in indien niet reeds op
andere gronden een zakelijk recht kan worden uitgeoefend)4.

Dit kenmerk hangt ook samen met de nog te bespreken voorwaarden voor zakelijke rechten, en
meer bepaald met het specialiteitsbeginsel. Een schuldvordering gaat niet teniet wanneer de
oorspronkelijke prestatie onmogelijk is; in plaats daarvan komt een schuldvordering op de
waarde van die prestatie. Een zakelijk recht daarentegen kan slechts gevestigd worden t.a.v.
een zaak en niet t.a.v. een waarde; men noemt dit ook het specialiteitsbeginsel (zie de
uitwerking hieronder).

Er zijn een hele reeks wettelijk voorziene gevallen van zakelijke subrogatie. De negentiende-
eeuwse rechtsleer oordeelde dat daarbuiten geen zakelijke subrogatie plaatsvond. In de loop
van de 20e eeuw werd langzamerhand een ruimere leer ontwikkeld. De meest moderne
opvatting stelt dat de handhaafbaarheid door zakelijke subrogatie een algemeen rechtsbeginsel
is, een rechtsfiguur die algemeen van toepassing is, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan:
- enkel zakelijke rechten zijn handhaafbaar door middel van zakelijke subrogatie5;
- het recht wordt gehandhaafd op de geïndividualiseerde zaak die ten gevolge van het materieel
of juridisch verlies van de oorspronkelijke zaak, de waarde van de oorspronkelijke zaak
vertegenwoordigt;
- de zakelijke subrogatie treedt maar in in zoverre het oorspronkelijke recht is tenietgegaan
(wat dus veronderstelt dat ook het volgrecht verloren is gegaan).

De zakelijke subrogatie komt verderop nader ter sprake.

Obligatore rechten die betrekking hebben op goederen daarentegen, kunnen niet gehandhaafd
worden door middel van zakelijke subrogatie. Wel bestaan er soms andere remedies voor de
schuldeiser, zoals het naastingsrecht (typisch voorbeeld : bij miskenning van een

                                                  
4 Zie uitvoerig V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie.
5 Een eenzijdige verkoopbelofte of optie op een zaak kan niet gelicht worden op de verzekeringsuitkering die
verschuldigd was ingevolge de vernieling van de zaak: Cass. 12 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 336 = Pas.
1992 I 284, concl. B. Janssens de Bisthoven = R.C.J.B. 1994, 7, noot F. GLANSDORFF = Rev. not. b. 1992, 107,
noot D.S. = R.W. 1992-93, 217, noot A. CARETTE.
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voorkooprecht), de zijdelingse vordering en de actio Pauliana.
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AFDELING D.   BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID EN ANDERE
MECHANISMEN VOOR DE BESCHERMING VAN OUDERE RECHTEN
VAN DERDEN.

1. Begrip.

De keerzijde van het prioriteitsbeginsel en het volgrecht luidt dat alle anderen (erga omnes) in
beginsel "gebonden" zijn door iemands recht van eigendom of zakelijke rechten. Sommige
gevolgen daarvan werden hoger reeds aangegeven (dulden van revindicatie en actio negatoria,
aansprakelijkheid bij rechtsinbreuk).

Een specifieke uitdrukking van deze gebondenheid is in het zakenrecht de
"beschikkingsonbevoegdheid" van alle andere personen (in het Frans vroeger meestal "défaut
de qualité (requise pour disposer)" maar tegenwoordig ook "pouvoir de disposition").

- "Beschikken" (Fr. disposer, Dui. Verfügen, En. dispose) wordt hier gebruikt in de technische
betekenis van overdragen of vestigen van zakelijke rechten:
- - de “overdracht” (Fr. transfert, Dui. Übertragung, En. transfer) is een translatieve handeling
en betreft reeds bestaande zakelijke rechten,
- - de “vestiging” (Fr. constitution)  is een zgn. “constitutieve” handeling en betreft de
schepping van beperkte zakelijke rechten (i.e. zakelijke rechten andere dan eigendom)).;
- - ook de "afstand" van een zakelijk recht (abdicatieve handeling) is een beschikking6;
- - en tenslotte is ook de splitsing van een zakelijk recht (bv. in appartementskavels) een
beschikking.

- "Beschikkingsonbevoegdheid" is dan het specifieke gevolg van oudere zakelijke rechten (of
rechten met zakelijke werking, zoals bij beslag e.d.). Bij andere soorten rechten treden er
gevolgen in die soms enige gelijkenis vertonen, maar zij scheppen geen
beschikkingsonbevoegdheid (vgl. hieronder). Wie beschikkingsonbevoegd is kan in beginsel
geen zakelijke rechten overdragen, of anders gezegd : men kan in beginsel geen zakelijke
rechten verkrijgen door middel van een overdracht of vestiging door een
beschikkingsonbevoegde.

Bij bepaalde obligatore rechten gelden er vergelijkbare regels in nader bepaalde
omstandigheden, nl. bij bevoegdheidsoverschrijding. Maar de bescherming van schuldeisers is
meestal toch van een verschillende aard en komt voornamelijk tot uiting in de leerstukken
derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, fraus creditorum en vergelijkbare rechtsfiguren uit
het aansprakelijkheidsrecht, die een beperktere bescherming verlenen aan de schuldeiser dan
                                                  
6 Waaronder ook de afstand die men doet in het kader van een verdeling (afstand van rechten op de goederen die
aan de andere deelgenoten worden toebedeeld).
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het volgrecht dat voortvloeit uit zakelijke rechten.

Aangezien het prioriteitsbeginsel in sommige gevallen moet wijken voor de bescherming van
derde-verkrijgers (te goeder trouw), wordt het vereiste dat de vervreemder
beschikkingsbevoegd moet zijn opdat zakelijke rechten kunnen worden overgedragen of
gevestigd in die gevallen vervangen door andere vereisten (vereisten voor
derdenbescherming).

Aangezien het begrip beschikkingsonbevoegdheid de keerzijde is van de erkenning van
zakelijke rechten van anderen, zal dit begrip verder bepaald worden door de uitwerking van
het begrip zakelijk recht, of liever door de uitwerking van de lijst van wat in ons recht als
zakelijke rechten wordt erkend (zie verder de numerus clausus van zakelijke rechten). Zo
wordt verder bv. besproken of beschikkingsbevoegdheid ook kan worden gegeven aan een
derde zonder hem de eigendom zelf te verschaffen. Deze vraag is rechtsvergelijkend
interessant tegen de achtergrond van het feit dat in het Anglo-Amerikaanse recht zich in equity
rechtsfiguren zoals de trust hebben ontwikkeld, waarbij beschikkingsbevoegdheid en
"eigendom" aan een zijde liggen (bij de trustee), terwijl de "waarde" van de goederen aan een
ander (de begunstigde, beneficiary) toekomen. Maar er bestaan ook rechtsstelsels of figuren
waarbij de "eigendom" gezien wordt aan de zijde van de begunstigde, ook al ligt de
beschikkingsbevoegdheid juist bij een ander.

In sommige gevallen heeft onze wetgever ervoor gekozen om het effect van zakelijke rechten
ten dele anders te formuleren: indien een goed gehypothekeerd is, heeft de eigenaar wel de
bevoegdheid om over het goed te beschikken, doch behoudt de hypotheekhouder zijn
volgrecht ondanks die "bevoegde" beschikking.

2. Verschil met andere mechanismen.

De bescherming van oudere zakelijke rechten die zijn uitdrukking vindt in de
beschikkingsonbevoegdheid van alle anderen (en die erop neerkomt dat een beschikking door
iemand anders, wegens onbevoegdheid, niet geldt), en de specifieke afwijking daarop die we
vinden in de regels van de bescherming van derde-verkrijgers, mag niet verward worden met
andere beschermingsmechanismen die soms enige uiterlijke gelijkenis vertonen. De
belangrijkste andere technieken zijn :

a) de verschillende gronden waarop de geldigheid van een verbintenis of rechtsgrond van een
verrijking kan worden aangevochten;
b) de bescherming van het rechtmatig vertrouwen door de erkenning dat daaruit een
verbintenis ontstaat c.q. daardoor tenietgaat;
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c) kwalitatief maken van verbintenissen, d.i. de verbintenis (die verband houdt met een goed)
ook doen overgaan op rechtsopvolgers onder bijzondere titel van een schuldenaar.

a. Gronden voor het aanvechten van een verbintenis of andere rechtsgrond van een verrijking.

Wanneer het niet om een zakelijk recht gaat, maar een recht van een andere aard, dan
geschiedt de bescherming daarvan door andersoortige sancties dan de
beschikkingsonbevoegdheid van anderen. Het gaat hier om de verschillende gronden die
verderop uitgewerkt worden als "titelgebreken", d.i; gebreken in de titel voor een overdracht of
andere verrijking. Zo worden:

1° worden sommige rechten en vrijheden (bv. de contractsvrijheid) of de positie van
onbekwamen beschermd door relatieve nietigheden (waaronder handelingsonbekwaamheid),
andere door ontbindingsrechten of herroepingsrechten;
2° wordt de openbare orde beschermd door absolute nietigheden;
3° worden gezinsbelangen soms beschermd door een bijzonder soort nietigheid tegen
beschikkingen van een der echtgenoten die het gezin in gevaar brengen, in het bijzonder de
bescherming van de gezinswoning7;
4° wordt de erfrechtelijke reserve beschermd door aan de "reservataire erfgenamen"
(legitimarissen) de mogelijkheid te geven tot inkorting (met vergelijkbare effecten als
ontbinding) en de verplichting tot inbreng (in natura) van schenkingen en legaten;
5° worden sommige andere publieke of private belangen door een voorkooprecht en/of een
naastingsrecht op goederen;
6° worden in sommige gevallen mede-eigenaars in het bijzonder van een nalatenschap,
maatschap en vereniging, e.d.) beschermd tegen inmenging in de gemeenschap door een derde,
door de organisatie van een wettelijk naastings- of uitkooprecht;
7° wordt het verhaalsrecht van schuldeisers ten aanzien van het vermogen van hun schuldenaar
beschermd door bepaalde aanvechtingsmogelijkheden die niet-tegenwerpelijkheid tot gevolg
hebben (de actio pauliana en de aanvechtingsmogelijkheden betreffende de verdachte periode
voor faillissement).

Hoewel deze gronden in een "causaal" stelsel van overdracht zoals het onze, onrechtstreeks
ook een zakelijke werking (zie verder), gaat het toch om andere mechanismen dan
beschikkingsonbevoegdheid.

b. De bescherming van het rechtmatig vertrouwen door de erkenning dat daaruit een
verbintenis ontstaat c.q. daardoor tenietgaat

Voorbeelden:
                                                  
7 Zie rechtsvergelijkend D. HEINRICH & D. SCHWAB (eds.), Der Schutz der Familienwohnung in
europäischen Rechtsordnungen, Gieseking Bielefeld 1995.
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1° Verwachtingen geschapen door een schuldenaar of schijnbare schuldenaar kunnen
beschermd worden door het doen ontstaan van een verbintenis, hoewel aan de normale
vereisten daarvoor - met name de intentie van de schuldenaar een verbintenis te doen ontstaan
- niet is voldaan. Een minder verregaande en frekwente figuur is de abstractie van
verbintenissen in meerpartijenverhoudingen: het abstraheren ervan uit de onderliggende
verhouding, zodat bepaalde verweermiddelen niet kunnen worden aangevoerd door de
schuldenaar tegen de (nieuwe of bijkomende) schuldeiser.

2° Verwachtingen geschapen door een schuldeiser kunnen beschermd worden door het
tenietdoen van een verbintenis, hoewel aan de normale vereisten daarvoor - met name de
intentie van de schuldeiser om afstand van recht te doen - niet is voldaan.

Bijzondere regels vinden we bv. ter bescherming van verwachtingen geschapen door een
schuldeiser of schijnschuldeiser, in het bijzonder bescherming van de gecedeerde schuldenaar
bij overdracht van schuldvordering, bescherming bij betaling aan de schijnschuldeiser, enz.
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c. Kwalitatieve verbintenissen.

1° Begrip.

In bepaalde gevallen vormt het een bijkomende bescherming voor de schuldeiser van een
schuldvordering wanneer de verbintenis "kwalitatief" wordt gemaakt. Verbintenissen zijn
"kwalitatief" wanneer ze gekoppeld worden aan een hoedanigheid (qualité) met betrekking tot
een goed (in beginsel eigendom)8, zodat de schuld ook overgaat op rechtsopvolgers onder
bijzondere titel van een schuldenaar (en niet alleen op rechtsopvolgers onder algemene titel,
zoals gewone schulden)9.

Kwalitatieve verbintenissen gelden vaak in hoofde van eigenaars waarvan de
beschikkingsbevoegdheid beperkt is door zakelijk werkende rechten van derden: zij komen er
echter bovenop, in de vorm van verbintenissen jegens die derde - bv. verbintenissen van de
blote eigenaar jegens de vruchtgebruiker en omgekeerd. Sommigen spreken van “zakelijke
verbintenissen”, maar het is beter de preciezere term “kwalitatieve verbintenissen” te
gebruiken, altans voor zover de verbintenissen inderdaad in de hoedanigheid van eigenaar
gelden. Kwalitatieve verbintenissen mogen ook niet verward worden met verbintenissen die
slechts op één enkel goed verhaalbaar zijn, zoals bv. bij de zakelijke borg.

Men kan onderscheiden tussen volmaakt kwalitatieve, waarbij de oude schuldenaar bevrijd is,
en onvolmaakt kwalitatieve, waar de oude schuldenaar nog gehouden blijft tezamen met de
verkrijger van het goed. Kwalitatieve verbintenissen betreffende voortdurende of
opeenvolgende prestaties zijn normaal enkel voor de toekomst kwalitatief (d.i. voor zover ze
de periode na de eigendomsovergang betreffen); in ieder geval moet worden bepaald of er ook
"lasten uit het verleden" overgaan en zo ja welke.

In de mate waarin een rechtsopvolger gehouden is tot een kwalitatieve verbintenis, is hij in
beginsel gehouden met heel zijn vermogen (en niet enkel met dat ene goed). Daardoor
verschilt een kwalitatieve verbintenis wegens de eigendom van een zaak van een
gehoudenheid met enkel die zaak.

                                                  
8 Wanneer het goed bewaard is met zakelijke rechten, zal het kwalitatief recht gekoppeld zijn aan de kwaliteit van
eigenaar dan wel van beperkt gerechtigde (vruchtgebruiker, pandhouder, ...) naargelang de
bevoegdheidsverdeling tussen eigenaar en beperkt gerechtigde.
9 Ook kwalitatieve aansprakelijkheden zijn verbonden aan de hoedanigheid van titularis van een goed (bv. art.
1386 BW, alsmede vergoedingsplicht wegens nabuurhinder). Doch de verplichting tot schadevergoeding die
ontstaat uit zo’n aansprakelijkheid is zelf geen kwalitatieve verplichting; eenmaal deze verplichting is ontstaan,
gaat ze niet meer over bij overdracht van het goed.
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2° Basisregel

In ons recht kunnen verbintenissen in beginsel niet bij overeenkomst kwalitatief worden
gemaakt (wel kan bij de overdracht bedongen worden dat de verkrijger zich verbindt tot
nakoming ervan), maar enkel op grond van de wet10. In sommige andere rechtsstelsels kunnen
verbintenissen bij overeenkomst kwalitatief worden gemaakt onder bepaalde voorwaarden,
minstens bij onroerend goed11.

Een wettelijk aanknopingspunt is enkel vereist voor het beginsel zelf van de kwalitatieve
werking. De inhoud van de verbintenissen wordt namelijk wél bij overeenkomst bepaald.

Vaak, maar bijlange niet altijd, zijn er voor (het de rechtsopvolger verbinden van) dergelijke
verbintenissen publiciteitsvereisten. Ook worden de gemeenrechtelijke vereisten inzake vaste
datum in een aantal gevallen verstrengd.

3° Toepassingen

Deze verbintenissen worden in dit werk niet nader uitgewerkt; zij horen ook niet thuis in het
algemeen deel van het zakenrecht, maar wel in het bijzonder deel, bij de bespreking van de
verschillende zakelijke rechten en rechtsverhoudingen. We geven wel enkele voorbeelden ter
verduidelijking.

* Een duidelijk voorbeeld zijn de verbintenissen bij huur. Deze zijn in bepaalde gevallen
kwalitatief (art. 1743 BW bij vaste datum en daarbuiten art. 9 Woninghuurwet; bijkomende
vereiste bij langdurige huur is de overschrijving van de akte in de hypotheekregisters, zie art. 1
II HypW)12. De inhoud van die verbintenissen is bepaald bij overeenkomst. Is de huur
tegenwerpelijk, dan geldt dat voor alle daarmee verbonden bedingen, dus bv. ook een
voorkooprecht van de huurder13.

* Hoewel dit niet uitdrukkelijk door de wet is geregeld, kan impliciet uit meerdere regels wor-

                                                  
10 Voor één van de eerste overzichten van door het BW geschapen kwalitatieve verbintenissen, zie MICHON,
Des obligations “propter rem” dans le code civil, pr. Nancy 1891.
11  Bv. art. 6:252 NBW. Pleidooien voor de aanvaarding van door overeenkomst kwalitatieve verbintenissen
vinden we in Frankrijk bij M. de JUGLART, Obligation réelle et servitudes en droit français, pr. Bordeaux 1937,
en ABERKANE, Essai d’une théorie générale de l’obligation “propter rem” en droit positif, pr. Parijs 1955,
LGDJ Parijs 1957.
12 Vgl. V. SAGAERT, "Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen", TPR 2005,  randrn. 27. Voor
meer traditionele verklaringen, zie bv. E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen, nr. 58 v.; A. van OEVELEN, "De
tegenwerpbaarheid van de huurovereenkomst bij overdracht van het verhuurde goed" Notarius 1991. Art. 9
Woninghuurwet spreekt van indeplaatsstelling (subrogatie), wat eigenlijk alleen maar correct is voor de rechten,
maar niet de juiste term voor de verplichtingen.
13 A. DE BOUNGNE, “Voorkeurrechten en verkoopbeloften (aankoopoptie), NFM 1991, (143) 153.
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den afgeleid dat verbintenissen in het kader van een zakenrechtelijke verhouding eveneens
kwalitatief zijn. De rechtspraak aanvaardt meer bepaald het kwalitatief karakter van verbinte-
nissen die uit hun aard inherent worden geacht aan het zakelijk recht. Ook hier wordt de
inhoud door partijen nader bepaald.

Dit is zeker het geval voor zakenrechtelijke verhoudingen tussen de eigenaar en de beperkt
gerechtigde. Een duidelijk voorbeeld is de verplichting van de erfpachter of opstalhouder om
een vergoeding (canon  e.d.) te betalen; deze verplichting wordt bij de vestiging van het recht
bepaald en is vanaf dan kwalitatief, d.w.z. gaat over op de rechtverkrijgers van de beperkt
erfpachter of opstalhouder althans voor de periode vanaf de overgang van dat recht. Andere
voorbeelden vinden we in de verhouding tussen de gerechtigde van een intellektueel
eigendomsrecht en de beperkt gerechtigde (bv. de licentiehouder). Ook de verplichtingen van
de eigenaar van het lijdend erf (bij erfdienstbaarheden) op grond van art. 640 en 698-699 BW
zijn kwalitatieve verbintenissen.

* Hetzelfde kan ook gelden voor de verhoudingen tussen mede-eigenaars. Duidelijk is dit in
ieder geval voor de verplichtingen van mede-eigenaars van appartementen jegens elkaar14 -
zij het dat deze aan overschrijving onderworpen zijn.

Bij de (vrijwillige) onverdeeldheid van een afzonderlijk goed zijn de verbintenissen in
beginsel niet kwalitatief; nochtans lijkt de wet sommige ervan bij onroerend goed toch
kwalitatief te maken, met name een geldig beding om in onverdeeldheid te blijven; ten
aanzien van derde-verkrijgers is overschrijving in de hypotheekregisters vereist (zie art. 815
BW); ten aanzien van beslagleggers niet (art. 1561 I GerW).

Betreft de mede-eigendom een geheel van goederen (boedel, Gesamthand), dan volgt het
kwalitatief karakter van de verbintenissen in beginsel daaruit, dat het aandeel steeds een
aandeel in het geheel van de activa én passiva omvat, zodat de verkrijger aan de
verbintenissen die uit de mede-eigendom ontstaan gebonden is.

Ook in sommige andere gevallen worden verbintenissen geacht dusdanig verbonden te zijn
met een zaak dat ze mee overgaan met de eigendom van die zaak.

4° Rechtsgevolgen

De rechtsgevolgen zullen verderop worden uitgewerkt bij vergelijking met de gevolgen van
beschikkingsonbevoegdheid.

                                                  
14 Deze verbintenissen kunnen bovendien ook van derden, niet-mede-eigenaars, worden afgedwongen, en dit is
de reden waarom er bv. overschrijving is vereist van het reglement van mede-eigendom.
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Bijzondere vragen, die hier niet nader worden uitgewerkt, zijn:
- welke "lasten uit het verleden" mee overgaan en welke niet;
- of ook verbintenissen aangegaan door een beschikkingsonbevoegde doch schijnbare
eigenaar de echte eigenaar binden;
- in welke mate rechtsverkrijgers te goeder trouw tegen dergelijke verbintenissen beschermd
worden.
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AFDELING E. ABSTRACT OF CAUSAAL STELSEL VAN OVERDRACHT.

Stelsels van zakenrecht kunnen gekarakteriseerd worden als "causaal " of "abstract"
naargelang de geldigheid van een overdracht afhankelijk is van die van een onderliggende
verbintenis of niet. Aangezien dit geen kenmerk is van zakelijke rechten als dusdanig, maar
een zaak is van overdracht, wordt dit verder besproken (Titel III). We vermelden het hier,
omdat een causaal stelsel meebrengt dat zakelijke rechten tot op zekere hoogte afhankelijk zijn
van de titel krachtens dewelke ze zijn verkregen.
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HOOFDSTUK IV.   TRADITIONELE VEREISTEN VOOR ZAKELIJKE
RECHTEN

Een recht ten aanzien van een of meer goederen wordt slechts erkend als een zakelijk recht
indien het aan bepaalde voorwaarden voldoet. Dit is een basiskenmerk van het klassieke
continentale zakenrecht, zoals het zich in de 18e en 19e eeuw ontwikkelde. We bespreken de
belangrijkste beginselen dienaangaande, onderverdeeld in:
- eisen gesteld aan het voorwerp van het zakelijk recht (specialiteit, eenheid, bepaaldheid en
bestaan van het goed) (A.);
- eisen gesteld aan het zakelijk recht zelf (numerus clausus, ten dele publiciteit) (B.);
- eisen gesteld aan de titularis van het zakelijke recht (bestaan van de titularis)  (C.).

AFDELING A.  EISEN GESTELD AAN HET VOORWERP VAN HET
ZAKELIJK RECHT.

1. Eenheidsbeginsel, bepaaldheidsbeginsel en specialiteitsbeginsel.

Deze drie beginselen beschermen het (rechts)verkeer door als voorwerp van zakelijke rechten
enkel dingen te zien die in het verkeer als dusdanig worden beschouwd of – bij uitbreiding –
als immateriële goederen. De belangrijkste toepassing van deze beginselen zijn de regels
inzake natrekking, zaaksvorming en vermenging (als wijzen van eigendomsverkrijging, die in
Deel II. ter sprake komen).

Deze beginselen vinden we niet - of niet in dezelfde mate - terug in het verbintenissenrecht (zo
kan een verbintenis tot geven betrekking hebben op een enkel naar de soort bepaald goed).

a. De beginselen in theorie.

1° Algemene betekenis

Deze beginselen spelen vooral bij roerende zaken een rol. Bij andere goederen is enige
nuancering op zijn plaats (zie onder b.).

Op deze beginselen zijn er enkele uitzonderingen die hieronder worden besproken. Maar er
kan ook al dadelijk op worden gewezen dat er in ons recht ook rechten bestaan op
"vermogens" (juridische algemeenheden). Het gaat om een dusdanig aparte situatie, dat ze
afzonderlijk wordt besproken (in Hoofdstuk IX).
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2° Specialiteitsbeginsel.

Het zakenrechtelijk specialiteitsbeginsel houdt in dat zakelijke rechten in beginsel slechts op
specifieke, afgezonderde dingen - ut singuli - betrekking kunnen hebben, en dus geen
betrekking hebben op een waarde ongeacht de goederen waarin die waarde zou zijn
belichaamd.

In het Anglo-amerikaanse recht geldt dit beginsel evenzeer voor de eigenlijke zakelijke
rechten, maar precies niet voor de "equitable interests", die dan ook veeleer moeten gezien
worden als rechten op vermogens zoals die voor ons recht verder ter sprake komen.

Bij een groep dingen hebben zakelijke rechten aldus op elk afzonderlijk ding betrekking,
tenzij deze een feitelijke algemeenheid vormen (voor juridische algemeenheden d.i.
afgescheiden vermogens, zie verder). Immers, wat een afzonderlijke zaak is, is niet in een
eenvoudig beginsel te vatten. Het hangt ook niet uitsluitend van natuurlijke faktoren af, maar
wordt mee bepaald door de verkeersopvattingen. Bepaalde verzamelingen van zaken kunnen
dan ook juridisch één enkele zaak vormen in geval zij een eenheid vormen in het
rechtsverkeer - de zgn. feitelijke algemeenheden (universitates facti), zoals – onder bepaalde
omstandigheden – voorraden van een bedrijf, een effectenportefeuille, e.d.m. Zij vormen één
enkele zaak zolang die algemeenheid niet in het verkeer is opgesplitst in meerdere zaken.

Het specialiteitsbeginsel wordt dus met enige soepelheid toegepast. De belangrijkste betekenis
ervan bestaat er niet in dat enkel fysisch afgezonderde dingen voorwerp kunnen zijn van
eigendom, maar wel dat de afgrenzing van een zaak geen zaak is van partij-autonomie, maar
afhangt van objectieve factoren (natuurlijke afgrenzing, verkeersopvattingen die samenhangen
met het – economisch – gebruik). Vgl. Voor verdere schakeringen bij onroerende resp.
roerende zaken  infra.

Het specialiteitsbeginsel sluit niet uit dat bij het verloren gaan van een zakelijk recht op een
specifiek goed de waarde daarvan wordt gehandhaafd door de toepassing van de zakelijke
subrogatie. Ook de zakelijke subrogatie beantwoordt in ons recht aan het specialiteitsbeginsel:
ook zij verleent een partij immers in beginsel enkel rechten op afzonderlijke goederen.

3° Eenheidsbeginsel

Het zakenrechtelijk eenheidsbeginsel houdt in dat de onderdelen van een zaak
zakenrechtelijk het statuut volgen van het geheel, anders gezegd dat zakelijke rechten slechts
dingen betreffen die een eenheid vormen, en geen onzelfstandige delen (behoudens bepaalde



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 34 -

gevallen waarin zakelijke rechten betrekking hebben op een heel vermogen). Wanneer een
zaak of recht als een bijzaak wordt beschouwd, leidt zij zakenrechtelijk geen eigen leven, maar
volgt zij noodzakelijkerwijze de hoofdzaak (eenheidsbeginsel).

Toepassingen van dit beginsel zijn de natrekking (accessio) en de bepaalde vormen van
zaaksvorming (confusio en specificatio).

Het eenheidsbeginsel bepaalt in eerste instantie enkel de omvang van voorwerp van het
eigendomsrecht, en niet zozeer wie eigenaar is. Het sluit dus ook niet uit dat er mede-
eigendom ontstaat. Er zijn dus meer concrete regels inzake “natrekking” die bepalen aan wie
het eigendomsrecht toekomt; deze regels zijn mede te verklaren door het publiciteitsbeginsel.
Zie art. 556-563 BW voor de natuurlijke onroerende natrekking, 553-555 BW voor de
kunstmatige onroerende natrekking en zaaksvorming (en de bijzondere regels voor mede-
eigendom ten titel van bijzaak in art. 577-2 BW), en verder de regels voor roerende natrekking,
zaaksvorming of vereniging (vermenging in de zin van confusio) in art. 567-576 BW.

4° Bepaaldheidsbeginsel

Het zakenrechtelijk bepaaldheidsbeginsel houdt in dat zakelijke rechten geen betrekking
hebben op niet-gespecifieerde zaken in een grotere hoeveelheid soortgoederen. Dit geldt
ondanks het feit dat het om zaken gaat waarop in het algemeen een afzonderlijke
eigendomsrecht mogelijk is, maar dan wel mits ze afgezonderd zijn (een zakelijk recht kan,
anders dan een verbintenis, niet “alternatief” zijn) 15. Onder soortzaken dient men daarbij bv.
ook niet-geïndividualiseerde waardepapieren aan toonder te begrijpen (zie de bespreking in het
deel over waardepapieren).

De regels inzake "vermenging"(in de zin van commixtio) van goederen zijn een toepassing van
dit beginsel. Worden soortzaken vermengd, niet op dusdanige wijze dat zij niet meer
gescheiden kunnen worden (zodat er geen afzonderlijk eigendomsrecht meer mogelijk is),
maar wel in die zin dat niet meer kan worden bepaald van wie elk van de afzonderlijke zaken
oorspronkelijk was, dan gaan de afzonderlijke eigendomsrechten eveneens teniet (commixtio),
niet op grond van het eenheidsbeginsel, maar omwille van het bepaaldheidsbeginsel.

Men ontsnapt evenwel aan de toepassing van het bepaaldheidsbeginsel wanneer een zakelijk
recht betrekking heeft op een hoeveelheid goederen die tezamen een feitelijk afgezonderd
geheel vormen, een "hoop". Een dergelijke "hoop" van soortgoederen vormt zakenrechtelijk
één enkel goed, zolang niet bepaalde van die goederen ervan afgezonderd worden. Een
afgezonderd geheel van soortgoederen kan dus voorwerp zijn van eigendom en dus van

                                                  
15 Bij toepassing van het eenheidsbeginsel daarentegen is op onzelfstandige bestanddelen in beginsel geen
afzonderlijk eigendomsrecht mogelijk.
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overdracht - het BW spreekt van een verkoop "bij de hoop” (zie art. 1586 BW). De levering
hiervan kan gebeuren zoals van elke andere zaak.

De genoemde beginselen gelden in beginsel ook voor geldsommen (chartaal geld en
muntstukken), zij het dat in de meeste gevallen er geen afgezonderde "hoop" geld zal zijn (zie
verder). Muntstukken en biljetten worden in beginsel geacht vermengd te zijn met alle andere
stukken en biljetten van dezelfde persoon (de confusio nummorum)16.

Genoemde beginselen verhinderen ook niet dat er een onverdeeld aandeel in een afgezonderd
geheel van soortgoederen kan worden overgedragen. De verkrijger wordt dan dadelijk voor dat
aandeel mede-eigenaar van het geheel. Op die manier kan een zakelijk recht op soortgoederen
worden verschaft zonder de daarmee overeenstemmende hoeveelheid af te zonderen (te
specificeren). Zoals verder wordt uiteengezet kan de levering van zo’n onverdeeld aandeel
solo consensu geschieden onder dezelfde voorwaarden als voor zaken, dan wel door de uitgifte
van zakenrechtelijke waardepapieren (waarover meer in Hoofdstuk IX, alsook in Deel II Titel
...., nr).

Als vuistregel kan men daarbij hanteren dat er sprake is van een mede-eigendomsrecht zolang
de eigendomsaanspraken van de verschillende partijen in procenten kunnen worden bepaald
(in relatieve cijfers), en niet of niet alleen in absolute getallen (hoeveelheden); dat de rechten
van partijen post factum (bv. bij faillissement) in procenten zouden kunnen worden uitgerdrukt
op grond van de feitelijke aanwezige hoeveelheid, is niet voldoende voor het behoud van
eigendomsrechten.

Voorbeelden (nader besproken in het deel over waardepapieren):
- wanneer zakenrechtelijke waardepapieren worden uitgegeven (m.b. bij uitgifte van celen
door een opslagbedrijf) of verhandeld (m.b. verhandeling van cognossementen die slechts op
een deel van een lading betrekking hebben);
- bij de organisatie van effectendepots (CSD’s, Central Securities Depositories) voor de
collectieve bewaring van effecten. Aangezien het hier om een afgezonderd vermogen gaat,
wordt dit later besproken.

Afgescheiden vermogens, zoals bv. vzw, rechtspersoon, stichting, gemeenschappelijk
vermogen van de echtgenoten vormen meer in het algemeen een uitzondering op deze
beginselen en worden zoals gezegd verder uitvoeriger besproken.

b. Praktische uitwerking en relativering van deze beginselen voor de verschillende soorten
goederen.

                                                  
16 Deze regel heeft geen betrekking op giraal geld, vermits giraal geld een schuldvordering op de rekening-
voerende instelling betreft.
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Wel hebben deze beginselen een vrij verschillende praktische betekenis naargelang de aard
van de goederen, wat we hier even kort uitwerken.

1° Onroerende goederen

Bij onroerend goed hebben deze beginselen een heel aparte betekenis. De specifikatie van
onroerend goed is in omzeggens alle gevallen mensenwerk – uitg. Bijzondere gevallen zoals
bv. kleine eilanden. Oorspronkelijk geschiedde de - horizontale - individualisering van
onroerend goed natuurlijk materieel - door afpaling, grachten en hagen, e.d. - en deze materiële
specifikatie heeft nog enig belang i.v.m. bezit en verjaring, maar zij is geen vereiste meer voor
de overdraagbaarheid : daartoe kan de specifikatie louter "kadastraal" - op plan - gebeuren. Het
specialiteitsbeginsel valt hier te omzeggens te herleiden tot het publiciteitsbeginsel: het goed
moet in de publiciteit, d.i. de registers, als een welbepaald perceel gespecificeerd zijn. Dat de
“eenheid” en “specialiteit” van een onroerend goed aldus conventioneel zijn, of liever
registermatig zijn, kan goed gezien worden in het appartementsrecht.

De verticale individualisering van onroerend goed kan omzeggens uitsluitend op papier
geschieden: zij vereist een splitsingsakte (splitsing in appartementen; splitsing in eigendom
van de grond en opstalrecht). Beperkingen zijn hier te vinden in de numerus clausus van
zakelijke rechten en de wettelijke omschrijving daarvan (zie verder de bespreking daarvan).

Wel zijn bepaalde zakelijke rechten onzelfstandig en volgen zij dus noodzakelijkerwijze de
hoofdzaak: hypotheek en erfdienstbaarheden.

Voor de horizontale opsplitsing van onroerend goed, d.i. de “verkaveling” zijn er strenge
bepalingen in het D.O.R.O. (Vlaams Decreet organisatie ruimtelijke ordening 1999), onder
meer art. 101 en 139.

2° Roerende zaken

a) Beginsel

Roerende zaken zijn het echte werkterrein van het eenheids- en specialiteitsbeginsel. Hier
spelen deze beginselen omzeggens onverkort en leiden zij dwingend tot éénheid van
eigendomsrecht in geval van natuurlijke natrekking, zaaksvorming of vermenging (vgl.
verder). Zolang de goederen niet afgezonderd of verzelfstandigd (of omgekeerd tot een
eenheid samengebracht) zijn kan een afzonderlijk eigendomsrecht of ander zakelijk recht erop
niet totstandkomen en vindt de overdracht of vestiging daarvan dus geen uitwerking, tenzij ze
tezamen met de hoofdzaak gebeurt of voor een geheel van soortzaken ineens.
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Ook hier is echter een band met het publiciteitsbeginsel : voor zakelijke rechten vatbaar zijn -
en dus “zaak” -  zijn die eenheden die voor bezit vatbaar zijn. Waar er andere
publiciteitsmogelijkheden bestaan, zijn er dan ook uitzonderingen op deze beginselen.

Ook buiten de natuurlijke natrekking om zijn er wettelijke gevallen van dwingende natrek-
king, waardoor bepaalde goederen niet voor afzonderlijke overdracht vatbaar zijn.
Voorbeelden worden verder gegeven.

b) Uitzonderingen

Gezien deze schakeringen heeft de wet enkele uitzonderingen gemaakt op de genoemde regel,
voornamelijk de volgende.

i) Handelszaak of inboedel als voorwerp van zekerheden

De handelszaak, wat betreft de inpandgeving ervan. De inschrijving van het pandrecht kan
“globaal“ geschieden, hoewel de handelszaak overigens niet als een rechtelijke algemeenheid
geldt (zie art. 2 tot 4 Wet inpandgeving handelszaak); wat betreft de voorraden en
schuldvorderingen is het voorwerp "vlottend".

Ook het onderpand van het pandrecht (voorrecht genoemd) van de verhuurder op de inboedel,
en van het landbouwvoorrecht is “vlottend”. Het betreft hier feitelijke algemeenheden, geen
afgescheiden vermogens (die laatste "hebben" naast activa ook passiva).

ii) Wisselpand

Bij inpandgeving van vervangbare goederen aanvaardt de rechtspraak dat het pand niet op
individueel bepaalde goederen is gevestigd, maar op de aanwezige goederen van die soort tot
beloop van een bepaalde hoeveelheid (en gegeven dat ze niet van hogere waarde zijn): het
zogenaamde wisselpand17, voor het eerst erkend door het Hof van Cassatie in 191418.
Wanneer de goederen vervangen worden, wordt er dan ook geen nieuw pandrecht gevestigd,
maar loopt het bestaande pandrecht door op de vervangende goederen (pandwisseling, Fr.
substitution de gage). Vereist is daartoe:
- dat de goederen van dezelfde aard zijn, dan wel door partijen als vervanging worden

                                                  
17 Zie hierover F. 't KINT, Sûretés (2004) nr. 266-270; uitvoerig V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 662
e.v.
18 Zie reeds Cass. 12 november 1914, Pas. 1915-16 I 124; Zie ook (zij het in casu gemotiveerd met verwijzing
naar een zgn. beding van ondeelbaarheid); Hof Gent 4 mei 1961, RW 1961-62, 841 concl. A.g. MATTHIJS =
RCJB 1963, 61 noot P. VAN OMMESLAGHE; Hof Gent 12 maart 1981, Pas. 1981 II 78.
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beschouwd19, doch dan wel slechts binnen de grenzen van dezelfde waarde;
- een continuïteit nodig van het bezit, zodat het oorspronkelijk pandrecht slechts doorloopt op
de kleinste intermediaire hoeveelheid .

NB. Wanneer de goederen niet strikt van dezelfde aard zijn, is het wel nog mogelijk dat het
oorspronkelijk pandrecht gehandhaafd blijft door middel van zakelijke subrogatie, maar
daartoe is er wel een causaal verband vereist tussen het wegvallen van de vorige goederen en
de indeplaatstreding van de nieuwe (causaal verband dat niet vereist is bij de figuur van het
wisselpand).

iii) Roerend door anticipatie ? - Tak- en wortelvaste vruchten

Volgens de rechtspraak20 kunnen roerende goederen, waaronder - doch niet uitsluitend - land-
of bosbouwprodukten, ook op voorhand - d.w.z. voor de losmaking van de grond - roerend
worden gemaakt21. Sommige rechtsleer stelt dat in zo’n geval de eigendom van deze “roerende
goederen door anticipatie” los van de grond kan overgaan22. Een dergelijke afwijking van de
beginselen van ons zakenrecht zonder wettelijke grondslag is echter niet gerechtvaardigd en
wordt dan ook terehct door anderen verworpen23. Het gaat duidelijk om een leer contra
legem24 (zie art. 520-521 BW). Er is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen dat dergelijke zaken
afzonderlijk het voorwerp kunnen zijn van een verbintenis en kunnen worden verkocht, en het
is dan ook volmaakt mogelijk dat dergelijke roerendmaking aanvaard wordt voor de toepassing
van de registratierechten. Maar de uitvoering van die verbintenis, namelijk de
eigendomsoverdracht zelf, kan m.i. maar uitwerking hebben eenmaal de natrekking
doorbroken is. Het cassatie-arrest van 1834, waarop deze leer steunt, stelde overigens nog zeer
duidelijk dat de eigendom pas overgaat bij het plukken van de vruchten en het voordien slechts
                                                  
19 In de zaak van 1914 ging het om waardepapieren.
20 Reeds in Cass. 31 maart 1834, Pas., 234.
21 Kass. 13-3-1986, Arr. 976 = JT 1988, 315 noot F. 't KINT.
22 J. HANSENNE, Les biens, Fac. Droit de Liège 1996, nr. 61-62. DERINE & VANNESTE, Zakenrecht, I A,
(uitgave 1974) nr. 82 en F. van NESTE, Zakenrecht,  I (uitgave 1990), p. 152-153, nr. 82 zijn echter dubbelzinnig
: enerzijds wordt Dekkers aangehaald, volgens dewelke de eigendom tussen partijen louter consensueel overgaat,
anderzijds wordt gesteld dat de koper zijn zakelijk recht maar verkrijgt door inbezitneming. Ook DE PAGE is
dubbelzinnig: in Traité V, p. 654 en 656, nrs. 723 en 727;  gaat het om een verkoop van een bestaand goed maar
volgens Traité V, p. 660 nr. 733 en VII, p. 444 en 525, nrs. 516, 2° en 586 gaat de eigendom maar over bij de
afscheiding.
23 G. GALOPIN, Les biens, la propriété et les servitudes, Luik, Vaillant-Carmanne, 1932, p. 32-33 en 35, nr. 23;
J. LIMPENS, La vente en droit belge, Brussel, Bruylant, 1960, p. 731, nr. 2112 a); C. DEMOLOMBE, Cours de
Code Napoléon, IX, p. 433-434, nr. 518.
24 Ter verdediging doet de rechtsleer een beroep op art. 1529 Ger.W. en art. 45, lid 5 Hyp.W. Uit art. 45, lid 5
volgt geenszins dat beplantingen e.d. het voorwerp kunnen zijn van een afzonderlijk eigendomsrecht vooraleer de
natrekking doorbroken is door het hout te kappen; het zegt alleen dat het kappen toegestaan is - de
eigendomsoverdracht vindt echter pas door het kappen plaats. Art. 1529 Ger.W. is een bijzonder geval met een
zeer beperkt toepassingsgebied.
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om een roerende schuldvordering gaat: “l’acheteur n’entend acquérir que le droit de détacher
ces fruits du sol et d’en disposer après les avoir détachés, après qu’ils sont devenus des objets
mobiliers”. Voor zover het om een uitzondering zou gaan die op de traditie berust als
rechtsbron, en daarom zou moeten worden aanvaard, kan zij nog alleen betrekking hebben op
land- en bosbouwprodukten, hoogstens ook mijnbouwprodukten, en niet op gelijk welk
bestanddeel van gelijk welk onroerend goed.

Wel kan op tak- en wortelvaste vruchten vanaf zes weken voor de normale rijpheid beslag
worden gelegd (art. 1529 v. Ger.W.).

3° Schuldvorderingen

Dit wordt zoals gezegd verder besproken. Samengevat kan men zeggen dat de eenheid,
gespecifieerdheid en bepaaldheid van een schuldvordering zuiver conventioneel zijn, d.i.
bepaald worden door de partijen in de verhouding tussen  schuldeiser en schuldenaar. Het is
deze verhouding die de schuldvordering specificeert.

4°  Intellectuele rechten

Zij komen verder kort aan bod.

5° Andere onlichamelijke goederen

Bij andere onlichamelijke goederen kunnen er regels zijn die bepalen in welke mate zij een zakenrechtelijke
éénheid vormen, of nog in welke mate zij afhankelijk zijn van andere goederen.

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

a. Beginsel

Een vrij evident vereiste (waarvan niet alle toepassingen evenwel evident zijn) is het bestaan
van het goed waarop een zakelijk recht betrekking zou hebben. Zakelijke rechten kunnen dan
ook geen betrekking hebben op (absoluut) toekomstige goederen, maar enkel op bestaande.
Ook dit is een duidelijk verschil tussen zaken- en verbintenissenrecht.

Goederen zijn slechts "absoluut toekomstig" zolang zij als dusdanig in het geheel niet bestaan.
Bestaat het goed reeds, maar is de schuldenaar van de verbintenis tot geven nog geen eigenaar
van het goed en heeft hij ook anderszins geen beschikkingsbevoegdheid, dan spreekt men
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soms van “relatief toekomstige goederen”, doch dit stelt andere problemen dan hier aan de
orde komen - dan gaat het namelijk over een probleem van beschikkingsonbevoegdheid van
de schuldenaar (zie verder).

We hebben het hier ook niet over de verbintenisrechtelijke beperkingen aan rechtshandelingen
betreffende toekomstige goederen - die komen verder aan bod in deel II.

De onmogelijkheid van zakelijke rechten op niet bestaande goederen sluit niet uit dat het recht
een verwachting op een dergelijk goed kan beschermen in de vorm van een apart
(onlichamelijk) recht, dat op zijn beurt verhandelbaar kan zijn.

Vaak helpt het ook om rechten toe te kennen op goederen krachtens dewelke men later
automatisch nieuwe goederen verkrijgt bij hun ontstaan (door natrekking, vruchtdraging,
enzovoort). Zo bv. maakt de afsplitsing van een opstalrecht dat de opstalhouder eigenaar
wordt van een nog op te richten gebouw,  of de verkrijging van materialen dat men eigenaar
wordt van de nadien daarmee vervaardigde goederen.

We werken enkele voorbeelden uit.

b. Onroerende goederen

Nu speelt de regel inzake toekomstige goederen nauwelijks een afzonderlijke rol inzake
onroerend goed, ook al denkt men vaak aan toekomstige gebouwen of beplantingen. Daar gaat
het steeds om de vraag die hoger reeds werd gesteld, namelijk of er reeds een splitsing is
gebeurd (bv. in eigendom en opstalrecht)25.

Wil men dat de bestemmeling van een werk, gebouw of beplanting daarvan reeds eigenaar
wordt voor de afwerking ervan, dan kan dit door natrekking geschieden mits de bestemmeling
de eigendom van de grond of minstens het opstalrecht verkrijgt. Zo heeft de wetgever de
kopers van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen waarbij voor de voltooiing één of meer
betalingen moeten gebeuren, beschermd door de grondeigendom dwingend te laten overgaan
op een vroeg tijdstip (art. 4 Woningbouwwet 9-7-1971), zodat de koper de eigendom van de
in aanbouw zijnde woning door natrekking verkrijgt naarmate de werken vorderen (art. 5 van
dezelfde wet).

c. Roerende zaken en rechten op roerende zaken

Bij roerende goederen zagen we hoger reeds de traditionele uitzondering voor roerende
goederen door anticipatie, die evenwel geen uitzondering is indien ze juist wordt begrepen (nl.

                                                  
25 Zie in dit verband het overigens niet zeer heldere art. 45bis Hyp.W.
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dat er voor het losmaken van de vruchten geen eigendomsovergang is).

Verder kan men ook hier maken dat de bestemmeling eigenaar wordt door natrekking,
namelijk door de materialen waaruit een zaak wordt gefabriceerd over te dragen op de
bestemmeling en de zaak dan door de aannemer voor rekening van die bestemmeling te laten
fabriceren (koop- gevolgd door loonfabrikage). Uit art. 565 BW blijkt dat enkel de regel dat
een vermengde zaak slechts één eigendomsrecht kent dwingend is, niet de regels van art. 566
v. (bv. art. 570-571 dat de onderscheiden waarde van materiaal en arbeid als maatstaf neemt)
over wie dan de eigenaar is van die zaak. Ook de regels van art. 1789 en 1790 BW, die
overigens rechtstreeks enkel de risico-overgang betreffen, zijn niet dwingend.

d. Schuldvorderingen

Genoemde regel, dat de overdracht in eigendom of de vestiging van zakelijke rechten bij
toekomstige goederen maar plaatsvindt wanneer het goed ontstaat, is m.i. ook van toepassing
bij schuldvorderingen. Rechtspraak en rechtsleer zijn daarover allesbehalve duidelijk, omdat
de verschillende vragen daarbij niet voldoende onderscheiden worden26.

1° Vragen waarover voldoende duidelijkheid is

Er is géén probleem in verband met de vraag of men een overeenkomst kan sluiten tot cessie
of inpandgeving van toekomstige schuldvorderingen. Het antwoord op deze vraag is te vinden
in art. 1130 BW en de maatstaf voor schuldvorderingen is niet anders dan bij andere goederen:
het is voldoende dat de schuldvordering bij die overeenkomst bepaalbaar is27.

Ook is het niet betwist dat partijen reeds op voorhand kunnen instemmen met de
eigendomsovergang (levering in rechtelijke zin) en de modaliteiten waaronder dit geschiedt
(deze instemming noemt men dan "levering bij voorbaat"28).

Sommige rechtsstelsels zijn een stuk restrictiever wanneer het over de inpandgeving van

                                                  
26 Vaak wordt de vraag van het tijdstip van eigendomsovergang niet eens besproken. J. HEENEN, “La cession
des créances futures”, R.C.J.B., 1961, 32, rept er niet over, behalve dan waar hij terloops ESMEIN citeert uit
de Traité pratique van PLANIOL & RIPERT, (2) 1952, deel VI nr. 223 : “on ne voit pas pour quelle raison
une chose non encore existante au moment du contrat ne pourrait faire l’objet d’une obligation, dès lors qu’il
ne s’agit pas de transférer actuellement la propriété”.
27 Zo voor schuldvorderingen Cass. 9 april 1959, Pas I 732 = RCJB 1961, 32 noot J. HEENEN, “La cession des
créances futures”. Over de zakenrechtelijke uitwerking van de cessie heeft dit arrest zich niet uitgesproken, het
besliste enkel dat niet-bepaalbare toekomstige vorderingen niet het voorwerp van een cessie-overeenkomst
kunnen zijn. Verder Hof Brussel 27 maart 1996, RW  1997-98, 575. Zie voor nadere uitwerking van de
bepaalbaarheid D. VAN GERVEN, RW 2004-2005, (521) 525.
28  Zie bv. DIRIX & DE CORTE, (1999) nr. 481bis, (2006) 339 nr. 504
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toekomstige schuldvorderingen gaat29.

Ook schijnt er geen betwisting te zijn dat bij meerdere beschikkingen op voorhand over een
schuldvordering (cessies of inpandgevingen), de eerst overeengekomen beschikking geacht
wordt ouder te zijn, en daarom in beginsel voorrang heeft op latere beschikkingen (behoudens
derdenbescherming van de latere verkrijger), ook al zou het zo zijn dat die beschikkingen
maar tegelijk uitwerking krijgen (nl. wanneer de schuldvordering niet meer toekomstig is) en
is er overigens in ons recht beginsel geen anterioriteit zou gelden tussen obligatoire rechten.

2° De problematische vraag: heeft de beschikking uitwerking indien de cedent of pandgever
voordien zijn beschikkingsbevoegdheid verliest (bv. door beslag of faillissement) ?

Er blijft evenwel één belangrijke vraag betwist, nl. wat het rechtsgevolg is van een beschikking
(cessie of inpandgeving) over een zogenaamd toekomstige vordering indien de cedent of
pandgever zijn beschikkingsbevoegdheid verliest vooraleer de schuldvordering "bestaand"
wordt. Het gaat dus om de vraag of het voldoende is dat de beschikkingsbevoegdheid
aanwezig is op het tijdstip van de rechtshandeling, dan wel of ze (nog) aanwezig moet zijn of
op het tijdstip van de uitwerking van de cessie.

Ook kan er geen schuldvergelijking na samenloop plaatsvinden met een schuldvordering die
op het ogenblik van de samenloop nog niet bestond (ook al zou er samenhang zijn met de
andere schuldvordering).

Over het antwoord bestaat er verwarring omdat we zien dat in het Belgische recht vaak
schuldvorderingen "toekomstig" worden genoemd, terwijl ze voor het antwoord op deze vraag
precies niet als toekomstige, maar als bestaande schuldvorderingen worden behandeld.

Het is dan ook nodig om de verschillende soorten schuldvorderingen te overlopen

a) Schuldvorderingen uit nog niet bestaande overeenkomsten of andere rechtsverhoudingen

Schuldvorderingen uit een nog niet gesloten overeenkomst, waarvan wel op voorhand de
cessie kan worden overeengekomen indien ze voldoende bepaalbaar zijn, ontstaan pas als de
overeenkomst gesloten is.

Een schuldvordering die zou kunnen ontstaan uit een bestaande rechtsverhouding zal
toekomstig zijn of niet naargelang die rechtsverhouding tot het ontstaan ervan strekt. Een

                                                  
29 Zo beperkt art. 3:329 NBW de mogelijkheid om een pandrecht bij voorbaat te vestigen op toekomstige
schuldvorderingen tot vorderingen die rechtstreeks zullen worden verkregen uit een ten tijde van de verpanding
bestaande rechtsverhouding.
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typisch voorbeeld is de rechtsverhouding met een notaris die belast wordt met de verkoop van
een goed: de notaris zal normaal de prijs ervan innen en dus verschuldigd worden aan de
verkoper). Indien de notaris reeds de opdracht heeft gekregen, is de schuldvordering van de
verkoper blijkens de rechtspraak niet meer zuiver toekomstig, want er kan al beslag op worden
gelegd30; in het andere geval is het een louter eventuele schuldvordering.

Schuldvorderingen die afhankelijk zijn van een zuiver potestatieve voorwaarde zijn eveneens
toekomstige vorderingen.

Voor het tijdstip van hun ontstaan kunnen deze schuldvorderingen:
- niet getroffen worden door een (derden)beslag (vgl. verder);
- niet overgaan of met een pandrecht bezwaard geraken.

Indien zo'n schuldvordering pas na een samenloop van de schuldeisers van de cedent ontstaat,
dus wanneer de cedent al beschikkingsonbevoegd is, is het in ieder geval zo dat de samenloop
voorrang heeft31.

Daarop is er een belangrijke uitzondering wanneer het gaat om een vlottend pandrecht. Zo'n
vlottend pandrecht op schuldvorderingen vinden we met name bij de inpandgeving van de
handelszaak. Indien de inpandgeving van toekomstige schuldvorderingen geschiedt in het
kader van een inpandgeving van de handelszaak waarvan ze deel uitmaken, heeft die
inpandgeving daarom toch voorrang op een samenloop die ontstaat na de inpandgeving van de
handelszaak, ook wat betreft de vorderingen die op het tijdstip van de samenloop nog
toekomstig zijn32.

b) Relatief toekomstige schuldvorderingen

Een tweede geval vinden we wanneer de schuldvordering reeds bestaat, maar in het vermogen van een andere
partij. Hiervoor geldt echter hetzelfde als in het eerste geval: de schuldvordering bevindt zich pas vanaf de
verkrijging in het vermogen van de beschikker, en kan pas vanaf dat ogenblik overgaan naar de volgende
verkrijger.

                                                  
30 Cass. 12 mei 1989, Arr. 1989-90 nr. 520 = RW 1990-91, 1347 noot E. DIRIX = Pas. 1989 I 961, in casu
gelden die een notaris, belast met de verkoop van een onroerend goed van de beslagene, zou ontvangen bij het
verlijden van de verkoopakte. De fiscale notificatie aan de notaris heeft overigens een vergelijkbaar voorwerp. Zie
verder E. DIRIX in In het nu, wat worden zal, Opstellen. Schoordijk , 39 v.; DIRIX & DECORTE (2007) p. 339
nr. 54 (1999) , p. 317-318 nr. 481 bis met verw.
31 Anders, maar met een fout argument D. VAN GERVEN, RW  2004-2005, 528 v.nr. 14 (maakt geen
onderscheid tussen de mogelijkheid een verbintenis aan te gaan en de beschikkingsbevoegdheid).
In dezelfde zin voor het Franse recht: C. LARROUMET, noot onder Cass. fr. 22 november 2002, D. 2003 J.
(445) nr. 7 a contrario; D. LEGEAIS noot onder Cass.Fr. 22 november 2002, JCP 2003 éd. Entr. (469) 470 a
contrario; A. LIENHARD, noot onder Cass.Fr. 22 november 2002, D. 2002, Act.jur. (3271) 3271-3272.
32 ZIE nog Hof Brussel 30 oktober 1998, JLMB 1999, 1764.
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c) Schuldvorderingen uit bestaande rechtsverhoudingen

Een schuldvordering uit een bestaande rechtsverhouding is in beginsel géén toekomstige
schuldvordering, zodat het voldoende is dat de cedent of pandgever beschikkingsbevoegd is bij
de levering ervan. Hoewel de doctrine omzeggens unaniem van oordeel is dat dergelijke
schuldvorderingen géén toekomstige schuldvorderingen zijn wanneer de vraag algemeen
wordt besproken, blijken hierover in concreto toch sosm anders tandpunten te worden
ingenomen. Dit noopt ons ertoe verschillende gevallen ander te onderscheiden

i) In het algemeen is een schuldvordering onder tijdsbepaling of (opschortende) voorwaarde
een bestaande en geen zuiver toekomstige schuldvordering.

Zo bv. is een vordering tot teruggave of schadevergoeding voor het geval van ontbinding van een overeenkomst
een voorwaardelijke en geen zuiver toekomstige vordering33.

ii) Verder moet rekening worden gehouden met  het bijzonder regime voor zgn. "financiële
zekerheden" - d.i. zekerheden op financiële instrumenten of rekeningtegoeden mét
buitenbezitstelling -. Bij deze zekerheden en met name rekeningtegoeden, is het voldoende dat
de overeenkomst is gesloten voor de samenloop of zelfs in gewettigde onwetendheid m.b.t. een
reeds ontstane samenloop (voor de toepassing van die wet is wel vereist dat er een
buitenbezitstelling heeft plaatsgevonden voor dat tijdstip, zie de bespreking daarvan verderop
in dit hoofdstuk). Dit wordt immers bepaald in art. 15 van de WFZ. Deze regeling wordt nader
besproken in het Deel VII. over waardepapieren, maar hier vermeld omdat ze ook van
toepassing is op rekeningtegoeden en op financiële instrumenten op naam.

iii) Discussie is er ten slotte over schuldvorderingen die reeds ontstaan zijn, maar afhankelijk
zijn van een nog niet geleverde tegenprestatie (meestal vanwege de schuldeiser van die
vordering, het type van de wederkerige overeenkomst), meestal ook gekoppeld aan een
termijn. Het kan gaan om een prijsvordering voor werken of diensten die nog moeten worden
verricht, of om “toekomstige” termijnen uit een reeds bestaande overeenkomst met
opeenvolgende prestaties, die slechts opeisbaar zullen worden indien de overeenkomst blijft
doorlopen34.

                                                  
33 Vgl. BGH 27 mei 2003, IX ZR 51/02, http://www.rws-verlag.de/bgh-free/volltext6/vo94044.htm.
34 Zij worden beschouwd als zuiver toekomstige vorderingen in het (Staats)Nederlandse recht, zie HR 30 januari
1987, NJ 1987, nr. 350 met concl. advokaat-generaal Bloembergen en noot Van der GRINTEN. Zie de
bespreking hiervan door E. DIRIX in In het nu, wat worden zal, Opstellen. Schoordijk, 39 v. DIRIX stelt daar wel
dat zij naar Belgisch recht geen toekomstige vorderingen zijn; zo ook J. HEENEN, RCJB 1961, (32) 39 nr. 7; D.
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* Met name toekomstige huurtermijnen uit een bestaande huurovereenkomst betreffende een
onroerend goed, die de opbrengst van dat goed vertegenwoordigen, worden blijkbaar in
meerdere opzichten zoals zuiver toekomstige vorderingen behandeld, al is het voor een groot
deel van de rechtsleer een bestaande schuldvordering35:
- huurvorderingen betreffende onroerend goed worden “onroerend” door het beslag op het
verhuurde goed (art. 1576 GerW). Zij worden beschouwd als "burgerlijke vruchten" van het
onroerend goed36; betwist is of dit ook geldt voor huurvorderingen die reeds zijn gecedeerd of
in pand gegeven vooraleer er op het onroerend goed een zakelijke zekerheid (hypotheek) is
bevestigd of beslag is gelegd;
- betwist is ook of een overdracht of vestiging van een zakelijk recht erop (inpandgeving)
slechts uitwerking krijgt voor het gedeelte van de schuldvordering dat opeisbaar wordt
vooraleer de cedent beschikkingsonbevoegd wordt, bv. door beslag op het onroerend goed,
faillissement of andere vorm van samenloop37, dan wel de cessie of inpandgeving voor die
termijnen toch tegenwerpelijk is aan de samenlopende schuldeisers38.
                                                                                                                                                               
VAN GERVEN, RW 2004-2005, 524 noot 47. Zie echter de afwijkende stelling van DIRIX in DIRIX & DE
CORTE (1999) nr. 481 bis;, (2006) p. 339-340 nr. 504; E. DIRIX, "Faillissement en lopende overeenkomsten",
RW 2003-2004, (201) 208.
35 Met name voor J. HEENEN, RCJB 1961, (32) nr. 7; A. ZENNER, noot onder Cass. fr. 21 november 1972, JT
1974, (228) 230; A. VERBEKE, Overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen, nr. 108; W. VAN
LEMBERGEN, RW 2005-2006 (41) 46 nr. 27; DIRIX & DECORTE (2006) p. 339-340 nr. 504.
In die zin in het Franse recht D. HOUTCIEFF, ““Vérité au-delà des procédures collective, erreur en deçà”: la
saisi-attribution d’une créance à exécution successive poursuit ses effets sur les sommes échues après le jugement
d’ouverture” (noot onder Cass. fr. 22 november 2002, (366), nr. 4-7; M. CABRILLAC en J.-L. RIVES-LANGE,
“Chronique: Crédit et titres de crédit”, RTDCom. 1973, (832), 844;C. LARROUMET, noot onder Cass.Fr. 22
november 2002, D. 2003 J. , 445-447; D. LEGEAIS noot onder Cass. fr. 22 november 2002, JCP 2003 éd. Entr.
469-470; A. LIENHARD, noot onder Cass. fr. 22 november 2002, D. 2002, Act.jur. 3271-3272; R. PERROT,
“Chronique”, RTDCiv. 1995, 965-968; E. PUTMAN, noot onder C.A. Aix-en-Provence 20 juli 1994, JCP 1995,
Ed. G (Jurisprudence), (129), nr. 6; E. PUTMAN, noot onder Cass. fr. 24 oktober 1995, JCP 1996, Ed. G
(Jurisprudence), 65-66; E. PUTMAN, noot onder Cass. fr. 10 juli 1996, JCP 1996, Ed. G (Jurisprudence), 433-
434.
Maar in andere zin: DIRIX & DE CORTE (1999) p. 317-318 nr. 481 bis met verw.; (2006) p. 339 nr. 504; E.
DIRIX, "Faillissement en lopende overeenkomsten", RW 2003-2004, (201) 208; en voor Frankrijk J. GHESTIN,
M. BILLIAU en G. LOISEAU, Le régimes des créances et des dettes (reeks J. GHESTIN (ed.), Traité de droit
civil), LGDJ Parijs 2005, nr. 51-56; P. ANCEL, “Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat”, RTDCiv.
1999, 771-810; F. BARON, “La date de naissance des créances contractuelles à l’épreuve du droit des procédures
collectives”, RTDCom. 2001, nr. 8-34; G. ENDREO, “Fait générateur des créances et échange économique”,
RTDCom 1984, (223), 231-243.
36 Aan die kwalificatie mag niet teveel belang worden gehecht: zo is de hypotheekhouder voor het onroerend
beslag niét gesubrogeerd in de huurprijsvorderingen. Zie DE PAGE, Traité, VII, p. 444-445 en 531-532 nr. 516,
2° a en 590.
37 Stelling van DE PAGE, Traité VII (uitg. 1957), p. 531-532 nr. 590; D. MICHIELS, “Actuele problemen
inzake onroerend beslag”, in DIRIX & TAELMAN, Beslag- en executierecht – naar een collectief beslagrecht, p.
77.
Zie over de discussie onder meer DIRIX & DECORTE (1999) p. 317-318 nr. 481 bis met verw.; (2006) p. 339
nr. 504
38 In die zin D. VAN GERVEN, RW 2004-2005, (521) 526 nr. 11, gebaseerd op een interpretatie van Cass. 1 juli
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Naar Nederlands recht worden de huurtermijnen beschouwd als toekomstige vorderingen, zij het niet altijd even
consequent (wel in faillissement, maar niet bij derdenbeslag)39. Naar Duits recht volgt dezelfde regel uit § 108
en 110 InsO (voor termijnen vanaf 1 maand na faillissement). Naar Frans recht is de oplossing anders in de
recente rechtspraak van het Hof van cassatie40 (die voorheen verdeeld was)41.

* De regel moet dezelfde zijn voor andere voorwaardelijke schuldvorderingen die als
burgerlijke vruchten van een onroerend goed kunnen worden beschouwd, zoals
erfpachtcanons.

* Deze strengere regel lijkt dan weer niet meer op te gaan voor andere schuldvorderingen uit
overeenkomsten voor opeenvolgende prestaties, ook al zijn ze afhankelijk van het al dan niet
doorlopen van de overeenkomst voor een verdere termijn, zoals toekomstige termijnen uit een
bestaande arbeidsovereenkomst, e.d.  Hier is het natuurlijk zo dat de uitvoering aan de zijde
van de werknemer geen waardevermindering van het actief in de boedel meebrengt, zoals in
het geval van de huurovereenkomst.

Schuldvorderingen die de keerzijde zijn van een nog te leveren tegenprestatie in een
overeenkomst zonder tijdsbepaling (bv. de prijs voor werken of diensten die nog moeten
worden verricht, maar waarover reeds een overeenkomst is gesloten), bv. de prijs van een
reeds toegewezen aannemingsopdracht), worden door de rechtspraak in sommige opzichten
wat verwarrend toekomstige schuldvorderingen genoemd42, maar desondanks gaat de voor het
                                                                                                                                                               
1886, Pas. I, 285, en 528 v.nr. 13; W. VAN LEMBERGEN, RW 2005-2006 (41) 45 v.
Zie over de discussie onder meer DIRIX & DECORTE, p. 317-318 nr. 481 bis met verw.
39 HR 30 januari 1987, NJ 1987, nr. 530, conclusie A-G Bloembergen, noot W. Van der Grinten; eerder reeds
HR 26 maart 1981, NJ 1982 nr. 615. In een later arrest werd bij een conflict tussen een cessie van toekomstige
vorderingen en een later derdenbeslag toch voorrang gegeven aan de cessie (HR 10 januari 1992, NJ 1992, nr.
744, conclusie A.-G. Hartkamp, noot H. Snijders), arrest dat wegens incoherentie met het vorige werd
bekritiseerd. Zie o.m. J.H. VAN SWAAIJ, "Levering bij voorbaat van toekomstige vorderingen gevolgd door
beslag of faillissiement", WPNR nr. 6065 p. 717 v.; wel instemmend R. WESTRIK, "Goederenrechtelijke binding
in geval van beslag op en levering bij voorbaat van toekomstige vorderingen", WPNR 1993, 974 v.
40 Cass. fr. Chambre mixte 22 november 2002, Bull. Civ. 2002, Ch. mixte, nr. 7 = JCP  2003, Ed. E.
(Jurisprudence), 469, noot D. LEGAIS = JCP  2003, ed. G., jur. 366, noot D. HOUTCIEFF = D. 2002
(Jurisprudence. Actualité jurisprudentielle), 3270, noot A. LIENHARD = D. 2003 J. 445, noot C. LARROUMET.
41 De rechtspraak van de advieskamer en de civiele kamer was eerder in dezelfde zin: Cass. fr. avis nr. 29, 16
december 1994, JCP 1995 ed. G, jur. 130, noot A. GRAFMEYER = D. 1995 J. 166, noot F. DERRIDA; Cass. fr.
10 juli 1996, JCP 1996 ed. G., jur. 433, noot E. PUTMAN; D. 1996 J. 625, noot P. ANCEL..
De rechtspraak van de chambre commerciale was in andere zin: Cass.fr. 26 juni 1990, Bull.civ. 1990, IV, nr. 192;
D. 1991, somm. Comm., 3, noot; Cass. fr. 24 oktober 1995, JCP 1996, ed. G, jur. 65 noot E. PUTMAN = D. 1996
J. 155, noot F.D.; Cass. fr. 26 april 2000, Bull. 2000 IV 74 nr. 84 = D . 2000 J. 717, kritische noot C.
LARROUMET. De commerciële kamer is na 2002 omgegaan: Cass. fr. 8 juli 2003, D. 2003 J. 2094, noot A.
LIENHARD; JCP 2004; Cass. fr. 5 november 2003, D. 2003 J. 2964; Cass. fr. 3 december 2003, D. 2004 Somm.
comm. 1489, noot G. TAORMINA; Cass. fr. 7 december 2004, D. 2005 J. 230 n. C. LARROUMET =  JCP éd. E.
jur. 231 n. S RABY.
42 Cass. 18 mei 1987, Arr. 1986-87, 1248 = RW 1987-88, 455 = TBH 1988, 756 noot RAES = T.Not. 1987, 298 =
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beslag verrichtte cessie of inpandgeving hier wel voor.

Dit is ook terecht. De regel van art. 1576 GerW moet beschouwd worden als een lex specialis
voor huurtermijnen betreffende onroerende goederen, die afwijkt van het gemeen recht. Er zijn
zeker rechtseconomische argumenten voor de andere oplossing, maar niet uitsluitend, zodat
het in beginsel aan de wetgever toekomt om deze regel desgewenst uit te breiden.

Samengevat moet m.i. dus worden gesteld dat:
- schuldvorderingen uit bestaande overeenkomsten steeds bestaande schuldvorderingen zijn en
geen toekomstige; dat ze nog voorwaardelijk zijn op het ogenblik waarop er derdenbeslag
wordt gelegd onder de cedent/pandgever of er anderszins een samenloop ontstaat op diens
vermogen, belet niet dat de eerdere cessie of inpandgeving in beginsel tegenwerpelijk is aan de
schuldeisers43;
- er evenwel specifiek voor huurtermijnen uit onroerend goed een regel is (art. 1576 GerW)
die afwijkt van het gemeen recht en inhoudt dat vanaf het beslag op het onroerend goed de
zakelijk gerechtigden op het onroerend goed voorrang krijgen op zelfs oudere verkrijgers van
rechten op die huurtermijnen (vgl. verder bij loonvorderingen de voorrang van ook eerst latere
ontstane delegatie op oudere verkrijgers van rechten op de loonvordering).

                                                                                                                                                               
Pas. 1987 I 1123. Dit arrest oordeelde dat de schuldvordering van de hoofdaannemer jegens zijn opdrachtgever
zich nog in zijn vermogen bevindt vooraleer de werken werden verricht, weliswaar met het oog op een andere
vraag (nl. of de kosten die de onderaannemer heeft gemaakt kosten waren tot behoud van een bestaande zaak dan
wel slechts tot het verkrijgen van een toekomstige zaak).
Als toekomstig beschouwd voor de hier behandelde vraag in Cass. fr. (comm.) 21 november 1972, Bull. Civ.
1972, IV, nr. 296; D. 1974, jur. 213, noot R. RODIERE;  JT 1974, 227, noot A. ZENNER, maar dit arrest is
achterhaald door recentere rechtspraak, bv. Cass. fr. 7 december 2004, D. 2005, jur. 230, noot C. LARROUMET
= JCP 2005, ed. E., jur. 231, noot S. RABY.
43 Men zou dit ook kunnen afleiden uit het erg cryptisch geformuleerde arrest Cass. 6 september 2007, nr.
F.06.0064N, B. Staat (Financiën) t. Belgian Refining Corporation, dat oordeelde dat een derdenbeslag doelloos
(zonder voorwerp) was nu t.t.v. het beslag aan de derde-beslagene reeds kennis was gegeven van de inpandgeving
van alle facturen van de beslagen schuldenara op de derde.
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AFDELING B.  EISEN GESTELD AAN HET ZAKELIJK RECHT

1. Het publiciteitsbeginsel.

Zakelijke rechten worden in beginsel slechts erkend wanneer ze “publiek” zijn, d.i. voor het
publiek kenbaar (in tegenstelling tot “stil”, d.i. verborgen).

Een bijzondere publiciteit wordt georganiseerd voor onroerend goed (hypotheekregisters) en
schepen (scheepsregisters).

Voor andere roerende zaken dan schepen functioneert in beginsel het bezit als publiciteit, en
wanneer het bezit vermiddeld wordt door een derde, door de wetenschap van die derde (die
soms vorm krijgt in bijzondere registers die de derde bijhoudt, bv. effectenrekeningen). Soms
zijn er ook andere registers. Hetzelfde geldt voor schuldvorderingen die in een waardepapier
zijn belichaamd.

Bij schuldvorderingen op naam wordt de rol meestal gespeeld door:

- de mededeling aan of kennis van de schuldenaar ervan, of

- wanneer de inning ervan is toevertrouwd aan een derde, de wetenschap van die derde; een alternatief dat
bij het laatste aansluit is het Centraal beslagregister (zie verder).

Als er een  conflict ontstaat, heeft degene die de schuldvordering het eerst ter kennis heeft
gebracht aan de debiteur voorrang op de andere (art. 1690 BW) c.q. diegene die het eerst ter
kennis heeft gebracht aan de hierboven bedoelde derde (en indien dit een gerechtsdeurwaarder
is, geregistreerd heeft in het beslagregister).

Ook voor de meeste intellectuele eigendomsrechten (uitgezonderd auteursrecht) zijn er
registers ingericht.

De precieze rol van deze publiciteit wordt verder besproken per categorie van goederen.

De draagwijdte van het publiciteitsbeginsel is in de loop van de 20e eeuw afgezwakt, onder
meer door de erkenning van “stille” zekerheidsrechten.
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2. De numerus clausus van zakelijke rechten.

a. Beginsel en historische achtergrond

De numerus clausus zoals we die kennen in het zakenrecht werd in de achttiende en
negentiende eeuw ontwikkeld. Omwille van de verreikende bescherming van zakelijke rechten
vergeleken met obligatore rechten (zoals volgrecht, beschikkingsonbevoegdheid van alle
anderen, mogelijkheid tot handhaving door middel van zakelijke subrogatie, enz.) werd het
aantal zakelijke rechten beperkt en werd vooral de schepping ervan bij overeenkomst (andere
dan van de erkende) onmogelijk gemaakt.

Zo wilden de 18e eeuwse Franse fysiocraten de circulatie van rijkdommen bevorderen (tegen
de “dode hand” van geaccumuleerde vermogens, voornamelijk grootgrondbezit). F.C. v.
Savigny (begin XIXe eeuw in Duitsland) zag de numerus clausus als een inperking van het
zakenrecht ten gunste van een ruimere toepassing van de regels van verbintenissenrecht (met
hun relativiteit van rechten)44. Een van de redenen voor de numerus clausus is een beperking
van de transaktiekosten: partijen die goederen verkrijgen moeten de precieze bevoegdheid van
de vervreemder niet in concreto onderzoeken, aangezien die volgt uit de aard van zijn zakelijk
recht. Zakelijke rechten en beschikkingsonbevoegdheden zijn daardoor “voorzienbaar” voor
derden.

De numerus clausus geldt in ons recht in beginsel voor – zakelijke rechten op - alle soorten
goederen, onder voorbehoud van wat verderop wordt uiteengezet over de zgn. externe
werking van intern aangebrachte modaliteiten of beperkingen van schuldvorderingen.

We bespreken eerste de algemene betekenis van de numerus clausus in ons recht, vooraleer
een aantal bijzondere problemen uit te werken, zoals de zgn. fiduciaire eigendom.

b. Concrete betekenis van de numerus clausus in het algemeen.

Proberen we na te gaan wat de numerus clausus precies betekent in het huidige Belgische
positieve recht.

1° Geen nieuwe zakelijke rechten krachtens partij-autonomie.

i) Typenzwang

De eerste betekenis van de numerus clausus is de onmogelijkheid voor partijen om, bv. door
middel van een contract, (nieuwe) zakelijke rechten in het leven te roepen die niet door het

                                                  
44  See W. WIEGAND, AcP 1990.
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rechtssysteem worden erkend.

Nu mag de betekenis van de numerus clausus in ons recht niet overschat worden: de
onmogelijkheid om nieuwe zakelijke rechten te scheppen is geen grondwettelijk of
supranationaal beginsel, maar betekent alleen dat nieuwe zakelijke rechten niet door private
partijen in het leven kunnen worden geroepen ("Typenzwang"), maar slechts door middel van
een rechtsregel (dus ofwel door de wetgever, ofwel door een jurisprudentiële regel ter
uitlegging van het recht). De numerus clausus houdt in dat rechten slechts zakelijke werking
kunnen hebben voor zover dit door het recht (de wet) wordt erkend, en de wilsautonomie dus
geen betrekking heeft op het scheppen van niet erkende zakelijke rechten.

Ook is het aantal rechten met zakelijke werking in ons recht langer dan doorgaans wordt
gedacht. De numerus clausus verhindert niet dat er in ons recht een aantal toestanden zijn die
traditioneel niet als aparte zakelijke rechten worden beschouwd, maar toch een zakelijke
werking hebben.

Traditioneel erkent ons recht behalve het eigendomsrecht een reeks beperkte zakelijke rechten
die van het eigendomsrecht zijn afgesplitst:
- enerzijds zakelijke genotsrechten (i.h.b. vruchtgebruik, gebruik en bewoning, erfpacht,
opstal, erfdienstbaarheden);
- anderzijds zakelijke zekerheidsrechten, welke verderop nader worden uitgewerkt (i.h.b.
hypotheek, grondpand en onroerende voorrechten; verschillende vormen van pandrecht en
aanverwante)
- en als een bijzonder geval van genotsrecht het volgrecht van de auteur van een werk van
beeldende kunst op het werk (volgrecht dat recht geeft op een percentage van de prijs bij
iedere verkoop).

Daarnaast kan men een recht met zakelijke werking zien in het "collectief pandrecht" dat de
schuldeisers verkrijgen door het ontstaan van een samenloop (door beslag, failietverklaring,
ontbinding van een rechtspersoon e.d.m.).

Ook bepaalde rechten bij voorbaat hebben zakelijke werking:
- het recht van de verkrijger onder eigendomsvoorbehoud (zie verder);
- het recht van de verwachter of na-erfgenaam bij een fideicommis (erfstelling over de hand);
- het omzettingsrecht van de certificaathouder.

Hetzelfde kan men zeggen van bepaalde bewindsrechten:
- het bewindsrecht van de middellijke vertegenwoordiger op de door hem verkregen
schuldvorderingen (zie verder met name de bespreking van de kwaliteitsrekening);
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- de zgn. saisine van bepaalde erfgenamen.

Geen zakelijke rechten, maar rechten met een indirecte zakelijke werking zijn wettelijke
voorkooprechten, naastingsrechten, e.d.m., en het recht van gezinsleden op de gezinswoning
en huisraad (vgl. hoger voor deze alternatieve beschermingsmechanismen); zij hebben hun
indirecte zakelijke werking omwille van het causaal stelsel van eigendomsoverdracht in ons
recht (zie verder).

ii) Typenfixierung

De regel van de numerus clausus gaat niet zover dat er in het geheel geen marge is voor
partijen om de inhoud van het zakelijk recht (de afbakening van bevoegdheden tussen eigenaar
en zakelijk gerechtigde) nader te regelen. Meer bepaald bij onroerende zakelijke genotsrechten
bestaat er een dergelijke marge. Wel zijn er voor elk zakelijk recht grenzen aan wat in de vorm
van zo’n recht kan worden gegoten ("Typenfixierung" of kwalitatieve beperking besloten in de
numerus clausus). Deze grenzen worden bv. besproken in het zakenrecht waar het handelt over
de onroerende zakelijke genotsrechten (wat kan er zoal binnen de categorie erfpacht, opstal of
erfdienstbaarheid worden gebracht); voor het zekerheden- en insolventierecht zijn vooral van
belang of de numerus clausus in de weg staat aan zgn. zekerheidseigendom (zie verder),
beheerseigendom, of de mogelijkheid om beheer en waarde van de goederen zakenrechtelijk
op te splitsen (de mogelijkheid van trusts).

2° Beschikkingsbevoegdheid kan worden verleend aan een niet-eigenaar; middellijke
vertegenwoordiging.

De numerus clausus sluit in ons recht ook niet uit dat de beschikkingsbevoegdheid bij
overeenkomst kan worden verleend aan een derde zonder dat deze een zakelijk recht verkrijgt
dat normaal deze bevoegdheid inhoudt. Een derde kan dus worden gemachtigd om in eigen
naam over andermans goederen te beschikken. Dit wordt middellijke vertegenwoordiging
genoemd (représentation indirecte of imparfaite, indirect representation, mittelbare
Vertretung).

Bij middellijke vertegenwoordiging handelt de vertegenwoordiger niet als lasthebber in enge
zin, d.i. in naam van de lastgever, maar in eigen naam (proprio nomine) voor andermans
rekening of voor gemene rekening45. Ons recht erkent deze rechtsfiguur op algemene wijze46.
Het optreden kan daarbij zowel openlijk voor andermans rekening zijn, dan wel verborgen, d.i.

                                                  
45 Dit laatste vinden we bij de zgn. “stille maatschap”.
46 Vgl. reeds P.A. FORIERS, in Les opérations fiduciaires, (263) 265 v. en 299 v. - die evenwel ten onrechte
verdedigt dat de middellijke vertegenwoordiger in de meeste gevallen wél eigenaar is van de goederen. Voor
Frankrijk, zie recent F. LEDUC, “Réflexions sur la convention de prête-nom. Contribution à l’étude de la
représentation imparfaite”, RTDCiv 1999, 283 v.
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naamlening. Dit laatste onderscheid is verbintenisrechtelijk niet van belang, maar
zakenrechtelijk wel (onder meer voor het verhaalsrecht van de schuldeisers).

Schoolvoorbeelden van openlijke middellijke vertegenwoordigers voor rekening van een
opdrachtgever (principaal) zijn de verschillende vormen van commissionair (waaronder de
verkoopcommissionair, de beursmakelaar, de commissionair-expediteur e.d.m.). Andere
voorbeelden van middellijke vertegenwoordigers (openlijk of verborgen) zijn de naamlener, de
vennoot van een croupier, de beherende vennoot van een stille maatschap (die handelt in eigen
naam voor gemene rekening).

Een rechtstreekse verhouding ontstaat in beginsel énkel op zakenrechtelijk vlak, niét op
verbintenisrechtelijk vlak.

- Wanneer een middellijke vertegenwoordiger handelt, dan ontstaan er in beginsel géén
schuldvorderingen tussen zijn opdrachtgever en de wederpartij, maar enkel tussen de
middellijke vertegenwoordiger en de wederpartij enerzijds en tussen de middellijke
vertegenwoordiger en de opdrachtgever anderzijds47 (een rechtstreekse verhouding kan wel
het gevolg zijn van latere gebeurtenissen, zoals een overdracht van schuldvordering door de
vertegenwoordiger aan zijn opdrachtgever of de toepassing van art. 103 FaillW). Uit het eerste
volgt dat verbintenisrechtelijk de middellijke vertegenwoordiger enkel zichzelf verbindt. Uit
het tweede leidt men af dat de schuldvorderingen die de middellijke vertegenwoordiger ver-
krijgt in beginsel zijn eigendom zijn - al moet dit worden geschakeerd en geldt in zekere zin
veeleer het omgekeerde.

- Zakenrechtelijk aanvaardt ons recht - i.t.t. sommige andere rechtsstelsels  - dat de
eigendomsoverdracht en andere zakenrechtelijke rechtsgevolgen r e c h t s t r e e k s
plaatsvinden tussen de opdrachtgever (vertegenwoordigde) en de derde-wederpartij48 of
                                                  
47 Zie voor het openlijk voor rekening van derden optreden (commissie) o.m. Cass. 25 oktober 1963, RW 1963-
64, 1216 = Pas. I, 20; Cass. 22 oktober 1976, RW 1976-77, 1273 = Pas. I, 229. Dit geldt ook bij naamlening (het
verborgen op naam van derden optreden), zie de terechte argumentatie van o.m. P.A. FORIERS, "Observations
sur le contrat de prête-nom et la théorie des extensions de faillite", JT 1980, 417 v., meer bepaald 419-420; de
wederpartij heeft géén keuze zoals bij veinzing, aangezien er (althans verbintenisrechtelijk) helemaal geen
ontveinsde (gedissimuleerde) werkelijkheid is.
48  In die zin W. van GERVEN, Algemeen deel, nr. 150, p. 489-490; L. SIMONT, "Le problème de la représen-
tation dans le contrat de commission sur marchandises", JCB 1956, p. (129) 135 nr. 9 en 147 nr. 16 (argument uit
o.m. het voorrecht van de commissionair) doch niet meer zo in "Exposé introductif", in Les intermédiaires
commerciaux, Jeune Barreau Brussel 1990, (7) 19 nr. 13); L. FREDERICQ, Traité, I, nr. 177; VAN RYN-
HEENEN, Principes, IV, nr. 62; VAN GERVEN-STUYCK, Ondernemingsrecht B, nr. 518; vgl. reeds F.
LAURENT, Principes, XXIV, nr. 210. Anders P.A. FORIERS, in Les opérations fiduciaires, p. (263) 300-301.
De onjuistheid van de andere stelling blijkt m.i. reeds uit art. 103, 2 FaillW, minstens voor alle gevallen waarin de
commissionnair openlijk als dusdanig optreedt. Vgl. ook art. 13, lid 5 (vroeger 10 lid 5) van het KB giraal
effectenverkeer voor effectenrekeningen (effectenhandel via beursmakelaars). Een bijkomend argument is dat de
commissionair een voorrecht - eigenlijk een wettelijk pandrecht - heeft op de goederen, wat inhoudt dat hij geen
eigenaar is.
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omgekeerd, ook al ontstaat er in beginsel geen rechtstreekse verbintenisrechtelijke verhouding
tussen hen. Wanneer de middellijke vertegenwoordiger goederen levert of ontvangt, gaat de
eigendom in ons recht49 rechtstreeks over tussen wederpartij en opdrachtgever, althans voor
zover aan de overige vereisten voor dergelijke eigendomsoverdracht is voldaan (zie verder).

3° Beschikkingsbevoegdheid over eigen goederen kan niet bij overeenkomst worden beperkt.

Een partij kan bij het verlenen van een volmacht aan een andere partij wel de verbintenis
aangaan dat hij zelf bepaalde handelingen niet zal stellen, bv. bepaalde goederen niet zal
vervreemden, doch een dergelijke verbintenis heeft geen zakelijke werking. Met andere
woorden: beschikkingsbevoegdheid over eigen goederen kan (anders dan
vertegenwoordigingsbevoegdheid) niet bij overeenkomst worden beperkt. Wel kan er een
verbintenis worden aangegaan om niet te vervreemden, maar die maakt niet
beschikkingsonbevoegd, m.a.w. heeft geen zakelijke werking50. Een zakenrechtelijke
beperking kan enkel voortvloeien uit erkende rechten met zakelijke werking. Een meer
volledige bespreking van rechten die beschikkingsonbevoegdheid scheppen is te vinden in
Deel III.

4° Overdraagbaarheid kan niet bij overeenkomst worden beperkt: conventionele
vervreemdingsbeperkingen hebben geen zakelijke werking.

De numerus clausus houdt ook in dat beperkingen van de overdraagbaarheid van goederen, die
niet bij wet zijn voorzien, in beginsel geen zakelijke werking hebben. Zakelijke werking
hebben enkel de wettelijke vervreemdingsbeperkingen, dit zijn diegene die de wet zelf
vastknoopt aan bepaalde rechtsfeiten, of die krachtens de wet bij overeenkomst kunnen
worden bedongen of uit een overeenkomst voortvloeien (een voorbeeld van het laatste is het
voorkooprecht van de pachter).

Louter persoonlijke (d.i. obligatoire) rechten, zoals conventionele of testamentaire
                                                  
49 Dat is ook zo in het Franse recht (zie F. LEDUC, “Réflexions sur la convention de prête-nom”,  RTDCiv 1999,
(283) 309 nr. 31 met verwijzingen naar Franse cassatie- en andere rechtspraak) en in het (Staats)Nederlandse
recht, dat laatste althans voor roerende goederen (zie art. 3:110 N.BW; L. GROEFSEMA, Bevoegd beschikken
over andermans recht, Kluwer 1993). In het Duitse recht is dit slechts onder zeer strikte voorwaarden het geval,
en vindt er in beginsel een dubbele eigendomsoverdracht plaats (tenzij bij Geheißerwerb (Geschäft für den, den
es angeht) en overdracht van toekomstige schuldvorderingen). Dit sluit niet uit dat de fiduciant in sommige
gevallen zakenrechtelijk wordt beschermd doordat de goederen juridisch afgezonderd blijven van het vermogen
van de tussenpersoon (namelijk voor goederen die fiduciair werden toevertrouwd). In het Zwitserse recht vinden
we precies het omgekeerde van het Duitse recht (het aanvaardt dat men rechtstreeks goederen kan verkrijgen door
middel van een tussenpersoon, maar geeft geen bescherming voor goederen die aan een tussenpersoon werden
overgedragen tot beheer). Bij onroerend goed bestaat de mogelijkheid in het (Staats)Nederlandse en Duitse recht
niet, en vindt er dus maar een rechtstreekse verkrijging door de gemeenschap plaats wanneer ook in naam van de
gemeenschap wordt verkregen - zie voor (Staats)Nederland HR 2 april 1976, Modehuis Nolly, NJ 450.
50 Zie verder onder. Vgl. uitdrukkelijk § 137 BGB.
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onvervreemdbaarheden, voorkooprechten, goedkeuringsbedingen, aankoopopties,
hypotheekverboden en andere "negatieve zekerheidsbedingen" (zie verder),
verhuringsverboden, e.d.m. hebben dus in beginsel géén zakelijke werking. Dit wordt verder
nader besproken (algemene bespreking van de overdraagbaarheid en beperkingen eraan).

c. Relativering van de numerus clausus.

De regel van de numerus clausus gaat niet zover dat er in het geheel geen marge is voor
partijen om de inhoud van het zakelijk recht (de afbakening van bevoegdheden tussen eigenaar
en zakelijk gerechtigde) nader te regelen. Meer bepaald bij onroerende zakelijke genotsrechten
bestaat er een dergelijke marge.

Wel zijn er voor elk zakelijk recht grenzen aan wat in de vorm van zo’n recht kan worden
gegoten("Typenfixierung" of kwalitatieve beperking besloten in de numerus clausus).

Deze grenzen komen voor het eigendomsrecht hieronder ter sprake aan de hand van twee
specifieke themata: ten eerste de zekerheidseigendom (zie onder 3.) en ten tweede de
beheerseigendom alsmede mogelijkheid om beheer en waarde van de goederen
zakenrechtelijk op te splitsen (de mogelijkheid van trusts) (zie onder 4.).

Voordien bekijken we de marge bij onroerende zakelijke genotsrechten. De betekenis bij
schuldvorderingen komt verder in dit algemeen deel ter sprake.

Eerst gaan we in op de vormen waarin toekomstige rechten in ons recht zakelijke werking
kunnen verkrijgen.

d. Nader over de zakelijke werking van enkele anticipatieve rechten (future interests)

De numerus clausus verhindert niet dat er ook in ons recht een aantal rechten ook zakelijke
werking hebben, andere dan rechten die een actueel genot of een zekerheidsrecht verschaffen.

In het Anglo-Amerikaanse common law bestaan er inderdaad bij ons niet gekende vormen van opsplitsing van
eigendom, met name verschillende future interests, zij het dat er ook daar een zekere numerus clausus geldt
(zeker wat Engeland betreft door de hervorming van de Law of Property Act 1925).

1° Opsplitsing in de tijd?

De cataloog van zakelijke rechten in ons recht kent geen mogelijkheid om "eigendom voor een
bepaalde tijd" te scheppen, tenzij in de vorm van een beperkt zakelijk recht (bv. opstalrecht)51.

                                                  
51 Vgl. H. de PAGE, Traité, V nr. 1255, i.h.b. C.
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Vandaar dat een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed voor een bepaalde tijd
ofwel een verbintenis is tot vestiging van vruchtgebruik voor die tijd, met voorbehoud van
blote eigendom52, ofwel een verbintenis tot overdracht in volle eigendom met een louter
obligatore verplichting tot teruglevering door de verkrijger. In het eerste geval is de "future
interest" de blote eigendom, in het tweede geval een loutere schuldvordering.

Wel zijn beperkte zakelijke rechten altijd beperkt door een termijn (bv. opstal, erfpacht,
vruchtgebruik), nut (erfdienstbaarheden) of afhankelijkheid van een verzekerde
schuldvordering (zekerheidsrechten).

2° De zakelijke werking van de ontbindende voorwaarde ?

Wat echter wel mogelijk is, is een overdracht onder ontbindende voorwaarde (het overlijden
van een persoon kan echter nooit een voorwaarde vormen, maar enkel een termijn, aangezien
het een zekere gebeurtenis is; wel een mogelijke voorwaarde is bv. het vooroverlijden van één
persoon ten aanzien van een ander, zoals we dat bv. vinden in aanwas- of tontine-
overeenkomsten, bij de erfstellingen voer de hand e.d.m.). De ontbindende voorwaarde heeft
in ons recht namelijk zakelijke werking (zie uitvoeriger in Deel II).

De overdracht onder ontbindende voorwaarde brengt echter geen opsplitsing van het
eigendomsrecht mee: de persoon die bij verwezenlijking van de voorwaarde terug eigenaar
wordt heeft geen zakelijk recht, dat zou kunnen worden overgedragen op dergelijke wijze dat
de verkrijger pendente conditione reeds een zakelijk recht zou verkrijgen53, en dat ook
gehandhaafd zou kunnen worden door middel van zakelijke subrogatie. Diegene die intussen
eigenaar is, heeft de volle eigendom, en zijn bevoegdheid over de zaak te beschikken is dan
ook niet beperkt. De andere partij heeft intussen géén zakelijk recht, maar slechts een
persoonlijk recht dat mogelijks tot het verkrijgen van een zakelijk recht kan leiden. Voor
zover hij bv. de vordering tot ontbinding zou kunnen overdragen aan een derde, zou de
uitoefening daarvan door die derde tot gevolg hebben dat het goed terukeert naar de
vervreemder en niet dat het verkregen wordt door die derde.

3° De zakelijke werking van het recht onder opschortende voorwaarde ?

Volgens de traditionele opvatting heeft ook de verkrijger onder opschortende voorwaarde nog
géén zakelijk recht - tenzij in die gevallen waar het eigendomsrecht opgesplitst is volgens
erkende figuren, als bv. blote eigendom en vruchtgebruik.

                                                  
52 Vgl. art. 3:85, lid 1 NBW.
53 Dergelijke vergissing is wellicht geïnspireerd door het feit dat een verbintenis onder opschortende voorwaarde
wel als een soort verbintenis kan worden beschouwd. Eigendom onder opschortende voorwaarde is echter geen
zakelijk recht.
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In andere landen daarentegen wordt in sommige gevallen de rechtspositie van de verkrijger
onder opschortende voorwaarde gekarakteriseerd als een soort zakelijk recht, een
“eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde”, zoals meer bepaald het Duitse
Anwartschaftsrecht.

Evenwel kent ons recht minstens een aantal bijzondere gevallen waar de verkrijger onder
opschortende voorwaarde wel een zakelijk werkend recht heeft :

1° bij de toegelaten erfstellingen over de hand - zie verder;

2°  bij de certificatie van aandelen en soortgelijke effecten54.

In andere gevallen van fiduciaire verplichtingen daarentegen heeft de fiduciant in beginsel
géén zakelijk recht (zie verder).

Voor de ontleding van het eigendomsvoorbehoud, zie verder.

De erfrechtelijke reserve heeft een onrechtstreeks zakelijke effect, doordat beschikkingen om
niet die – naar achteraf blijkt – ermee in strijd komen door de reservatairen kunnen worden
aangevochten door middel van de inkorting.

4° Naastingsrechten

Een zakelijke werking hebben in ons recht ook een reeks naastingsrechten of uitkooprechten,
vaak als sanctie bij de miskenning van een voorkooprecht. Zij komen in Deel II. uitvoeriger ter
sprake. In ons recht kunnen ook zij evenwel niet als zakelijke rechten beschouwd worden :
zolang het recht niet wordt uitgeoefend, heeft de titularis geen enkel zakelijk recht op het goed.

In een aantal andere rechtsstelsels spreekt men wel van een bijzonder soort zakelijk recht
(Erwerbsrechte). In andere landen vinden we ook nog andere vormen van relativering, bv. de
Vormerkung in onder meer het Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse recht, waardoor de koper die
nog geen eigenaar kan worden, toch reeds een zakenrechtelijk beschermde positie verkrijgt.

5° Erfrechtelijke reserve

Een onrechtstreekse zakelijke werking op dezelfde wijze als het ontbindingsrecht heeft ook de
erfrechtelijke reserve (recht op inkorting) (zie verder).

                                                  
54 Art. 503 en 242 Wb.Venn. 1999, voorheen art. 43 bis en 124 ter VennW zoals gewijzigd bij Wet 15 juli 1998.
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e. Relativering bij onroerende zakelijke genotsrechten.

Aan één van de voornaamste redenen voor de numerus clausus, namelijk de voorzienbaarheid
en kenbaarheid van zakelijke rechten voor derden, kan bij onroerend goed ook worden
tegemoet gekomen door een goede grondboekhouding. Om deze redenen wordt de numerus
clausus bij onroerende goederen in meerdere landen afgezwakt. Het blijft evenwel ook dan
nog wenselijk om de eigendom van onroerend goed niet op een onbeperkt aantal wijzen te
laten opsplitsen.

Het resultaat van deze afweging maakt in ons recht dat er in beginsel weliswaar nog steeds
een numerus clausus van zakelijke rechten geldt, doch dat partijen bij de nadere vormgeving
van die zakelijke rechten een zekere marge hebben.

Bij onroerende zakelijke genotsrechten zijn er daarbij een aantal uitwendige grenzen : ofwel
een beperking in de tijd (bij opstal 50 jaar, vernieuwbaar, bij erfpacht minstens 27 en
hoogstens 99 jaar, vernieuwbaar, bij vruchtgebruik hoogstens het leven van een welbepaalde
persoon reeds in leven bij vestiging van het vruchtgebruik) ofwel een beperking door het “nut”
(bij erfdienstbaarheden, a contrario uit art. 710 bis BW dat de mogelijkheid tot afschaffing bij
gebrek aan nut regelt).

Binnen die grenzen hebben partijen een zekere speelruimte, waarbij zij de inhoud van het
zakelijk recht (de afbakening van bevoegdheden tussen eigenaar en zakelijk gerechtigde)
nader kunnen regelen. “De inhoud van het zakelijk recht nader regelen” houdt in dat het hier
om een regeling met zakelijke werking gaat.

Zo aanvaardt het B.W. een wijziging door partijen van de zakelijke bevoegdheidsverdeling bij
het recht van gebruik of bewoning, mits dit gebeurt in de vestigingstitel zelf - zie art. 628 BW.
Hetzelfde geldt voor erfpacht (art. 17 Erfpachtwet) en opstal (art. 8 Opstalwet). Hetzelfde
geldt in zekere mate ook voor de erfdienstbaarheden (zie art. 686 BW)55. Er blijkt ook niet
van enige reden waarom deze regel niet zou gelden voor het enige andere beperkte onroerend
zakelijk genotsrecht - met name vruchtgebruik -: ook daar moet een wijziging mogelijk zijn
mits deze in de titel zelf van het vruchtgebruik is aangegeven.

Deze opvatting ligt ook in de lijn van de opvatting die aanvaard is geworden bij de
herregeling van het appartementsrecht in art. 577-2 v. BW. Het appartementsrecht (sinds
1994) relativeert evenzeer het beginsel van de numerus clausus door aan het overgeschreven
reglement van mede-eigendom bijna een soortgelijke werking erga omnes toe te kennen als
                                                  
55 Zie het hele debat over de “collectieve erfdienstbaarheid”, onder meer de verdediging ervan door J.
HANSENNE, La servitude collective, pr. In de appartementsmede-eigendom lijkt de wetgever in 1994 voor de
ruime opvatting te hebben gekozen : het reglement van mede-eigendom krijgt namelijk “zakelijke” werking door
de overschrijving ervan.
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aan een zakelijk recht (opvatting van het reglement als een soort “collectieve
erfdienstbaarheid”).

In sommige rechtsstelsels is men bij onroerend goed van het numerus clausus beginsel
afgestapt (bv. het Spaanse of Zuid-Afrikaanse); in het Staatsnederlandse recht heeft men dat
niet gedaan, maar wel de mogelijkheid geschapen om door overeenkomst en inschrijving
kwalitatieve verplichtingen te scheppen.

Geen van beide is in het Belgische recht gebeurd, maar er is wel een andere relativering. De
grens ligt daar, dat – naast de hierboven genoemde uitdrukkelijke beperkingen in de wet - de
vormgeving van het beperkt recht niet “wezenlijk” verschillend mag zijn van het door de wet
bepaalde model (de “essentialia negotii” en de “naturalia negotii” mogen niet worden
gewijzigd, enkel de “accidentalia negotii”)56. Zo is de overdraagbaarheid bij de meeste van
deze rechten – tenzij ze accessoor zijn – niet wezenlijk57.

f. Beheerseigendom en trust.

1° Beginsel – het begrip “fiduciair”.

Het beginsel van de numerus clausus en de invulling ervan met de door ons recht erkende
zakelijke rechten betekent dat er niet zoiets bestaat als “fiduciaire eigendom” in ons recht.

Ons recht kent natuurlijk wel fiduciaire verplichtingen – dit is de verplichting om bij het
stellen van rechtshandelingen, zij het als gerechtigde dan wel als vertegenwoordiger, te
handelen in het belang van de fiduciant en niet in het eigen belang (en daarover rekenschap en
verantwoording af te leggen). Meestal betekent dat ook dat de handelende persoon de
opbrengst van zijn handelen (bv. zijn beheer van goederen) aan de fiduciant moet doen
toekomen. In zoverre de eigenaar van de goederen aan de begunstigde verantwoording is
verschuldigd over zijn beheer en niet zelf gerechtigd is tot de winst (of hoogstens tot een
percentage ervan), is er dus een “fiduciaire verplichting” (fiduciary duty, Treupflicht, d.i.
loyaliteitsverplichting). Het is dus evident mogelijk in ons recht om bij rechtshandeling
daadwerkelijke schuldvorderingen toe te kennen die in verhouding staan tot de
vermogenswaarde van bepaalde goederen of in ruil voor de overdracht van bepaalde goederen,
waarbij de begunstigde ook een derde kan zijn58.

                                                  
56 Het betreft hier een klassiek onderscheid uit het ius commune. Zie bv. DERNBURG, Pandekten, I § 93, in de
uitgave Berlin (7) 1902, p. 217. Bij POTHIER wordt ook hele vaak een onderscheid gemaakt tussen wat “de
l’essence du contrat” is, wat “de la nature du contrat” is en wat “naît des clauses particulières du contrat”.
57 In (Staats)Nederland kan de overdraagbaarheid worden beperkt bij erfpacht (5:91 I NBW) en opstal (art. 5:104
NBW) en bij recht van gebruik of bewoning (art. 3:223 NBW), doch niet bij vruchtgebruik.
58 Voorbeelden vinden we bij bij de klassieke vastgoedcertificaten, bij beleggingen in beleggingsvennoot-
schappen anders dan als aandeelhouder, bij “portage” van aandelen (waarbij de porteur volledig eigenaar wordt,
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Maar het fiduciair karakter van een bevoegdheid met betrekking tot goederen verschaft de
partij jegens wie men deze verplichting heeft nog geen zakelijk recht ten aanzien van die
goederen; de fiduciaire schuldvordering blijft in beginsel een zuivere schuldvordering.
Wanneer iemand goederen in eigendom overdraagt aan een ander onder de verplichting deze
in het belang van de overdrager te beheren en hem de opbrengst van die goederen over te
maken, dan heeft de fiduciair de volle eigendom van die goederen en niet een apart soort
eigendom, dat niet in zijn privé-vermogen zou vallen of waardoor hij niet alle bevoegdheden
van een eigenaar zou hebben. Zijn schuldeisers kunnen er beslag op leggen, en gaat de
fiduciair failliet, dan vallen die goederen in de faillissementsboedel.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat het recht zich ontwikkelt en bepaalde rechtsposities die eerder
niet als zakelijk werden erkend door die ontwikkeling op een bepaald ogenblik wel een
zakelijke werking kunnen krijgen. De rechtsleer worstelt daar dan vaak mee en wringt zich in
allerlei bochten om toch maar bepaalde fenomenen te verklaren zonder toe te geven op vaak
achterhaalde stellingen (in deze Inleiding zullen we daarvan meerdere voorbeelden zien, bv.
ten aanzien van de rechtspositie van de koper onder eigendomsvoorbehoud, van de retentor,
van de certificaathouder van effecten, van de beslaglegger, van de begunstigde van een
kwaliteitsrekening, van de verwachter van een fideicommis). Het aantal rechten met zakelijke
werking in ons recht is dan ook, zoals gezegd, groter dan traditionele lijstjes aangeven.

In sommige andere rechtsstelsels zijn er ook nog andere gevallen waarin de fiduciant zakenrechtelijk bescherrmd
wordt zonder eigenaar te zijn (bv. in het Franse recht de recent ingevoerde fiducie door rechtspersonen aan
financiêle instellingen, art. 2011 v. CC ingevolge de Wet nr. 2007-211 van 19 februari 2007).

Meer algemeen vormt de bestemming van een goed, zelfs wettelijk bepaald, op zichzelf nog
geen zakelijk recht (zie bv. voor subsidievorderingen Cass. 15 oktober 199959).

2° Toepassingen - beheerseigendom

Voor zover het om volle eigendom gaat, erkent ons recht dus wel de “eigendom ten titel van
beheer” (fiducia cum amico, Verwaltungstreuhand  als onderscheiden van de fiducia cum cre-
ditore, Sicherungstreuhand)60. Daarbij geldt dus wel het numerus-clausus-beginsel, d.w.z. dat
                                                                                                                                                               
maar er tussen hem een derde een overeenkomst bestaat met o.m. een verkoop- en/of – aankoopoptie) e.d.m.
Bepaalde verzekeringsproducten zijn eveneens aan fiduciaire verplichtingen onderworpen (nl. wanneer
winstdeling is beloofd).
59 Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479. Het feit dat de subsidie wettelijk voor een bepaalde uitgave moest
worden gebruikt, verschaft de leverancier van die uitgave nog geen voorrecht op de subsidievordering. Vgl.
eerder Cass. 27 januari 1983, Arr. 1982-83, 307 = RW 1983-84, 1637 (beslagbaarheid van subsidievorderingen).
60 Naast de eigendom ten titel van beheer kan men desgevallend nog de eigendom ten titel van onderneming of
beroepsuitoefening onderscheiden, die we terugvinden in de éénhoofdige bvba  - vgl. J.-L. JEGHERS, "La
difficile intégration du trust anglo-saxon en droit civil belge", R. Not. B., 1991, p. (311) 331. Daar geschiedt de
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men geen niet-erkende opsplitsing van het eigendomsrecht kan scheppen bij overeenkomst, en
dus (onder voorbehoud van het gebruik van bepaalde andere rechtsfiguren) ook geen “trust”;
doch wanneer eigendom wordt overgedragen ten titel van beheer, beantwoordt de
overeengekomen rechtspositie van partijen daar meestal ook aan. De beheerder wordt daarbij
volwaardig eigenaar van de goederen en kan er in beginsel vrijelijk over beschikken.
Weliswaar dient hij de opbrengst van de goederen aan een andere (de overdrager of een derde-
begunstigde) te doen toekomen, doch daarbij gaat het om een zuivere schuldvordering (het
zgn. fiduciair passief) (zodat het gebruik van de term “economische eigendom” erg misleidend
is).

Het is dus natuurlijk mogelijk in ons recht om bij rechtshandeling daadwerkelijke
schuldvorderingen toe te kennen die in verhouding staan tot de vermogenswaarde van
bepaalde goederen of in ruil voor de overdracht van bepaalde goederen, waarbij de
begunstigde ook een derde kan zijn. In zoverre de eigenaar van de goederen aan de
begunstigde verantwoording is verschuldigd over zijn beheer en niet zelf gerechtigd is tot de
winst (of hoogstens tot een percentage ervan), is er een “fiduciaire verplichting” (fiduciary
duty, Treupflicht, d.i. loyaliteitsverplichting) en kan men spreken van eigendom ten titel van
beheer en komt de rol opnieuw in de buurt van de trust. In feite betreft het hier veeleer de
romeinsrechtelijke fiducia cum amico (fiducie-gestion, Verwaltungstreuhand).

Van  een fiduciaire constructie spreken we nog niet bij de eenvoudige schuldvordering,
waarbij de begunstigde gewoonweg schuldeiser is van een andere persoon (natuurlijke of
rechtspersoon). De schuldvordering kan een vaste of een variabele opbrengst hebben. Het kan
gaan om een vordering met verloren kapitaal, bv. rente voor een bepaalde duur of lijfrente
(voor de duur van zijn leven is ook een “bepaalde” duur) (altijddurende rente daarentegen is
essentieel aflosbaar : wanneer betaling wordt stopgezet heeft de begunstigde recht op
terugbetaling van het kapitaal). Het kan ook gaan om een vordering op periodieke uitkeringen
en op termijn uitkering van een kapitaal. Het kan gaan om een vordering tot uitkering op
(bepaalde of onbepaalde) termijn van een éénmalige (gekapitaliseerde) prestatie.

Bij “fiduciaire” constructies hebben we het namelijk over die gevallen waarin de
schuldvordering van de begunstigde verbonden is aan de waarde of opbrengst van één of meer
goederen en de eigenaar daarvoor rekening en verantwoording is verschuldigd (vgl. hoger de
betekenis van het begrip fiduciair).

Toepassingen waarbij de begunstigde een loutere schuldeiser is, maar er een zekere band bestaat tussen zijn
rechten en - de waarde van - één of meer bepaalde goederen, en dus ook een rekenschapplicht (fiduciary duty)
vinden we bv. bij de klassieke vastgoedcertificaten61, bij beleggingen in beleggingsvennootschappen anders dan

                                                                                                                                                               
overdracht evenwel door middel van inbreng.
61 Zie o.m. H. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1107 v. nr. 9; V. DE SCHRYVER, “Effectisering van onroerend
goed”, RW 1997-98, 1200 v.
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als aandeelhouder, bij “portage” van aandelen (waarbij de porteur volledig eigenaar wordt, maar er tussen hem
een derde een overeenkomst bestaat met o.m. een verkoop- en/of – aankoopoptie)62, en dergelijke meer. Een
ander voorbeeld is een schuldvordering tot beloop van de opbrengst van een goed als wisseloplossing voor een
recht van vruchtgebruik (bv. na handgift, wat maakt dat een vruchtgebruik op de goederen niet mogelijk is)63 -
tenzij het goed gehouden wordt door een derde (zie verder de bespreking van de handgift in Deel II). Bepaalde
verzekeringsproducten zijn eveneens aan fiduciaire verplichtingen onderworpen (nl. wanneer winstdeling is
beloofd).

Een vorm van fiduciaire eigendom is ook de niet-geïnkorporeerde stichting (d.i. de "stichting" die niet in de
vorm van een rechstpersoon geschiedt en dus juridisch ook geen afzonderlijk vermogen schept - het gaat dan om
goederen die aan een bepaalde persoon zijn overgedragen om voor een bepaald doel te worden aangewend,
zonder dat hiervoor een afzonderlijke rechtspersoon wordt opgericht).

Een bijzonder geval is ook de legataris onder last : wanneer er geen reservataire erfgenamen zijn, is het
aanstellen van een legataris met veel lasten tot uitkering van goederen en construcie om de testamentuitvoerder
de saisine te geven64.

Aangezien de fiduciaris in deze gevallen eigenaar is van de goederen, zijn de gemeenrechtelijke regels inzake
lastgeving niet als dusdanig toepasselijk, maar zij worden naar analogie toegepast, vermits dergelijke
verplichtingen uit de aard van de overeenkomst volgen (en dit onder voorbehoud van nadere regels, zoals die
meer bepaald voor beleggingsondernemingen gelden). Deze verplichtingen kunnen wel geen beperking vormen
voor de beschikkingsbevoegdheid van de eigenaar. De belangrijkste van deze regels zijn de zorgplicht
(inbegrepen de best execution rule), de inlichtingenplicht en de verplichting tot rekenschap en verantwoording, de
daarmee verband houdende verplichting tot voordeelsafdracht van krachtens zijn beheer verkregen voordelen, die
volgt uit de no profit rule (d.w.z. verplichting in het uitsluitend belang van de opdrachtgever te handelen, en het
eigenbelang niet te laten meespelen, anders gezegd : no side profits - geen zijdelingse voordelen), verder de no
conflict rule  (d.i. de verplichting om een konflikt tussen zijn verplichting jegens de opdrachtgever en eigenbelang
te vermijden), enz.

                                                  
62 Zie o.m. K. GEENS & M. WYCKAERT, “Administratiekantoren, beleggingsfondsen en portage-
overeenkomsten”, in Le trust et la fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, Bruylant Brussel 1997, (129)
161 v. Deze schrijvers gaan uitvoerig in op de verzoenbaarheid van portage met art. 1855 BW, intussen art. 32
VennW 1999, met name de vraag of portage niet in strijd zou zijn met het beginsel dat elke vennoot moet delen
in het verlies. M.i. berust de hele discussie op een onzorgvuldige lezing van de wetsbepaling. Deze stelt immers
niet dat elke vennoot moet delen in het verlies, maar wel dat elke inbreng moet delen in het verlies. Portage doet
daaraan geen afbreuk; of het nu de porteur is dan wel de achterman die het verlies lijdt verandert niets aan het feit
dat de met hun aandelen overeenstemmende inbreng wel deelt in het verlies. Het recente arrest Cass. 5-11-1998,
Rec. cass. 1999, 67 noot M. WYCKAERT “Het leeuwenbeding en de bedoeling van partijen”, lijkt dit te
bevestigen, door te beslissen dat enkel bedingen die de verhouding met de andere vennoten aa ntasten of tot
dergelijke aantasting strekken nietig zijn (en dus niet de bedingen die enkel de inwendige verhouding tussen
overdrager en overnemer betreffen).
63 Vgl. M PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 894 nr. 182.
64 Zie over deze figuren uitvoeriger R. ZIMMERMANN, "Heres fiduciarius ? Rise and Fall of the testamentary
Executor", in Itinera Fiduciae. Trust and Treuhand in Historical Perspective (red. R. Helmholz & R.
Zimmermann), Duncker & Humblot Berlin 1998, p. (267) 295-296.
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Bij certificering van aandelen en soortgelijke effecten (meer bepaald certificering in België van buitenlandse
aandelen op naam65, of certificering van Belgische aandelen door een administratiekantoor66) is de uitgever
eveneens eigenaar, doch de certificaathouder geen loutere schuldeiser - althans niet bij certificatie van Belgische
aandelen (zie de bespreking verder).

Of de overdracht ten titel van beheer een handeling om niet of onder bezwarende titel uitmaakt, hangt af van de
nadere inhoud van de overeenkomst. Voor zover de overdrager ook volledig begunstigde is, gaat het om een
handeling onder bezwarende titel. Indien de overdrager de begunstiging geheel of gedeeltelijk doet toekomen aan
een derde gaat het om een onrechtstreekse schenking, dus om een handeling om niet.

Vindt er geen overdracht plaats aan de beheerder, maar omgekeerd een “uitgifte” van “equity” (fiduciaire
rechten, bv. in de vorm van certificaten), dan gaat het om een beheersovereenkomst, die samengaat met een soort
verkoop als en slechts als de begunstigde een (beperkt) zakelijk recht verkrijgt, zoniet mogelijks wel met een
verkoop op termijn of onder opschrotende voorwaarde (bij het beëindigen van het beheer).

3° Mogelijke privaatrechtelijke gevolgen van beheerseigendom - voordelen.

Deze construcies bieden als belangrijkste voordeel hun soepelheid. Denken we bv. aan de volgende
mogelijkheden :

1° Het is mogelijk een derde te begunstigen, zonder dat deze derde reeds onmiddellijk een vast recht verkrijgt (dit
veronderstelt wel dat de begunstiging “in waarde” geschiedt, en niet in natura. Indien de beheerder verplicht is de
goederen zelf te bewaren en over te dragen aan de derde, gaat het om een beschikking “over de hand” die in
beginsel nietig is).

Anders dan bij een rechtstreekse schenking, hoeft de onrechtstreekse schenking niet “dadelijk” te zijn, in de zin
dat de derde-begunstigde niet noodzakelijk een dadelijk recht verkrijgt (hij verkrijgt immers geen recht op de
overgedragen goederen, maar enkel een schuldvordering, zij het dat die kan verbonden zijn aan de waarde van de
goederen). De verkrijger gaat weliswaar dadelijk jegens de bedinger een verbintenis aan om jegens de derde te
presteren, maar de derde verkrijgt nog niet noodzakelijk dadelijk een recht op die prestatie (zie hoger).

Zo kan men door middel van een derdenbeding of een schenking of legaat onder last ook een derde die nog niet
bestaat begunstigen. De derde moet wel bepaalbaar zijn. Zolang hij nog een aktueel subjektief recht heeft
verkregen jegens de partijen (wat vereist dat hij bestaat) wordt hij ook niet beschermd tegen een gebeurlijke
herroeping van de begunstiging, minstens bij akkoord van de beide andere partijen (bij derdenbeding en
schenking onder last). Een legaat onder last heeft het nadeel dat de legataris niet verplicht is te aanvaarden, en bij
verwerping de goederen aan de wettige erfgenamen toekomen. Een onherroepelijke begunstiging van niet
bestaande derden kan, behalve door middel van de toegelaten erfstellingen over de hand (zie hoger) enkel via een
vereniging zonder winstoogmerk of stichting, maar in die gevallen verkrijgt de derde niet rechtstreeks een
subjectief recht (vgl. hoger).

                                                  
65 In België sedert de jaren vijftig gebruikelijk– zie o.m. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1101 v. nr. 5; K.
GEENS & M. WYCKAERT, in Le trust et la fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, (129) 131 v.
66 Zie o.m. H. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1103 v. nr. 6-8; K. GEENS & M. WYCKAERT, in Le trust et la
fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, (129) 131 v.
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Volgens de hoger verdedigde stelling kan men door middel van een derdenbeding, anders dan bij een
rechtstreekse schenking, maken dat de derde nog géén recht verkrijgt (zodat herroeping van de begunstiging
mogelijk blijft). Eenmaal aan de begunstigde zelf een daadwerkelijk recht is toegekend (wat bij de rechtstreekse
schenking altijd het geval is), kan men dit niet meer zonder zijn toestemming ongedaan maken67 (tenzij in de
gevallen waarin ook een rechtstreekse schenking kan worden herroepen, bv. tussen echtgenoten). Maar het is wel
mogelijk om de toekenning van een recht aan de derde uit te stellen, en zodoende de begunstiging herroepelijk te
houden tot op de dag waarop de prestatie door de beheerder (fiduciaris) opeisbaar wordt. Het herroepingsrecht
kan men beschouwen als een beschikkingsrecht over de “waarde” van de goederen. Minstens in sommige
gevallen is dit beschikkingsrecht niet vatbaar voor beslag, “konkursfest”, enzovoort – zo bv. het recht tot
herroeping van de begunstiging van een levensverzekering (art. 112, lid 3 Landverzekeringsovereenkomstenwet
25 april 1992). In die zin zou men kunnen zeggen dat de schuldvordering op de verzekerde prestaties bij
levensverzekering een goed onder “dual ownership” vormt, meer nog een soort discretionary trust in handen van
de verzekeringnemer.

De begunstigde loopt wel het gevaar dat, ook al heeft hij een recht verkregen, de belover de overeenkomst
ontbindt wegens wanprestatie van de bedinger, en heeft in dat geval hooguit recht op schadevergoeding vanwege
de bedinger.

NB. Anders dan een loutere schuldvordering, kan een zakelijk recht niet zwevend zijn (zie de bespreking verder
onder ). Vandaar dat bij een fiduciaire constructie zonder volle eigendomsoverdracht (zoals in verder te bespreken
figuren), het zakelijk recht van de begunstigde rechtstreeks van de overdrager naar de begunstigde moet gaan, en
dus ofwel in het vermogen van de ene ofwel in dat van de andere valt.

2° Er kan een opeenvolging in de tijd zijn van meerdere begunstigden, elk voor een bepaalde periode. Wanneer de
begunstigde een zakelijk recht heeft, kan dit slechts door een opsplitsing van het eigendomsrecht in blote
eigendom en beperkt recht (bv. vruchtgebruik) of door middel van een fideicommis waar deze geldig is (zie
verder). De rechten van de begunstigden kunnen dus meer “gemodaliseerd” worden dan bij zakelijke rechten.

3° Verder kunnen de begunstigden gemakkelijker anoniem blijven ten aanzien van de wederpartij
(medekontraktant) van de beheerder-eigenaar (inbegrepen de vennootschap die de effecten heeft uitgegeven die
door de fiduciaris worden beheerd).

4° Voor goederen waarvan de overdracht aan bijzondere formaliteiten of kosten is onderworpen, zoals met name
bij onroerend goed (publiciteit, registratierechten, tooepasselijkheid bodemsaneringsdecreet, enzovoort), kan men
aldus het recht op de “waarde”, d.i. de economische opbrengst van het goed overdragen zonder aan de vereisten
voor overdracht van het goed zelf te moeten voldoen (of dergelijke “roerendmaking “ ook met behoud van het
eigendomsrecht op het goed zelf mogelijk is, komt verder nog ter sprake).

5° Het faillissement van de begunstigde (niet-overdrager) en soortgelijke toestanden hebben geen invloed op het
beheer (“konkursfest” karakter). Het faillissement van de overdrager heeft slechts invloed voor zover de
overdracht zelf niet-tegenwerpbaar is aan de schuldeisers, omwille van de actio Pauliana of gelijkaardige
vorderingen.

6° Voor zover de eigendom van de beheerder ook een volledige beschikkingsbevoegdheid inhoudt, heeft ook dit
het voordeel van de zekerheid in het verkeer. De verkrijger dient dan immers geen nader onderzoek te verrichten.
                                                  
67 Rond deze vraag zijn er wel een aantal betwistingen; zie hierover E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen
contractanten en derden, nr. 111 met verwijzingen.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 64 -

Dit voordeel vermindert natuurlijk naarmate men beperkingen van de beschikkingsbevoegdheid aanvaardt.

4° Mogelijke privaatrechtelijke gevolgen van beheerseigendom - nadelen.

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

1° In geval van faillissement van de bewindvoerder en andere gevallen van samenloop (inbegrepen bv. het
overlijden, telkens wanneer de nalatenschap niet zuiver en eenvoudig wordt aanvaard) vallen de goederen in zijn
boedel, en is de begunstigde / fiduciant gewoon chirografair schuldeiser. De goederen vormen geen afgescheiden
vermogen. Zij maken deel uit van de nalatenschap, ev. ook huwelijksgemeenschap van de “trustee”. Spreken van
zakelijke subrogatie heeft geen zin, vermits de begunstigde geen zakelijk recht heeft over de goederen.

2° Beperkingen aan de bestuurs- of beschikkingsbevoegdheid van de fiduciaire eigenaar werken niet zakelijk,
d.w.z. kunnen niet worden ingeroepen tegen derden (behoudens via de derde-medeplichtigheid) noch in geval van
samenloop. Komt de bewindvoerder (fiduciaris) zijn verplichtingen tegenover de fiduciant / begunstigde niet na,
dan is dit weliswaar wanprestatie, maar is de fiduciant / begunstigde daartegen helemaal niet zakenrechtelijk
beschermd.

Omgekeerd is de eigendom van de fiduciaris ook niet zakenrechtelijk beperkt, en is deze persoon dus volledig
beschikkingsbevoegd : ook al zou hij niet mogen vervreemden, hij kan dit wel, en het verbod heeft geen zakelijke
werking. Aangezien de fiduciaire eigenaar beschikkingsbevoegd is, is de derde-verkrijger beschermd ook indien
hij niet aan de gewone eisen voor bescherming van verkrijgers te goeder trouw voldoet. De begunstigde heeft
geen volgrecht. Weliswaar kan de omweg van de leer der derde-medeplichtigheid dit in sommige gevallen
oplossen, maar de aanspraak van de begunstigde tegen de derde blijft een zuiver verbintenisrechtelijke aanspraak
die niet bestand is tegen samenloop (niet "konkursfest") met andere schuldeisers van de derde. Via de actio
Pauliana, wanneer zij mogelijk is, ontsnapt men wel aan andere schuldeisers van de derde, maar niet aan
samenloop met de andere schuldeisers van de beheerder/ fiduciaris.

3° Ook hebben de schuldeisers van schulden die voor het beheer van die goederen zijn aangegaan géén voorrang
op de andere schuldeisers van de bewindvoerder, vermits de goederen ook hier geen afgescheiden vermogen
vormen, maar "bruto" in de boedel vallen van de bewindvoerder.

4° Omgekeerd ontsnappen de goederen aan de schuldeisers van de begunstigde / fiduciant, zij het dat die
natuurlijk wel de schuldvorderingen die de begunstigde heeft op de bewindvoerder, kunnen innen of verzilveren.

5° Hierboven kwamen reeds een aantal gevallen ter sprake, waarin de begunstiging van de derde kan worden
herroepen of ongedaan gemaakt.

6° Tenzij in het geval waarin de beheerder slechts een vruchtgebruik heeft, is er bij het einde van de
beheersperiode een nieuwe overdracht nodig om de begunstigde / bestemmeling eigenaar te maken (tenzij door de
werking van een ontbindende voorwaarde). Ook een vervanging van de fiduciaris veronderstelt een overdracht in
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eigendom - wat niet het geval is indien de beheerder geen eigenaar is. Voor goederen waarvan de overdracht aan
bijzondere vormen of kosten is onderworpen, zoals met name bij onroerend goed, is dit een belemmering.

Uit al deze gevolgen blijkt dat deze constructies wat de rechtsgevolgen betreft weinig met een trust te maken
hebben. Zij beantwoorden ook niet aan de eisen die het Haags Trustverdrag stelt voor de erkenning van een trust,
aangezien er geen afgescheiden vermogen is, en de goederen deel uitmaken van het vermogen van de trustee. De
beheerder wordt volwaardig eigenaar van de goederen en kan er in beginsel vrijelijk over beschikken. Weliswaar
dient hij de opbrengst van de goederen aan een andere (de overdrager of een derde-begunstigde) te doen
toekomen (van fiduciaire eigendom spreken we maar wanneer de schuldvordering van de begunstigde verbonden
is aan de waarde of opbrengst van één of meer goederen) - doch daarbij gaat het om een zuivere schuldvordering
(het zgn. "fiduciair passief") - vandaar is de term “economische eigendom” in ons recht inderdaad misleidend68.

5° Versterking van de positie van de begunstigde.

De positie van de begunstigde kan op verschillende wijzen worden versterkt69.

a) Mechanismen met zakelijke werking.

i) Zakelijk recht van de begunstigde

De positie van de begunstigde wordt vanzelfsprekend versterkt door hem een zelfstandig
zakelijk recht toe te kennen. Dit gebeurt met name wanneer de begunstigde eigenaar of mede-
eigenaar is. Bijzondere, trustachtige, gevallen van opsplitsing van de eigendom vinden we bij
de toegelaten gevallen van erfstelling over de hand (fideicommis) en bij sommige
verbintenisrechtelijke mechanismen. Zij worden verder besproken.

Soms stelt men dat het toekennen van een zakelijk recht niet vereist is voor die versterking; het zou voldoende
zijn de goederen te beschouwen als een afgescheiden vermogen. Men vergeet daarbij dat de uitdrukking
“zakelijke rechten” en “afgescheiden vermogen” niet van een totaal andere aard zijn : het gaat in beide gevallen
om nadere uitwerking van de toebedeling van (rechten) op goederen aan personen en van de verhaalbaarheid
daarop van schuldvorderingen. Een “vermogensafscheiding” impliceert in zekere zin altijd de toekenning van
een recht met zakelijke werking.

ii) Zakelijke werking van een ontbindende voorwaarde.

Wanneer het gaat om goederen die afkomstig zijn van de begunstigde of van een bedinger te
zijnen gunste, kan de positie van de begunstigde worden versterkt door een ontbindend beding

                                                  
68 Vgl. P.A. FORIERS, "La fiducie en droit belge", in C. WITZ & B. OPPETIT (red.), Les opérations
fiduciaires, Feduci - LGDJ, Parijs 1985, p. (263) 281.
69 Voor (Staats)Nederlandse pogingen om de begunstigde toch minstens in sommige gevallen een
zakenrechtelijke bescherming toe te kennen, zie H.C.F. SCHOORDIJK, "Economische eigendom, vooral in het
licht van beslag- executie- en bewijsrecht" in Verspreid werk, Kluwer Deventer 1991, 363 v.
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in de titel waarmee de fiduciaris de goederen verkrijgt. De ontbinding heeft in ons recht
immers in beginsel zakelijke werking (zij het dat deze sterk werking ten aanzien van de
schuldeisers van de fiduciaris vaak maar geldt indien aan publiciteitsvoorwaarden is voldaan).

De ontbinding helpt de begunstigde evenwel niet, wanneer zij als resultaat heeft dat de
goederen terugkeren naar de oorspronkelijke bedinger en niet naar de begunstigde. De
overdracht onder ontbindende voorwaarde brengt immers geen opsplitsing van het
eigendomsrecht meer : de bedinger heeft niet zoiets als een “eigendomsrecht onder
opschortende voorwaarde” (in het Duits Anwartschaftsrecht genoemd), dat zou kunnen
worden overgedragen aan de begunstigde op dergelijke wijze dat de begunstigde niet alleen de
ontbinding zou kunnen vorderen, maar daarmee tevens zou bereiken dat de goederen van
rechtswege aan hem toekomen (zonder dat ze eerst langs het vermogen van de bedinger of zijn
erfgenamen moeten passeren). Wel kan men tegelijk een tweede overdracht overeenkomen
onder opschortende voorwaarde van vervulling van de eerstgenoemde voorwaarde. In dat
geval vindt er bij verwezenlijking van de eerstgenoemde (de ontbindende) in beginsel een
dubbele overdracht plaats70. Is de oorspronkelijke bedinger intussen failliet gegaan, dan blijft
de begunstigde wel in de kou staan.

Een ontbindende voorwaarde kan aldus de verbintenis van de fiduciaris bekrachtigen; dit
veronderstelt natuurlijk wel dat die verbintenis geldig is. Verder worden de grenzen
besproken van aan een verkrijger opgelegde vervreemdingsverboden en dergelijke. Ook kan
men uit de rechtspraak in verband met de zekerheidsoverdracht (hoger besproken) afleiden
dat de beschikkingsbeperkingen van de fiduciaris niet zover kunnen gaan, dat zijn
eigendomsrecht accessoor wordt, en het goed dus in feite uit het handelsverkeer verdwijnt.

iii) Zakelijk recht van de certificaathouder na certificatie van effecten

Certificatie van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties en warrants in een NV,
Comm.V op aandelen of BVBA is sinds geregeld in de artikelen 242 en 503 Wb.Venn71. Het
is de uitgever van certificaten verboden om de aandelen e.d. waarvoor certificaten zijn
uitgegeven te vervreemden, behoudens andersluidende overeenkomst72. Dit verbod wordt
versterkt doordat de certificaathouder (fiduciant) de certificatie in beginsel steeds ongedaan
kan maken door de certificaten om te wisselen tegen de effecten waarop zij betrekking hebben
(nieuwe art. 503 § 1 lid 6 en 242 § 1 lid 7 Wb.Venn).

                                                  
70 Dit is het geval bij de tontine in enge zin. In geval van tontine zullen de registratierechten bij die tweede
overdracht wel maar worden geheven op het bijkomend deel dat de overlevende verkrijgt, waardoor de tontine
gelijk wordt behandeld met de aanwasovereenkomst. Zie Aanschrijving nr. 17 van 22-10-1992, T. Not. 1994, 94 =
RGEN 1993 nr. 24.189.
71 Voorheen 124 ter en 43 bis zoals ingevoegd bij wet van 15 juli 1998, in werking sinds 1-11-1998.
72 Art. 503 § 1 lid 5 Wb.Venn (voorheen 43 bis) en 242 § 1 lid 6 Wb.Venn (voorheen 124 ter) .
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Weliswaar bepaalt de wet dat het administratiekantoor eigenaar is van de gecertificeerde
effecten, maar ook al zou dit zo zijn, dan nog verkrijgt de begunstigde dus wél een eigendom
onder opschortende voorwaarde, die - als accessorium van zijn schuldvordering op het
kantoor - met het certificaat kan worden overgedragen.  Nog juister is het o.i. te stellen dat de
certificaathouder wel degelijk een zakelijk recht heeft, dat men als een soort
Anwartschaftsrecht kan beschouwen. Immers, de omwisselbaarheid (tegenwerpbaar aan de
schuldeisers van het administratiekantoor) geldt ook wanneer de effecten niét vooraf door de
certificaathouder aan de uitgever werden overgedragen. We vinden hier dus veeleer een vorm
van opsplitsing van het eigendomsrecht, die wellicht onder de trustdefinitie van het Haags
Trustverdrag valt. Het recht van de certificaathouder heeft wel betrekking op een aandeel van
het geheel van de gecertificeerde effecten (een soort mede-eigendom dus) en niet op
individuele effecten. Bovendien lijkt de wetgever elk volgrecht van de certificaathouder uit te
sluiten (dus in beginsel ook indien de derde-verkrijger niet zou voldoen aan de voorwaarden
van art. 2279 BW), zij het dat een onrechtmatige vervreemding door het administratiekantoor
in geval van bedrog wel door middel van de actio Pauliana kan worden aangevochten (met de
desbetreffende zakelijke werking).

iv) Klassieke zakelijke zekerheidsrechten.

De positie van de begunstigde kan worden versterkt door een klassieke zakelijke zekerheid,
bv. een pandrecht op de goederen die onder het beheer staan van de fiduciant. Doch de
inpandgeving van lichamelijke goederen en effecten aan toonder vereist een buitenbezitstelling
van de fiduciaire eigenaar,  bv. door een bewaargeving in handen van derden. Inpandgeving
van aandelen of andere vorderingen die op naam (van de fiduciaris) staan, vereist in beginsel
géén formaliteiten, maar toch zal in geval van botsende rechten de (oudste) kennisgeving aan
de debiteur van de in pand gegeven schuldvordering de doorslag geven, en is deze dus sterk
aan te bevelen (zie art. 1690 BW, ruim uitgelegd door de rechtsleer). Wanneer de begunstigde
een pandrecht heeft op de goederen, kan ook zakelijke subrogatie spelen, zij het binnen
bepaalde grenzen (tracing houdt op wanneer er een omzetting in geld plaatsvindt, tenzij dat
strikt afgezonderd blijft- vgl. verder).

(Staats)Nederland kent bv. een wettelijk pandrecht van de certificaathouders op de gecertificeerde aandelen. De
wet van 15 juli 1998 op de certificatie van kiest zoals gezegd voor een ander stelsel, nl. de mogelijkheid tot
omwisselen, die niet kan worden gelijkgesteld met een pandrecht, maar veeleer met een Anwartschaftsrecht.

b) Andere mechanismen.

Hiervoor verwijs ik naar mijn bijdrage in TPR 1998.
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In vele gevallen blijft het toevertrouwen van het eigendomsrecht aan de beheerder een onwenselijke
construcie73. Daarom zal de wetgever deze buiten de gereglementeerde construcies in grote mate verbieden of
vermijden, en de trustee verplichten de goederen zo te beheren dat het eigendomsrecht van de belegger behouden
blijft. Beleggingsondernemingen (vermogensbeheer en dergelijke) zijn zo in beginsel verplicht de hen
toevertrouwde goederen qualitate qua toe te vertrouwen aan een derde-bewaarnemer, zodat het eigendomsrecht
van de belegger behouden blijft. Zie de Beleggingsdienstenwet 6-4-1995 : de verplichting voor alle
vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs die geen erkende beursvennootschappen of kredietinstellingen zijn
om het fiduciair aktief af te scheiden van hun eigen vermogen en aan een beursvennootschap of kredietinstelling
in bewaring te geven74.

Een recht van voorrang kan ook soms de vorm krijgen van een "compartimentering"75, waardoor er
verschillende boedels gevormd worden (bv. art. 8 § 2 en 16 van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles; art. 18 en 47 Controlewet verzeke-
ringsondernemingen). Op die manier komt men overigens weer dicht bij een mede-eigendom.

Ook daarbuiten dient men m.i. de toestand waar mogelijk zo te ontleden dat het
eigendomsrecht aan de begunstigde wordt toegekend, en slechts het beheer aan de fiduciaris.

g. Zekerheidseigendom.

1° Inleiding en beginselen - Vragen die rijzen bij het gebruik van andere zakelijke rechten,
meer bepaald eigendom, als zekerheidsrecht

De zekerheidseigendom wordt vaak onder de noemer “fiduciaire eigendom” gebracht, en
daarmee in verband gebracht met de eigendom ten titel van beheer (Nochtans dreigt het
gebruik van de term fiduciaire eigendom te verbergen dat beide gevallen, althans in ons recht,
nogal verschillen.

Bij de bespreking van de zekerheidseigendom moet men daarbij verschillende vragen uit
elkaar houden.

a) Vooreerst kan de overeenkomst, waarmee partijen een zekerheidseigendom beogen, op
zuiver verbintenisrechtelijk vlak ongeldig zijn, meer bepaald omwille van dwingende
bepalingen ter bescherming van de schuldenaar zelf. Deze vraag wordt besproken in
samenhang met de voor overdracht vereiste titel.

                                                  
73 Vgl. W. van GERVEN, Algemeen deel, nr. 144 p. 466.
74 Zie art. 77-79 Wet beleggingsondernemingen (Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht
op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs), voorheen geregeld in art. 165
Beurswetboek 4 december 1990 (waarover H. SWENNEN, Financiële wetgeving, nr. 208).
75  Zie hierover E. VERHOGEN, “Compartimentering binnen de Belgische BEVEK”, TRV 1991, 161.
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b) Vervolgens is er ook de vraag aan welke voorwaarden, meer bepaald inzake publiciteit,
moet zijn voldaan voor de tegenwerpbaarheid aan derden met concurrerende zakelijke rechten
(meer bepaald of men aan de voorwaarde van “buitenbezitstelling” bij pand kan ontsnappen
door het zekerheidsrecht om te dopen tot (zekerheids)eigendom). Dit wordt verder besproken.

c) Maar tenslotte is er ook de vraag in welke mate de zekerheidseigendom past in de numerus
clausus van zakelijke rechten, die een beginsel is van ons zakenrecht.

Daarbij kan men vooreerst vaststellen dat er bij zakelijke zekerheidsrechten, anders dan bij
onroerende genotsrechten, weinig speelruimte wordt gegeven aan de partijen: zij kunnen de
bevoegdheidsverdeling tussen eigenaar en gerechtigde tot het zekerheidsrecht niet wijzigen.
Zo heeft de schuldeiser bij onroerend goed slechts de keuze tussen de hypotheek of het
genotspand, zonder de rechten onder het ene of het andere te kunnen uitbreiden. Ook de
rechten van de pandhouder kunnen niet worden uitgebreid, behalve dan de mogelijkheid om
hem de bevoegdheid te geven verpande schuldvorderingen te innen (in burgerlijke zaken; in
handelszaken is deze bevoegdheid wettelijk voorzien). Zakelijke zekerheidsrechten zijn ook
beperkt door het afhankelijk karakter ervan.

Het beginsel van de numerus clausus van zakelijke rechten brengt in het Belgische recht
verder mee dat eigendom tot zekerheid zakenrechtelijk slechts mogelijk is voor zover het om
volle eigendom gaat. Een bijzondere soort eigendom, die omwille van haar zekerheidsrol niet
aan alle kenmerken van het eigendomsrecht zou voldoen, wordt in ons recht niet erkend -
onder voorbehoud van de bijzondere regels inzake financiële zekerheden. De niet-erkenning
van zoiets als “zekerheidseigendom” is geen probleem van “nietigheid”, maar van het
ontbreken van zakelijke werking.  De numerus clausus, zoals door de rechtspraak uitgelegd,
houdt dus in dat ons recht geen “zekerheidseigendom” erkent, maar enkel volwaardige
eigendom enerzijds, en pand- of hypotheekrecht (of een soortgelijk recht) anderzijds

Wel rijst de vraag of een overeenkomst tot (onbestaande) zekerheidseigendom in ons recht niet
moet worden “geconverteerd” in een overeenkomst tot vestiging van een (wel erkend)
beperkter zakelijk recht.

2° Rechtsvergelijkende noot

Elders is dit niet noodzakelijk zo. Zo heeft de Duitse rechtspraak reeds sedert het begin van de eeuw de
zekerheidseigendom erkend en uitgebouwd tot een afzonderlijke soort eigendom, met eigen kenmerken. Het
(Staats)Nederlandse recht is oorspronkelijk het Duitse gevolgd76, doch deze bijzondere vorm van eigendom
werd door de wetgever afgeschaft met ingang van 1-1-1992 en omgezet in een bezitloos of stil pandrecht (art.

                                                  
76 Bierbrouwerij-arrest HR 25-1-1929, NJ 616.
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3:84 lid 3 NBW)77.

De eigen kenmerken van de zekerheidseigendom, waar erkend, houden in dat het om een voorwaardelijke en
afhankelijke eigendom gaat (als accessorium van een schuldvordering tot zekerheid waarvan zij strekt); de positie
van de schuldenaar wordt daarbij vaak gekwalificeerd als “economische eigendom”. De zekerheidseigendom
strekt er immers toe een onderscheid te maken tussen het recht op het goed zelf, en dat op de vermogenswaarde,
juister nog, de verzilveringwaarde, ervan. Bij zekerheidsoverdracht belandt het goed niet definitief in het
vermogen van de verkrijger, maar slechts tot zekerheid van diens schuldvordering, waarbij de verkrijger de
verplichting heeft dit goed terug over te dragen aan de vervreemder zodra de schulden (tot zekerheid waarvan de
overdracht strekte) zijn betaald (en zonodig afgezien wordt van verder krediet) of bepaald is dat het goed in dat
geval van rechtswege terugkeert naar de vervreemder.

3° De cassatierechtspraak

De hierboven aangegeven opvatting van onze rechtspaak wordt geïllustreerd door het cassatie-
arrest van 17 oktober 199678.

Dit arrest betrof de tegenwerpbaarheid aan de samenlopende schuldeisers van de cedent van
een zogenaamde “cessie-delegatie” (de overdracht van de schuldvordering ten titel van
zekerheid werd in de overeenkomst namelijk in die termen beschreven) van bepaalde
schuldvorderingen aan één bepaalde schuldeiser. De betwisting betrof enkel de
schuldvorderingen die nog niet waren geïnd voor het tijdstip van samenloop (de geïnde
vorderingen bestonden immers niet meer en een mogelijke verbintenis tot terugstorting was
tenietgegaan door schuldvergelijking met de schuldvorderingen van de bank,
schuldvergelijking die immers mogelijk is zolang er geen samenloop is). Aangezien het hier
om schuldvorderingen ging, rees er in beginsel geen publiciteitsprobleem: de voorwaarden
voor tegenwerpbaarheid aan derden voor cessie en inpandgeving van schuldvorderingen zijn
immers dezelfde.

De bankier werd door het Hof van Beroep veroordeeld tot terugbetaling van de na de
samenloop geïnde bedragen. Volgens het Hof van Beroep ging het om een “niet door de wet
bepaalde zekerheid”, en kon deze dan ook geen rechtsgevolg hebben. Het Hof van cassatie
preciseerde dat een dergelijke zekerheid niet tegenwerpbaar is ingeval van samenloop, zonder
evenwel te verduidelijken waarom een eigendomsrecht, dat ten titel van zekerheid is
overgedragen geen door de wet bepaalde zekerheid zou kunnen zijn. Het eigendomsrecht is
immers vanzelfsprekend een door de wet erkend recht. Het Hof van cassatie lijkt de

                                                  
77 Volgens deze bepaling is de rechtshandeling, die tot doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de
strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, geen geldige titel voor
overdracht van dat goed. Hoewel het NBW het probleem daarmee als een titelprobleem lijkt te behandelen, gaat
het daarbij ook in het NBW niet om een vraag van geldigheid van de titel, maar wel van niet-erkenning van een
eigendom die enkel een juridische en geen economische eigendom zou zijn.
78 Cass. 17-10-1996, ASLK t. Foyer culturel du Sart-Tilman
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motivering van het Hof van beroep te volgen waar dit stelde dat de zekerheidseigendom geen
volwaardige eigendom is. Men kan inderdaad stellen dat de zekerheidsoverdracht in beginsel
neerkomt op een - poging tot - opsplitsing van de eigendom, waarbij de schuldeiser de
juridische eigendom verkrijgt, maar zonder dat hij de gehele positie van eigenaar overneemt.
Deze redengeving sluit nauw aan bij een al ouder arrest van het Hof van beroep te Brussel79

en wordt ook uitgewerkt door een deel van de rechtsleer80. Zij sluit m.i. aan bij het
hedendaagse (Staats)Nederlandse recht (zie het hoger aangehaalde art. 3:84 lid 3 NBW).

Dat het om een zakenrechtelijke vraag gaat, en niet om een verbintenisrechtelijke vraag, blijkt
ook daaruit dat de beteugeling er niet in bestaat dat de verbintenisrechtelijke (zekerheids)-
overeenkomst nietig is (zij vormde in casu overigens de rechtsgrond voor geldige inbetaling-
gevingen die geschiedden voor het tijdstip van samenloop), maar wel dat de eigendom(s-
overdracht) niet door de overnemer kan worden tegengeworpen aan in samenloop komende
derden (of er dan geen tegenwerpbaar pandrecht is, komt zo dadelijk aan bod). Op dit punt is
het Hof van beroep, dat de nietigheid uitsprak, uitdrukkelijk verbeterd door het cassatie-arrest.

De reden voor de ongeldigheid van de zekerheidsoverdracht ligt dus niet in regels van het
verbintenissenrecht die enkel de bescherming van partijen beogen (zoals bv. art. 2078 BW),
maar slechts in het zakenrecht81. Zoniet diende de beteugeling te bestaan in een nietigheid van
de overeenkomst in plaats van een niet-tegenwerpbaarheid van het zakelijk recht. Dit belet
niet dat de onwenselijkheid om in het zakenrecht een zekerheidseigendom te aanvaarden
natuurlijk mee is ingegeven door de afweging van de belangen van de betrokken partijen.

De reden voor deze verwerping van de zekerheidseigendom dient hoofdzakelijk daarin
worden gezocht, dat men door het gebruik van de benaming “eigendom” niet meer rechten
kan verkrijgen dan een pandhouder. De belangrijkste beperkingen van het recht van de pand-
houder, die men aldus niet kan ontlopen, zijn het lossingsrecht van de vereffenaar (curator
e.d.) - d.i. het recht om zich van het pandrecht te bevrijden en het goed in de boedel te houden

                                                  
79 Hof Brussel 25-5-1932, J.P.A., 253.
80 I. MOREAU-MARGREVE, “Evolution du droit et des pratiques en matière de sûretés”, in Les créanciers et le
droit de la faillite, Bruylant Brussel 1983, (77) vooral p. 192, en A. VERBEKE, Recente ontwikkelingen inzake
voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Mys & Breesch Gent 1994, nr. 223. In het verleden werden ook
andere bezwaren geopperd tegen de zekerheidscessie, die evenwel niet de doorslag lijken te geven (zie voor die
bezwaren L. SIMONT, "De overdracht van schuldvordering tot zekerheid", Liber amicorum Frédéric Dumon, I,
p. 259 e.v.; P.H. DELVAUX, "La mobilisation des créances à titre de garantie", in La transmission des
obligations, p. (518) 546 v.).
81  Zo ook I. MOREAU-MARGREVE, in Les créanciers et le droit de la faillite, p. (77) 192; voor een overzicht
van de verschillende argumenten tegen de zekerheidscessie, waarbij vaak art. 2078 BW aan bod komt, zie A.
VERBEKE, Recente ontwikkelingen inzake voorrechten, hypothecen en andere zekerheden. nr. 199 v. en vooral
217 v. (herdrukt in Vijf jaar voorrechten, hypothecen en andere zekerheden 1991-1995, Mys & Breesch Gent
1997, I nr. 199 v. en 217 v.); J. KOKELENBERG, ”Enige beschouwingen over de samenloop pand op
handelszaak - waarant en fiduciaire eigendom”, TBBR 1994, 34 v.; zie verder E. DIRIX & R. de CORTE,
Zekerheidsrechten, derde uitgave 1996, nr. 561 v.
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door betaling van de schuld tot zekerheid waarvan het goed strekt (volgens art. 108 Faill.W.
1997 nu ook van toepassing bij eigendomsvoorbehoud)82 - en daarmee samenhangend, dat de
meeropbrengst moet terugbetaald worden aan de schuldenaar c.q. in de boedel dient te worden
gestort.

Bij vennootschapseffecten kan daaraan worden toegevoegd dat de lidmaatschapsrechten uit in
pand gegeven effecten aan de eigenaar toekomen.

4° Schakeringen.

Na dit arrest rijst natuurlijk de vraag welke niet door de wet geregelde zekerheidsmechanismen
hierdoor elke zakelijke werking ontberen, en welke mechanismen wél een zakelijke werking
hebben. Een kort overzicht van de belangrijkste gevallen geeft ons wellicht de mogelijkheid
om de regel tot besluit scherper te stellen.

a) Overdracht solvendi causa.

Vooreerst lijkt de geldigheid onbetwist van een cessie of eigendomsoverdracht solvendi causa,
d.i. een inbetalinggeving. In dat geval wordt de schuldeiser volwaardig eigenaar; de
inbetalinggeving strekt er wel degelijk toe het goed na de overdracht definitief in het vermogen
van de verkrijger te doen vallen (en niet tijdelijk, tot na betaling van de schuld). Dit is ook het
geval wanneer een schuldvordering in betaling wordt gegeven voor een bepaalde prijs. Wel
kan de overnemer bedingen dat de overdrager hem vrijwaart in geval van insolvabiliteit van de
gecedeerde schuldenaar (zie art. 1694 BW).

b) Leasing.

Bij de gewone financiële leasing vindt er geen eigendomsoverdracht plaats ten titel van
zekerheid, maar gaat het toch wel om een soort zekerheidseigendom. Nu wordt de
tegenwerpbaarheid daarvan in geval van samenloop in het Belgische recht algemeen erkend,
zodat de vraag rijst waarin de - erkende - eigendom van de lessor dan wel verschilt van de
niet-erkende zekerheidseigendom. Welnu, in de klassieke leasing (driepartijenverhouding)
heeft de lessor een volwaardig eigendomsrecht, dat niet wordt beperkt door de titel waarmee
hij verkrijgt - het goed wordt immers van een derde verkregen en niet van de lessee; er is dan
ook geen sprake van een overdracht waarbij de lessee zich bepaalde rechten zou hebben
voorbehouden of een eigendomsrecht onder opschortende voorwaarde behoudt. Het
eigendomsrecht van de lessor is verder ook overdraagbaar (weliswaar zal de verkrijger

                                                  
82 Dit lossingsrecht wordt krachtens de Insolventie-verordening beheerst door de lex concursus, d.i. de wet van
het land van de insolventieprocedure - zie hierover zie DIRIX & SAGAERT, "Verhaalsrechten en
zekerheidsposities van schuldeisers onder de Europese Insolventieverordening", TBH 2001, (580) 590 nr. 29.
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gebonden zijn door de leasingovereenkomst, dit op grond van de gemeenrechtelijke regels
inzake huur) en niet-accessoor (rechtens is niet het eigendomsrecht van de lessor afhankelijk
van zijn schuldvordering op de huurder, maar omgekeerd zijn schuldvordering afhankelijk van
zijn eigendomsrecht op het goed). Het eigendomsrecht van de lessor is evenmin onderworpen
aan een ontbindende voorwaarde; de huurder beschikt slechts over een aankoopoptie (zonder
terugwerkende kracht. Het goed maakt tenslotte ook als dusdanig deel uit van het vermogen
van de lessor, en niet enkel de verzilveringwaarde tot beloop van de onbetaalde schulden van
de lessee.

Al deze kenmerken maken dat het eigendomsrecht van de lessor een volwaardig eigendoms-
recht is, en niet een “loutere” zekerheidseigendom.  Voor zover de positie van de lessor
dezelfde blijft bij sale-leaseback, zou ook in dat geval het eigendomsrecht moeten worden
erkend. Hoewel het Hof van cassatie zich hierover nog niet heeft uitgesproken, gaat de
gepubliceerde rechtspraak in die richting83. Men zou dus kunnen zeggen dat de “zekerheids-
overdracht” in België wel bestaat, maar dan wel precies in die gevallen waarin de overgedra-
gen eigendom geen loutere zekerheidseigendom is.

c) Overdracht van vervangbare zaken zonder afzondering ervan.

Men zou hetzelfde ook kunnen zeggen bij eigendomsoverdracht van vervangbare zaken,
inbegrepen geld (munten en bankbiljetten) (wanneer het geld op een rekening staat, gaat het
niet meer om geld, maar om een vordering), in die gevallen waarin deze goederen niet als een
afgezonderd geheel worden bewaard.

Immers, ook al wordt de eigendom ervan ten titel van zekerheid overgedragen, het gaat hier
niet om een loutere zekerheidseigendom (hetzelfde doet zich overigens voor bij het quasi-
vruchtgebruik, dat eveneens de volle eigendom bij de zgn. vruchtgebruiker legt). Omwille van
de “vermenging” in het vermogen van de verkrijger gaat het noodzakelijkerwijs om een
volwaardige eigendom84. Een beperking van het recht van de houder, bv. tot een pandrecht, is
slechts mogelijk voor zover er een afscheiding plaatsvindt tussen dat geld of die goederen en
de rest van het vermogen van de houder. Dit gebeurt in de praktijk meestal door de goederen
in handen te geven van een derde, die ze in eigendom houdt voor één partij en in pand voor
een andere85. Maar het kan ook zijn dat het gaat om een “hoop” soortgoederen die als geheel

                                                  
83 Zo ook besliste in (Staats)Nederland HR 19-5-1995, Keereweer t. Sogelease, NJ 1996, 119, uitvoeriger
besproken in BRAHN & REEHUIS, Overdracht, (3) 1997, p. 28 v.
84 Het is dan ook in dit kader dat de zekerheidsoverdracht geregeld in art. 23 v. van de Overheidseffectenwet van
2-1-1991 moet worden begrepen (vgl. H. COLIN, “De cessie-retrocessietransactie (wet van 2 januari 1991) : een
wettelijke regeling inzake fiduciaire eigendomsoverdracht als zekerheidstelling”, RW 1991-92, p. (1) 9 nr. 46).
Sinds de wijziging bij Wet van 15 juli 1998 spreekt de tekst overigens uitdrukkelijk van een eigendomsoverdracht
tot zekerheid. Uit die wet kunnen dan ook geen gevolgen worden getrokken voor de zekerheidsoverdracht van
specifieke zaken of schuldvorderingen op naam.
85 Deze derde kan desgevallend ook waardepapieren uitgeven, die dit eigendomsrecht en pandrecht afzonderlijk
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wel degelijk geïdentificeerd en afgezonderd is. De houder van de goederen zal echter een
volle eigenaar zijn a) indien de goederen niet als geheel (“hoop”) zijn afgezonderd, of b)
indien partijen zo zijn overeengekomen.

Voor zover de verkrijger verplicht zou zijn de som of hoeveelheid goederen terug te geven,
maar hij intussen de volle eigendom heeft, is hij overigens ook niet verplicht dezelfde
geldstukken of goederen terug te geven, maar enkel eenzelfde hoeveelheid van dezelfde soort
(behoudens verdergaande zgn. fiduciaire verplichtingen). Intussen mag de verkrijger het geld
of de goederen vervreemden, is zijn eigendom niet onderworpen aan een ontbindende
voorwaarde, noch accessoor, en maakt het geld of goed dus in alle opzichten deel uit van zijn
vermogen (hetzelfde vinden we dus ook bij quasi-vruchtgebruik).

In sommige rechtsverhoudingen heeft de wetgever een dergelijke zekerheidstelling wel
verboden (bv. huur : art. 10 lid 2 Hoofdverblijfplaatshuurwet).

d) Zuiver verbintenisrechtelijke construcies

Buiten schot blijven ook zekerheidsmechanismen gegrond op de uitwendige werking van
zuiver verbintenisrechtelijke construcies, zonder dat er een overdracht of vestiging van
zakelijke rechten op een schuldvordering plaatsvindt. Zij worden in Hoofdstuk VII besproken.

e) Besluit.

Uit dit overzicht van al dan niet erkende eigendomsoverdrachten tot zekerheid kan misschien
worden afgeleid aan welke voorwaarden een toegezegd recht moet voldoen om een
eigendomsrecht te kunnen zijn. Het belangrijkste kenmerk in ons recht lijkt me het niet-
accessore karakter te zijn : de eigendom wordt maar erkend wanneer het goed als dusdanig in
het vermogen van de verkrijger terechtkomt, en niet enkel de verzilveringwaarde ervan.

Gaat het niet om een volwaardig eigendomsrecht, dan kan de verkrijger slechts een pandrecht
(bij onroerend goed hypotheekrecht) verkrijgen, maar geen juridische eigendom, en gelden
ook voor het overige de regels inzake inpandgeving.

                                                                                                                                                               
vertegenwoordigen, ceel c.q. warrant genaamd.
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5°  Kwalificatie van het eigendomsvoorbehoud.

a) Aard van het beding (opschortende voorwaarde).

Het eigendomsvoorbehoud is een beding bedongen door een vervreemder (voor de
voorwaarden van 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"86, terwijl het
natuurlijk om een opschortende voorwaarde gaat, niet van de verbintenis87, maar van de
eigendomsoverdracht88. 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 eigendomsovergang89. Bij een koop-verkoop zijn er immers twee
rechtshandelingen, of minstens een rechtshandeling met twee aspecten:
- enerzijds het aangaan van de verbintenis om de zaak te leveren, in eigendom over te dragen;
- anderzijds de eigendomsovergang in uitvoering van die verbintenis.

Weliswaar vindt die uitvoering bij overeenkomsten tot overdracht van specifieke zaken
krachtens art. 1138 B.W. in beginsel solo consensu op hetzelfde ogenblik plaats, maar dat belet
niet dat:
1° het wel om twee verschillende dingen gaat (verkoopovereenkomst en uitvoering ervan), en
2° die gelijktijdigheid niet dwingend is, zodat de eigendomsovergang op zichzelf kan worden
opgeschort.

b) Aard van het recht (zekerheidsrecht); zakenrechtelijke positie van de partijen.

                                                  
86 Zo bv. Cass. 9 februari 1933 (2 arresten), Pas. 1933 I, 103 concl. P.g. Leclercq; DE PAGE, Traité IV nr. 21; J.
GHESTIN, “Réflexions d’un civiliste sur la clause de réserve de propriété”, D. 1981, 1 v.; nog in die zin (met
enige aarzeling) DIRIX & DECORTE (2006), nr. 594, p. 413 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.
87 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.
88 In dezelfde zin ook C. LEBON, TPR 2004, p. (409) 437; G. VERSCHELDEN, "Eigendomsvoorbehoud tussen
partijen en tegenover derden", AJT 1998-99, (821) 823.
89 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.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 76 -

Voor zover dit beding geldig is, behoudt de verkoper onder eigendomsvoorbehoud dus tot aan
de volledige betaling van de tegenprestatie in  beginsel een eigendomsrecht op de zaak, dit ook
al is het goed reeds in de macht van de verkrijger gebracht. Het "bezit" van de verkrijger is
zakenrechtelijk dan ook geen echt bezit (Eigenbesitz) maar slechts een detentie of
houderschap, een houden van de zaak voor de vervreemder (Fremdbesitz), die er
onrechtstreeks bezitter van blijft.

Niettemin kan men zich toch vragen stellen over de aard van dit "eigendomsrecht" van de
vervreemder en van de rechten van de verkrijger tussen het tijdstip van de levering en dat van
de betaling. We beperken deze vraag wel tot de gevallen waarin de opschortende voorwaarde
bestaat uit de betaling van de prijs of andere tegenprestatie, en hebben het niet over andere
gebeurlijke opschortende voorwaarden in een verkoopovereenkomst (bv. verkoop op proef90).

M.i. verschaft het eigendomsvoorbehoud geen eigenlijke “zekerheidseigendom”. Kractens de
numerus clausus zijn er maar 2 mogelijkheden:

- ofwel is de verkoper volwaardig eigenaar tot de opschortende voorwaarde voor de
eigendomsovergang (nl. betaling) is vervuld,

- ofwel is zijn eigendomsvoorbehoud in feite maar een (krachtens de wet bezitloos)
pandrecht.

Ondanks de benaming “eigendomsvoorbehoud” lijkt het er dus toch sterk op dat de positie
van partijen veeleer die van een pandhouder c.q. eigenaar van met pand bezwaard goed
betreft, en dat de koper dus reeds over een beperkte eigendom beschikt.

i) Het eigendomsvoorbehoud als slechts een zekerheidsrecht

En inderdaad blijkt uit meerdere regels van ons recht dat het eigendomsvoorbehoud géén
volwaardig eigendomsrecht is maar een zekerheidsrecht op de vervreemde zaak:

- het blijft maar bestaan zolang er nog een vordering is die ermee wordt verzekerd (voor de
omvang daarvan, zie hieronder: in beginsel alleen de prijs van dat goed) en is in die zin
accessoir aan de vordering; dooft de schuldvordering uit, wordt de koper automatisch
eigenaar91.

- het geeft dan ook slechts recht op de waarde van de zaak veeleer dan op de zaak zelf;

                                                  
90 Het proefbeding wordt anders dan het beding van eigendomsvoorbehoud niet beschouwd als een
zekerheidovereenkomst. Vgl. in verband met de ontbinding van een verkoop op proef DIRIX & DECORTE, p.
381 met verw. VAN RYN & HEENEN, Principes IV (1965), p. 333 nr. 2791.
91 V. SAGAERT, Insolventierecht, Delva 2004-2005, p. 5 met verw. CABRILLAC & MOULY, Droit des
sûretés, 2002, 540 nr. 533.
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minstens vanaf het ogenblik92 waarop derden bij gebreke van eigendomsvoorbehoud rechten
zouden hebben verkregen op die zaak (derde-verkrijgers dan wel schuldeisers in samenloop),
hebben zij ook een lossingsrecht. Een lossingsrecht is het recht om de zaak te bevrijden van
het zekerheidsrecht dat erop rust door de verzekerde schuldvordering te betalen. Welnu, bij
samenloop kan de bewindvoerder de reeds geleverde zaak bevrijden van het
eigendomsvoorbehoud en verkrijgen voor de boedel door de betaling van het ermee verzekerde
saldo (art. 108 FaillW). De meerwaarde van het goed is dus voor de verkrijger (of zijn
schuldeisers)93,94.

- de uitoefening van het recht wordt opgeschort bij gerechtelijk akkoord en in zekere mate bij
faillissement; voor het overige is de voorbehoudseigenaar wel een “separatist”;

- als accessoir recht gaat het ook mee over bij overgang van de verzekerde schuldvordering95.

Het eigendomsvoorbehoud is dus vanaf de levering slechts een zakelijke zekerheid en geen
echt eigendomsrecht. Men kan het vergelijken met een voorbehoud van pandrecht.

ii) De zakenrechtelijke positie van de koper.

Dat het eigendomsvoorbehoud een zakelijke zekerheid is en geen echt eigendomsrecht (zie
hoger), verklaart ook dat omgekeerd ook de koper van roerende zaken onder
eigendomsvoorbehoud beschermd wordt bij faillissement van de verkoper, tenzij wanneer hij
reeds een tekortkoming heeft begaan die ontbinding van de verkoop kan rechtvaardigen (is de
koper al in ernstige tekortkoming, dan kan hij de ontbinding niet tegenhouden; is hij in het
bezit van de zaak, heeft hij daartegen wel een retentierecht tot hem het reeds betaalde deel van
de koopprijs (onder aftrek van kosten e.d.) wordt terugbetaald).

Buiten dat geval echter behoudt hij tegenover de schuldeisers van de verkoper de mogelijkheid
om door betaling van het nog verschuldigde deel van de koopprijs en accessoria de volle

                                                  
92 Vgl. voor de verkregen rechten van derden de bespreking hoger van het ontbindingsrecht.
93 DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 162 met verwijzing naar Cass. fr. 23 januari 2001, Bull.civ. 2001, IV, nr.
23; Cass. fr. 5 maart 1996, Bull.civ. 1996, IV, 59, nr. 72. Eenzelfde oplossing vinden we in het Duitse recht (§
103 InSO), behoudens wanneer er een verruimd eigendomsvoorbehoud is dat ook andere schuldvorderingen
verzekert.
94  Vgl. Art. 33 bis laatste zin WCK (zoals gewijzigd met ingang van 1 januari 2004 door de Wet van 24 maart
2003): "In geen  geval mag een lastgeving of een akkoord gesloten met het oog op de terugname van een goed
gefinancierd  door een kredietovereenkomst leiden tot een ongerechtvaardigde verrijking."
95 DIRIX & DECORTE (1999) p. 384 nr. 560, (2006) p. 413 nr. 593 DIRIX, "Overzicht", TPR 2004, nr. 162; V.
SAGAERT, Insolventierecht, Delva 2004-2005, p. 5 noot 8 verw. I. MOREAU-MARGREVE, in Les créanciers
et le droit de la faillite 1983, (77) 176; F. 't KINT & W. DERIJCKE, "Dessaisissement et situation des créanciers
en faillite", in Le nouveau droit du concordat judiciaire et de la faillite, 1997, p. 206 nr. 39; I.
VEROUGSTRAETE, Manuel du curateur, nr. 843. Voor Frankrijk: Cass.fr. 15 maart 1988, JCP 1989, II, nr.
21348, noot M.-L. MORANCAIS-DEMEESTER
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eigendom te verwerven, zonder dat de samenloop van schuldeisers van de verkoper daaraan
afbreuk doet96.

Zijn positie is dus zakenrechtelijk beschermd. In het Duitse recht spreekt men in dit verband
van een Anwartschaftsrecht (een zakenrechtelijk beschermde verwachting), in het Engels van
een right of redemption (dat als een equitable interest geldt). Men kan het ook als een soort
eigendomsrecht onder voorbehoud van pandrecht beschouwen.

Dit heeft gevolgen voor de beschikkingsbevoegdheid van de partijen:

1° Wat betreft de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper: als eigenaar zou hij normaal
beschikkingsbevoegd blijven, al mag hij niet meer beschikken (beschikken is wanprestatie);
evenwel stelt men dat hij reeds onder opschortende voorwaarde beschikt heeft, en dus niet
meer bevoegd is om in strijd daarmee te beschikken. De eigenaar kan dus alleen beschikken
over zijn voorwaardelijke eigendom (die tenietgaat bij vervulling van de ontbindende
voorwaarde, nl. betaling van de prijs).

2° Wat betreft de beschikkingsbevoegdheid van de koper onder eigendomsvoorbehoud: in
beginsel kan de koper niet beschikken over de zaak tot ze betaald is. Erkent men in zijnen
hoofde echter zo'n Anwartschaftsrecht, dan kan:
- de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaak reeds onder voorbehoud van de rechten van
de vervreemder worden doorverkocht; de derde wordt daarbij bij vervulling van de
voorwaarde (d.i. betaling van de prijs) rechtstreeks eigenaar;
- de onder eigendomsvoorbehoud gekochte zaak reeds onder voorbehoud van de rechten van
de vervreemder in pand worden gegeven (al zal de verkoper natuurlijk in beginsel wel zijn
voorrang behouden op die pandhouder).

Wellicht is de meest nauwkeurige ontleding dus deze, dat nadat de goederen uit handen zijn
gegeven de verkoper slechts over een volwaardig eigendomsrecht beschikt ten gevolge van de
ontbinding van de verkoop, wat veronderstelt dat die ontbinding nog daadwerkelijk kan
geschieden (éénmaal de goederen uit handen zijn gegeven vervalt het ontbindingsrecht bij
samenloop indien het niet voordien is uitgeoefend, met uitzondering van het reklamerecht van
art. 20, 5° VI Hyp.W. gedurende 8 dagen), maar voor het overige eigenlijk slechts maar over
een soort pandrecht beschikt (onder de oude Faill.W. over helemaal niets meer). Aangezien
dit pandrecht door voorbehoud ontstaat, en niet door een vestiging, zijn ook een reeks regels

                                                  
96 Deze bescherming is nu ook vastgelegd in de regel van art. 7 II Insolventie-verordening 1346/2000, een van de
zeldzame materieelrechtelijke regels in die Verordening: "2. De opening van een insolventieprocedure tegen de
verkoper van een goed nadat de levering van dat goed heeft plaatsgevonden, is geen grond voor ontbinding of
opzegging van de verkoop en belet de koper niet de eigendom van het gekochte goed te verkrijgen wanneer dit
goed zich op het tijdstip waarop de insolventieprocedure is geopend, bevindt op het grondgebied van een andere
lidstaat dan de lidstaat waar de procedure is geopend."
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voor de vestiging van pandrechten daarop niet van toepassing.

6° Bijzondere regels voor zekerheidsrechten.

Tot besluit kan men stellen dat ons recht (terecht) vasthoudt aan het onderscheid tussen
zekerheidsrechten en andere zakelijke rechten, en een aantal beginselen kent voor (de
vestiging en/of uitoefening van) zekerheidsrechten, die niet gelden voor andere zakelijke
rechten en waaraan men dan ook niet kan ontsnappen door het recht een andere naam te geven.

De typische kenmerken van zekerheidsrechten zien we:
- in het accessoir karakter en zijn gevolgen (tegenover zakelijke zekerheidsrechten staat

in beginsel steeds een lossingsrecht : het recht gaat teniet bij betaling van de verzekerde
schuldvordering (bv. door de curator - dit geldt ook voor eigendomsvoorbehoud)97.
Deze regels gelden niet bij rechten waar het zekerheidsaspekt misschien ook een rol
speelt, maar die in eerste instantie een andere finaliteit hebben, zoals bv. de klassieke
leasing.

- In het terugdringen van het afscheidingsrecht bij faillissement en gerechtelijk akkoord;
- In de versterkte rol van de publiciteitsregels.

h. Bewindsrechten en andere trustachtige figuren

1° Overzicht.

Naast de zuivere beheerseigendom blijken er in ons recht toch een aantal bijzondere,
trustachtige vormen van opsplitsing van het eigendomsrecht te bestaan, op de eerste plaats bij
schuldvorderingen. Zij worden verder kort vermeld bij de bespreking van het zakenrechtelijk
statuut van schuldvorderingen.

Bij goederen in het algemeen kennen we vele vormen van vereffeningsbewind (gaande van
het faillissement tot de saisine over de nalatenschap). Ze komen ter sprake bij de bespreking
van de beschikkingsbevoegdheid. Beschikkingsonbevoegdheid van de eigenaar ten gevolge
van andere vormen van bewind is zeldzaam in ons recht. In enkele bijzondere instellingen met
beperkte draagwijdte kan men ook vormen van bewind ten gunste van derden
(begunstigingsbewind) zien: met name de erfstellingen over de hand - we bespreken ze
hieronder. Ook het vroegere dotaal stelsel van huwelijksgoederenrecht (oude art. 1554 BW)
kon men als een voorbeeld van begunstigingsbewind zien. Een onherroepelijke volmacht

                                                  
97 Het lossingsrecht van de bewindvoerder wordt in beginsel bepaald door de lex concursus, vgl. hoger en zie zie
DIRIX & SAGAERT, "Verhaalsrechten en zekerheidsposities van schuldeisers onder de Europese
Insolventieverordening", TBH 2001, (580) 590 nr. 19.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 80 -

daarentegen verschaft de vertegenwoordiger geen zakelijk bewindsrecht, zoals hieronder
wordt aangetoond.

Daarnaast vertoont ook de gezamenhandse eigendom, meer bepaald bij de stille maatschap
(waaronder het beleggingsfonds) trustachtige trekken. Zie mijn bijdragen in TPR 1998 en
2004 alsook verder in dit werk.

Maar de “bestemming” van een goed, zelfs indien bij wet opgelegd, heeft als dusdanig geen
zakelijke werking98.

2° Toegelaten erfstellingen over de hand (fideicommis).

We vinden een vorm ervan in het fideicommissair bewind:
-  in geval van geoorloofde erfstellingen over de hand zoals geregeld door art. 1048 e.v. BW,
en
-  bij het fideicommis de residuo (voor de geldigheid van dergelijke erfstellingen, zie verder
Deel III).

Hoewel het hier om een bevoegdheidsbeperking is die bij rechtshandeling wordt ingesteld,
wordt erkend dat zij in beginsel zakelijke werking heeft. Het gaat om een uitzonderlijke geval
waarin ons recht een soort opsplitsing kent van het eigendomsrecht tussen de bezwaarde
erfgenaam en de verwachtende na-erfgenaam 99, waarbij :
- de ene partij (de bezwaarde erfgenaam) een tijdelijk eigendomsrecht heeft (dus géén louter
vruchtgebruik) en
- de andere partij (de verwachtende na-erfgenaam) een soort eigendomsrecht onder
opschortende termijn - men kan het ook een Anwartschaftsrecht noemen.

In die gevallen waar er een geldig fideicommis is, zal de begiftigde c.q. voorerfgenaam de
goederen die samen het fideicommis vormen, immers als eigenaar beheren.

De toegelaten erfstelling over de hand schept willens nillens een aparte "boedel", dus een
afgescheiden vermogen. De de na-erfgenaam heeft weliswaar geen zakelijke rechten op de
afzonderlijke goederen, maar wel op dat vermogen als geheel. Bij het overlijden van de voor-
erfgenaam vervalt zijn eigendomsrecht (het valt dus niét in zijn nalatenschap), en treedt dat
van de verwachter (na-erfgenaam) in. Het recht van de verwachter moet dan ook als een

                                                  
98 Cass. 15-10-1999, R.W. 2000-2001, 479 = T.Not. 2000, 490 noot D. PATART, volgens hetwelk de (wettelijke
of reglementaire) bestemming van een subsidie voor een bepaalde schuldeiser (opgelegd door de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, art. 55 KB van 17 juli 1991, vanaf 1 januari 2006 art. 121 van de Wet houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat van 22 mei 2003) aan deze laatste geen voorrang
geeft.
99 Zie bv. A. PITLO, Het erfrecht (1971), p. 58 v., 174 v., 184 v.
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onlichamelijk zakelijk recht op de door de eerste partij beheerde “boedel” worden beschouwd.
Dit blijkt uit de veralgemeende zakelijke subrogatie waarvan de “verwachter” geniet 100,101 -
al is dat niet de traditionele verklaring van de Belgische rechtspraak102.

Wat de beschikkingsbevoegdheid betreft is er wel een verschil tussen de verschillende
gevallen :

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

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

In beide gevallen maken de bezwaarde goederen geen deel uit van de nalatenschap van de
bezwaarde eigenaar. Bij een fideicommis de residuo veronderstelt de bezwaring wel dat het
voorbehouden erfdeel van de bezwaarde eigenaar niet is aangetast door die bezwaring, zoniet
kan hij inkorting vorderen om de goederen vrij en onbelast te verkrijgen.

Hoewel het fideicommis de residuo precies door het afgescheiden vermogen zeker voor
sommige gevallen de rol van de trust kan vervullen, wordt de figuur zelden gebruikt omdat het
statuut ervan onvoldoende zeker wordt geacht (teveel aan betwisting onderhevig is), meer
bepaald wat betreft de sterkte van de zakelijke werking van het recht van de “verwachter”. M.i.
zou nochtans duidelijk moeten zijn dat de tegenwerpelijkheid aan derden van het zakelijk recht
van de verwachter door dezelfde regels wordt bepaald als die van andere zakelijke rechten (en
dit zowel t.a.v. derde-verkrijgers als t.a.v. schuldeisers). Zo kunnen de schuldeisers zich in
beginsel slechts verhalen op het tijdelijke recht van de bezwaarde. Een tweede reden voor de
zeldzaamheid is dat, door het vereiste dat de verwachter reeds moet bestaan ten tijde van de
beschikking, het fideicommis de residuo bijna een variante is op het vruchtgebruik, met dien

                                                  
100 In die zin H. CASMAN, Notarieel familierecht, 1991, p. 541 nr. 1317. Uitvoerig M PUELINCKX-
COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 1036 v. nr. 422.
101 Een andere mogelijke, maar m.i. onjuiste, ontleding is dat de verwachter zijn eigendomsrecht wel degelijk
afleidt van de bezwaarde, doch deze door de aanvaarding van de beschikking een verbintenis tot geven aangaat
jegens de vervreemder (bij een fideicommis de residuo hoogstens een natuurlijke verbintenis) en reeds ipso facto
instemt met de doorlevering ervan op termijn; gedurende die termijn (in beginsel die van zijn leven) is hij nog
eigenaar net zoals in andere gevallen een vervreemder die reeds heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht
onder opschortende termijn.
102 Volgens Cass. 25-6-1840 heeft de verwachter tijdens de duur van het fideicommissum géén actueel zakelijk
recht, maar een loutere verwachting; de bezwaarde heeft de volle eigendom, die evenwel "aan ontbinding"
onderhevig is - juister is het te spreken van eigendom gebonden aan een extinctieve termijn.
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verstande dat de beschikkingsbevoegdheid van de bezwaarde veel ruimer is dan die van de
vruchtgebruiker.

Betwisting is ook of het fideicommis de residuo behalve door legaat ook door schenking
onder levenden kan gevestigd worden. M.i. is er hiertegen geen enkel argument (vgl. elders)

Een dergelijke uitzondering lijkt niet te gelden bij de kontraktuele erfstelling (in de gevallen
waarin deze is toegelaten), wat betreft de verhouding tussen de schenker en zijn erfgenamen :
zij houdt voor de schenker enkel een verbod in om nog te vervreemden (altans om om niet te
verveemden) (zie art. 1083 j° 1082 en 1093 B.W. voor de schenkingen gedaan bij
huwelijkskontrakt; hetzelfde geldt voor de toegelaten kontraktuele erfstellingen over de hand
op grond van art. 1048 B.W.), maar zou de begiftigde geen aktueel zakelijk recht verschaffen,
en dus ook geen beschikkingsonbevoegdheid van de schenker scheppen103.

3° Wat met de beschikkingsbeperkingen die voortvloeien uit een “verdringende” volmacht

Een verbod om te beschikken over zijn goederen of bepaalde goederen kan ook besloten liggen
in een onherroepelijke volmacht gegeven aan een ander. Onherroepelijkheid van een volmacht
brengt vaak mee dat deze volmacht "verdringend"104 is, d.w.z. dat het de lastgever niet is
toegestaan (op straffe van wanprestatie - dus verbintenisrechtelijk) om zelf nog m.b.t. het
voorwerp van de volmacht te handelen, precies omdat dit een herroeping van de volmacht in
zich sluit. Zelfs wanneer zelf handelen niet op een herroeping zou neerkomen, kan dit op
grond van de andere inhoud van de overeenkomst tussen partijen toch uitgesloten worden (bv.
in de vorm van een zogenaamde negatieve zekerheid gekoppeld aan een volmacht : in de
overeenkomst waarbij een hypothecaire volmacht, een inningsvolmacht e.d. wordt bedongen
wordt normaal ook bedongen dat de lasthebber de lastgever verdringt, m.a.w. dat de lastgever
zelf niet meer mag hypothekeren, innen e.d.).

Daarbij rijst vooreerst de verbintenisrechtelijke vraag of een lasthebber wel kan gebonden zijn aan zo'n
verdringende volmacht, waarbij hij zelf niet meer mag optreden, of dit bv. niet in strijd is met de regel dat men
enkel op grond van of krachtens de wet handelingsonbekwaam kan worden (zelfbeschikkingsbeginsel, en meer
bepaald art. 1123 BW)105. Dit probleem rijst overigens niet uitsluitend bij onherroepelijke volmachten106.

                                                  
103 Mocht de schenker beschikkingsonbevoegd zijn, hebben we hier een bijkomend geval van opsplitsing van het
eigendomsrecht.
104 De term komt van WIEACKER, aangehaald door J. GERNHUBER, "Die verdrängende Vollmacht", JZ
1995, 381 v.
105 Zie hierover uitvoeriger W. van GERVEN, Bewindsbevoegdheid, nr. 257 v.; -, Algemeen deel, nr. 54 p.
144 v.
106 Er zijn immers ook gevallen van dwangvertegenwoordiging waarbij de lasthebber weliswaar ten allen
tijde kan worden opgezegd, maar de lastgever daardoor nog niet de bevoegdheid heeft om zelf op te treden.
Voor gevallen van dwangvertegenwoordiging van handelingsbekwamen bij de uitoefening van specifieke
rechten denke men bv. aan de dwangvertegenwoordiging van de mede-eigenaars door de vereniging van
mede-eigenaars in de nieuwe wetgeving op de appartementsmede-eigendom, aan de dwangvertegen-
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M.i.107 kan een volmacht niet onherroepelijk zijn in zoverre het gebonden blijven aan de volmacht
verderreikende verplichtingen zou meebrengen dan degene waartoe men zich wettelijk kan verbinden, en is een
onherroepelijke volmacht voor onbepaalde duur dus steeds herroepbaar. Zo ook kan een volmacht slechts
onherroepelijk zijn voor zover ze de lastgever niet substantieel handelingsonbekwaam zou maken en slechts
verdringende werking hebben met betrekking tot welbepaalde handelingen, dan wel voor handelingen met
betrekking tot welbepaalde goederen (of een nader bepaalde algemeenheid van goederen). Een volmacht tot het
innen van welbepaalde vorderingen is een bepaalde volmacht en kan dus onherroepelijk worden bedongen (een
voorbeeld waar de wet dergelijke onherroepelijkheid bepaalt, is de inningsvolmacht voor vorderingen op de
Delcrederedienst108). In bepaalde rechtsverhoudingen kan echter geen onherroepelijke volmacht worden
bedongen, bv. tussen echtgenoten (art. 219 BW).

Keren we evenwel terug naar het zakenrecht, dan is het duidelijk dat in ons huidig recht de
onherroepelijke volmacht géén zakelijke werking heeft, met andere woorden dat zij de
lastgever niet beschikkingsonbevoegd maakt over de goederen die het voorwerp vormen van
de volmacht (men spreekt in het geval waar dat wel zo is van een "privatieve" volmacht). Dit
vloeit voort uit de numerus clausus van ons zakenrecht : beschikkingsonbevoegdheid ontstaat
slechts in de gevallen door de wet bepaald109. Dit probleem heb ik elders uitvoeriger
besproken.

Het resultaat van een verdringende volmacht mét zakelijke werking kan opnieuw wel worden
bereikt in het kader van een gebonden gemeenschap. Voor zoverre deze gebonden
gemeenschap er ook in kan bestaan dat een partij (lasthebber) géén aandeel krijgt, maar enkel
bewindsbevoegdheid (en mogelijks lidmaatschapsrechten, wanneer het om aandelen e.d. gaat)
(zie hoger), kan deze bevoegdheid ook aan een derde worden toevertrouwd, en zo een “echte”
trust worden opgericht. Ook dit is elders uitvoeriger besproken.

                                                                                                                                                               
woordiging van de verschillende mede-eigenaars van een kavel in de algemene vergadering van mede-
eigenaars, aan de dwangvertegenwoordiging van de aandeelhouders of vennoten van grotere
vennootschappen bij de uitoefening van hun controlerecht (vb. dwangvertegenwoordiging door de
commisaris-revisor), aan de verplichte procesvertegenwoordiging in sommige procedures (bv. cassatie in
burgerlijke zaken), of aan de dwangvertegenwoordiging van de konkurrente schuldeisers door de curator in
geval van faillissement. Daar gaat het evenwel steeds om wettelijke geregelde figuren en bovendien steeds
om de uitoefening van één of meer nauwkeurig omschreven rechten.
107 mijn bijdrage “Hoever reikt de regel van de onherroepelijkheid van een lastgeving van
gemeenschappelijk belang - in het bijzonder bij enkele toepassingen in de notariële praktijk", T. Not., 1996,
7 v.
108  Art. 4bis KB nr. 42 van 31-8-1939, zoals gewijzigd bij W. 1-3-1957.
109 Vgl. BGB § 137; W. van GERVEN, Algemeen deel p. 145.
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AFDELING C.   EISEN GESTELD AAN DE TITULARIS VAN HET RECHT;
TOEBEDELING AAN EEN VERMOGEN VAN ÉÉN OF MEERDERE
PERSONEN

1. Geen zakelijke rechten zonder titularis.

a. Regel bij ontstaan van zakelijke rechten

Zakelijke rechten kunnen slechts bestaan in hoofde van een persoon (of meerdere personen
tegelijk) die reeds bestaat (bestaan). Ook dit is een beginsel van ons zakenrecht, dat eventueel
ook in verband kan worden gebracht met de numerus clausus. Zij kunnen dus niet toekomen
aan een vermogen dat niet aan een of meerdere personen toebehoort. Dat ze in beginsel ook
allen in het ene vermogen van die persoon vallen, wordt onder 2. besproken. Maar op de eerste
plaats moet er dus een persoon (of meerdere personen) zijn aan wie het recht toekomt, zij het
een natuurlijke persoon, zij het een rechtspersoon.

Deze regel is vooral van belang bij overdrachten of vestigingen mortis causa : eigendom kan
maar overgaan op c.q. een zakelijk recht gevestigd worden ten gunste van een persoon die
bestaat ten tijde van het overlijden van de de cujus.

Er kan wel een verbintenis bestaan om een nog niet bestaande persoon te begunstigen, mits
deze verbintenis wordt aangegaan jegens een wel bestaande “bedinger” (zie verderop onder
Titel III). Maar men kan geen gerechtigde of beneficiary zijn van een zakelijk recht zolang
men niet bestaat.

Of een persoon bestaat, dient natuurlijk te worden bepaald door de daarvoor toepasselijke wet.

b. Uitzonderingen

Op die regel gelden een aantal beperkte uitzonderingen, waarbij een persoon die nadien het
leven ziet toch rechtstreeks verkrijger kan zijn :
- infans conceptus pro iam nato habetur : een verwekt kind, mits het levend geboren wordt,

kan begunstigde zijn vanaf de verwekking (zie bv. art. 906 BW);
- volgens sommigen zou ook het eigendomsrecht van een vennootschap of vereniging op de

voor haar oprichting bestemde gelden (op een afgezonderde rekening) blijkbaar met
terugwerkende kracht ingaan, aangezien deze gelden in geval van oprichting zouden
ontsnappen aan de schuldeisers van de inbrenger110. Deze opvatting is zeer betwistbaar :

                                                  
110 L. SIMON, La loi du 6 mars 1973 modifiant la législation relative aux sociétés commerciales, Brussel 1875,
p. 8 nr. 11 zoals blijkbaar instemmend aangehaald door E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen. Algemene inleiding en
toepassingen” , in Inzake kwaliteit, Kluwer Deventer 1998, (3) 12.
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de terugwerking geldt enkel voor de verbintenissen aangegaan ten name van de
vennootschap in oprichting (zie art. 60 Wb. Venn; zo ook art. 3 § 2 VZW-wet zoals
gewijzigd door de W. 2 mei 2002), niet voor het ontstaan van een afzonderlijk vermogen.

- een fideicommis (erfstelling over de hand) kan in een beperkt aantal gevallen ook
gevestigd worden ten gunste van ook nog niet geboren kinderen van de begiftigde (zie art.
1048-1050 B.W.); voor zover het recht van de verwachter een zakelijk recht (zoals hier
verdedigd, maar wel betwist), gaat het om een zeldzaam geval van een "zwevend" zakelijk
recht tot aan de geboorte van een kind van de begiftigde.

c. Toepassing

Bij overdracht onder levenden aan een persoon die nog niet bestaat, meer bepaald een
rechtspersoon in oprichting, kan de overdracht of vestiging (het rechtsgevolg) maar
plaatsvinden op het ogenblik waarop deze persoon ontstaat. Bij een stichting van openbaar nut
is dit het tijdstip van de erkenning (bij KB), bij een private stichting het tijdstip van de
neerlegging van de autentieke oprichtingsakte.

Onder de oude Vzw-wet voorzag art. 27 dat de oprichting van een stichting van openbaar nut
kon terugwerken tot op de dag van het overlijden van de stichter (wanneer de stichting
testamentair werd opgericht, dan wel bij akte onder levenden, doch de stichter intussen
overleed). De huidige vzw-wet, zoals gewijzigd bij Wet van 2 mei 2002, bepaalt dit evenwel
niet meer. Onder de nieuwe vzw-wet ontstaat de private stichting maar door de neerlegging
van de statuten ter griffie en de stichting van openbaar nut door de erkenning bij Koninklijk
Besluit. Men moet daaruit afleiden dat onder de nieuwe wet de goederen tot op die dag
eigendom blijven van de stichters, zij het dat er vanaf de datum van de oprichtingsakte (bij
oprichting bij akte onder levenden) of van het overlijden (bij oprichting bij authentiek
testament) wel een verbintenis tot overdracht geldt - die, bij een testamentaire stichting, t.a.v.
de erfgenamen van de erfgenamen een last van de nalatenschap is (vgl. verder de bespreking
van de levering in Deel II).

Bijzondere bepalingen of bedingen kunnen wel bepalen dat de overdracht toch plaatsvindt,
maar dan ten gunste van een andere persoon, indien de oprichting niet plaatsvindt binnen een
bepaalde termijn (zie in dit verband bv. art. 60 Wb.Venn). Gaat de oprichting van een
testamentaire stichting niet door, dan komen de goederen toe aan de erfgenamen.
 
In het Anglo-Amerikaanse recht daarentegen kan men een “trust for purposes” scheppen ook
zonder afzonderlijke rechtspersoon, en zonder dat er een eigenlijke beneficiary is, terwijl die
beschikking niet louter verbintenisrechtelijk is. Wél moet er dan een “enforcer” zijn, die zoals
de derde-bedinger bij ons de trustee kan verplichten de trustverbintenissen uit te voeren, met
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dien verstande dat dit in tegenstelling tot een verbintenis uit een derdenbeding wel een zekere
zakelijke werking heeft.

d. Regel bij afstand van recht

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

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

Zoals hoger reeds uiteengezet hanteert het Belgische recht als uitgangspunt dat elke persoon
een vermogen heeft, en dat elke persoon slechts één vermogen heeft. Alle goederen van een
persoon - dus alle zaken en andere vermogensrechten – vormen in beginsel één enkel
vermogen (wat niet uitsluit dat bepaalde goederen mede-eigendom kunnen zijn van meerdere
personen en daarbij aandelen in dat goed dus in meerdere vermogens vallen). Het belangrijkste
gevolg daarvan is, zoals bepaald in art. 7 en 8 Hypotheekwet, dat in beginsel alle goederen van
een persoon tot gemeenschappelijk onderpand strekken van al zijn schuldeisers.

Hieruit volgt dat een apart vermogen in beginsel vereist dat er een aparte persoon is. Ook
bestaan er in beginsel geen vermogens andere dan die van personen. We zullen verderop
niettemin zien dat er in afwijking van die beginselen ook in ons recht welbepaalde soorten
afgescheiden vermogens bestaan.
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HOOFDSTUK V.   OVERDRAAGBAARHEID EN VATBAARHEID
VOOR BEZWARING EN BESLAG, EN BEPERKINGEN DAARAAN.

AFDELING A. OVERDRAAGBAARHEID

Het is ook een algemeen beginsel van ons zakenrecht111 dat goederen overdraagbaar zijn (Fr.
transférable, maar meestal zegt men aliénable) en vatbaar zijn voor bezwaring met erkende
zakelijke rechten (voor “erkende”, zie de bespreking van het beginsel van de numerus
clausus).

Op deze regel bestaan er een reeks uitzonderingen van goederen die niet overdraagbaar zijn, of
slechts na vervulling van bepaalde vereisten

Hier bespreken we deze beperkingen op algemene wijze en in het bijzonder voor zaken.
Bijzondere regels betreffende de overdraagbaarheid en beslagbaarheid van schuldvorderingen
(inbegrepen effecten) komen verder (in Hoofdstuk X.) aan bod; die voor aandelen in
vermogens in Hoofdstuk IX.

1. Wettelijke niet-overdraagbaarheid.

a. Goederen buiten de handel.

Zie hoger. Voor niet-opengevallen nalatenschappen, zie hoofdstuk IX.

b. Wettelijke niet-overdraagbaarheid ter bescherming van bepaalde partijen : rechten die
intuitu personae zijn ten gunste van de persoon jegens wie ze worden uitgeoefend.

Sommige andere goederen zijn niet overdraagbaar omdat zij krachtens de wet intuitu personae
zijn ten gunste van de persoon jegens wie ze worden uitgeoefend, zo bv. het recht van gebruik
en bewoning (art. 631 BW). Deze onoverdraagbaarheid is relatief in die zin dat het recht
natuurlijk wel kan beëindigd worden, en met instemming van de eigenaar van het goed aldus
aan iemand anders kan toekomen.

Onroerende zakelijke genotsrechten kunnen krachtens een bijzondere bepaling bij de

                                                  
111 Expliciet in bv. art. 3:83 I NBW and BGB § 137.
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vestiging ervan eveneens niet-overdraagbaar worden gemaakt met zakelijke werking (voor
zover die bepaling geldig is). Vgl. verder de bespreking van de “speelruimte” bij dergelijke
rechten.

Verder wordt de overdracht van schuldvorderingen soms wettelijk beperkt om aldus de
schuldenaar van de vordering te beschermen (zie bv. de beperkingen aan de overdracht van
vorderingen uit overeenkomsten van consumentenkrediet, zoals bepaald door art. 25 v.
WCK).

c. Overdracht slechts na vervulling van bepaalde wettelijke vereisten.

Sommige andere goederen zijn slechts overdraagbaar nadat aan bepaalde opschortende
vereisten, waaronder bv. een vergunning of machtiging, is voldaan. We hebben het hier niet
over mogelijke vormvereisten voor de titel krachtens dewelke de overdracht plaatsvindt of
voor de levering; dergelijke vormvereisten komen in de volgende hoofdstukken ter sprake.

1° Ter bescherming van bepaalde schuldeisers van de gerechtigde: overdracht van
risicogronden.

Een belangrijk voorbeeld bij onroerend goed vormen de “risicogronden” in de zin van het
Bodemsaneringsdecreet Vlaams Gewest). Een risicogrond is een onroerend goed waarop een
inrichting of bedrijvigheid gevestigd was of is, die een verhoogd risico op
bodemverontreiniging kunnen inhouden en is opgenomen op de lijst van
bodemverontreinigende inrichtingen en bedrijvigheden, en die sindsdien nog niet is
gesaneerd112. Het decreet (art. 37 tot 40 Bodemsaneringsdecreet 1995; art. 102 en v.
Bodemsaneringsdecreet 2006) legt een reeks vereisten op vooraleer overdracht mogelijk is
(m.i.v. vestiging, beëindiging of overdracht van vruchtgebruik, opstal- en erfpachtrechten en
gelijkgestelde rechten; de rgeeling geldt ook voor een reeks andere opraties, met name indien
zij een overgang inhouden)113.

2° Niet afzonderlijk overdraagbaar zijn van afhankelijke rechten: accessorium sequitur
principale.

Goederen die zakenrechtelijk niet bestaan, omdat ze een onzelfstandig onderdeel van een zaak
uitmaken, zijn niet overdraagbaar zolang ze niet verzelfstandigd zijn. Dat volgt uit het hoger
besproken eenheidsbeginsel (verder uitgewerkt aan de hand van de regels inzake natrekking).

                                                  
112 Zie art. 3 § 2, 1° Bodemsaneringsdecreet 1995; art. 2, 14° Bodemsaneringsdecreet 2006.
113 Vooraleer het dekreet werd gewijzigd  door het dekreet van 26-5-1998 was er nog een achterpoortje in geval
het goed in kavels was verdeeld. Intussen werd art. 2, 17° bis ingelast dat duidelijk maakt dat appartementen
slechts aan de regeling ontsnappen voor zover er geen bodemverontreinigende inrichting of aktiviteit is of was
(dus de uitzondering geldt niet langer voor risicogronden).
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Evenmin afzonderlijk overdraagbaar zijn bepaalde rechten die afhankelijk zijn van een
hoofdzaak (accessorium sequitur principale). Het gaat hier dan om de natrekking in ruimere
zin, die verderop wordt besproken.

3° Andere

Andere voorbeelden zijn in bijzondere wetten te vinden, zoals bv. de “roerende goederen van nationaal belang”
(bijzondere categorie van domeingoederen) : vervreemding zonder toelating bij besluit van de bevoegde
uitvoerende macht is nietig (art. 19 en 20 W. 7-8-1931; zie voor de Vlaamse gemeenschap Dekreet 17-11-1982
houdende bescherming van het roerend kultureel erfgoed).

In andere gevallen wordt niet de overdracht van goederen beperkt, maar wel de uitvoer ervan e.d. Om dergelijke
regels ook daadwerkelijk te beteugelen, zijn er naast de maatregelen die elk land op eigen grondgebied kan nemen
om onrechtmatige uitvoer te beletten ook internationaal bijzondere regels voor kultuurgoederen die onrechtmatig
uit andere landen werden buitengebracht of -gehouden. Zo is er de EG-Richtlijn nr. 93/7 van 15-3-1993 (omgezet
bij W. van 28-10-1996, BS 21-12-1996), die betrekking heeft op “kultuurgoederen”, d.i. goederen die krachtens
nationaal recht als nationaal artistiek, historisch of oudheidkundig bezit (in de zin van art. 36 EG-Verdrag) zijn
aangemerkt, én deel uitmaken van geïnventariseerde openbare verzamelingen of kerkelijk bezit114 of van één van
de categorieën vermeld in de Richtlijnbijlage (zoals licht gewijzigd bij RL 96/100 EG van 17-2-1997), en na 1-1-
1993 onrechtmatig  uit het land tot wiens nationaal bezit het behoorde werden buitengebracht of -gehouden115
(voor gevallen van onrechtmatige uitvoer voor 1-1-1993 kan elk land eenzelfde regeling invoeren, doch België
heeft dit niet gedaan).

Voor de aldus omschreven kcultuurgoederen bepaalt de richtlijn dat de lidstaat (alle staten van de EER, niet enkel
de EU) buiten wiens grondgebied een kultuurgoed op onrechtmatige wijze is gebracht (m.i.v. het onrechtmatig
niet teruggeven na een rechtmatige tijdelijke zending) deze kan terugvorderen (in de zin van repatriëren, veeleer
dan revindiceren) gedurende een termijn van :
- één jaar na de dag waarop die lidstaat kennis heeft gekregen van de plaats waar  het kultuurgoed zich bevindt en
van de identiteit van de bezitter of houder;
- dertig jaar sedert de onrechtmatige uitvoer; voor zaken die deel uitmaken van openbare verzamelingen of uit
kerkelijk bezit geldt een termijn van 75 jaar, tenzij er in de lidstaat waar het goed zich bevindt een langere of zelfs
helemaal geen verjaringstermijn geldt (zoals in België voor goederen van het openbaar domein) (zie art. 7, lid 1
richtlijn). België aanvaardt de onverjaarbaarheid van de repatriëringaanspraak indien de wetgeving van de
verzoekende staat daarin voorziet (zie art. 9, 2 W. 28-10-1996).

Beide termijnen zijn kumulatief, d.w.z. verjaring treedt in wanneer één van beide verstreken is. Ook moet de
uitvoer van het goed nog steeds onrechtmatig zijn op het ogenblik waarop repatriëring wordt gevorderd (art. 7 lid

                                                  
114 Omwille van gekende antiklerikale refleksen heeft België in strijd met de richtlijn deze regeling uitgebreid tot
goederen uit de inventaris van verenigingen die morele dienstverlening volgens een niet-konfessionele
levensbeschouwing aanbieden (art. 2, 2° W. 28-10-1996). Le ridicule ne tue plus. Men heeft wellicht ook niet
beseft dat men met de belgische wet enkel goederen van dergelijke verenigingen in andere lidstaten beschermt, en
geenszins die van de Belgische verenigingen.
115  Zie hierover o.m. F. RIGAUX, “Libre circulation des biens culturels et protection des trésors nationaux”,
ERPL 1994, 95; M. TRAEST, “Enkele aspecten van het vrij verkeer en de teruggave van cultuurgoederen, in het
bijzonder het conflictenrecht terzake na de richtlijn van 15 maart 1993”, RW 1997-1998, 865 v.
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2 richtlijn; art. 7 § 1 lid 2 Belgische wet).

Deze terugvordering heeft evenwel geen betrekking op het eigendomsrecht, maar enkel op het grondgebied
waarbinnen de goederen moeten worden gehouden116. Wel zal na repatriëring het eigendomsrecht worden
bepaald op grond van de wet van de nieuwe ligging, d.i. de terugvorderende staat.

Indien de bezitter of houder bij de verkrijging de nodige zorgvuldigheid heeft betracht, heeft hij recht op een
naargelang de omstandigheden vast te stellen billijke vergoeding. Dit zorgvuldigheidskriterium kan m.i.. worden
gelijkgesteld met de goede trouw - art. 10 van de Belgische Wet voegt er trouwens aan toe dat de goede trouw
wordt vermoed. De vergoeding kan evenwel naar billijkheid worden bepaald en is niet noodzakelijk gelijk met de
betaalde prijs (zoals in art. 2280 B.W.). Overigens zal de vergoeding allicht moeten verschillen naargelang de
aangesprokenen ook het eigendomsrecht verliest, dan wel eigenaar kan blijven na repatriëring. Heeft de bezitter
het goed door schenking of erfopvolging verkregen, dan mag zijn rechtspositie niet gunstiger zijn dan die van de
schenker (art. 9 lid 3 richtlijn; art. 10 lid 4 Belgische wet). Een mogelijk verhaal van de lidstaat die een billijke
vergoeding heeft betaald wordt in beginsel bepaald door de interne wet van die lidstaat (art. 11 richtlijn).

2. Afwezigheid van zakelijke werking van conventionele overdrachtsbeperkingen en
verbintenisrechtlijke begrenzingen ervan.

Dergelijke bedingen en beperkingen hebben geen zakelijke werking, evenwel met bepaalde
nuances (a). Om enige werking te kunnen hebben, moeten de bedingen eerst
verbintenisrechtelijk geldig zijn (b).

a. Afwezigheid van zakelijke werking

1° Beginsel

Zoals ook hoger reeds uitgelegd, houdt de numerus clausus ook in dat beperkingen van de
overdraagbaarheid van goederen, die niet bij wet zijn voorzien, in beginsel geen zakelijke
Zoals ook hoger reeds uitgelegd, houdt de numerus clausus ook in dat beperkingen van de
overdraagbaarheid van goederen, die niet bij wet zijn voorzien, in beginsel geen zakelijke
werking (Fr. effet réel, Dui. dingliche Wirkung; En. proprietary effect) hebben117. D.w.z. dat
conventionele en testamentaire (niet-wettelijke) beperkingen de "overdraagbaarheid" niet
beperken en evenmin de eigenaar onbevoegd maken om te beschikken. De geldigheid van
dergelijke bedingen houdt immers nog geen zakelijke werking in. En nog veel minder is een
vervreemding in strijd met een beding van onvervreemdbaarheid nietig, zoals wel eens ten

                                                  
116 Dit is anders bij het UNIDROIT-Verdrag inzake gestolen of onrechtmatig uitgevoerde kultuurgoederen (Rev.
dr. uniforme 1996, 110 v.; ZVglRWiss 1996, 203 v.). Dit Verdrag is door België niet geratificeerd en wordt hier
dus niet besproken. Ook werd bij de omzetting van de richtlijn in sommige landen het interne zakenrecht wel
aangepast (bv. in (Staats)Nederland).
117 Vgl. BGB § 137, NBW 3:83, 1.
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onrechte wordt gesteld118. Deze beperkingen hebben in beginsel enkel verbintenisrechtelijke
gevolgen.

Louter persoonlijke (d.i. obligatoire) rechten, zoals conventionele of testamentaire
onvervreemdbaarheden, voorkooprechten, goedkeuringsbedingen, aankoopopties,
hypotheekverboden en andere "negatieve zekerheidsbedingen" (zie verder),
verhuringsverboden, e.d.m119 hebben dus in beginsel géén zakelijke werking120.

2° Nuances

a) Obligatoire aanspraak op de verkrijger

Als het beding verbintenisrechtelijk geldig is, vormt de schending ervan wanprestatie tussen
partijen. De derde-verkrijger kan mogelijks medeplichtig zijn aan de wanprestatie, wat de
bedinger eveneens een vordering tot schadeloosstelling oplevert.

In afwijking van de algemene zakenrechtelijke regel kunnen zij een zakelijke werking hebben
voor zover zij tot de normale bedingen van een beperkt zakelijk recht (zoals erfpacht) behoren.

b) Onrechtstreekse zakelijke werking

Onrechtstreeks kunnen zij wel een zakelijke werking krijgen, indien vervreemding in strijd
met het verbod als een ontbindende voorwaarde wordt bedongen (vgl. ook de royeerbaarheid
van certificaten). Ook kunnen de rechten van de bedinger in geval van wanprestatie van de
andere partij (bv. recht op schadevergoeding) worden gewaarborgd door middel van een
voorbehoud van hypotheek (of onroerend voorrecht), enzovoort.

Naar Frans recht geldt er wel een onoverdraagbaarheid voor om niet verkregen goederen,
wanneer deze onoverdraagbaarheid bedongen is overeenkomstig art. 900-1 CC. Deze voorheen
in de Franse rechtspraak ontwikkelde theorie (in de CC ingeschrevn in 1971) is in België
evenwel niet aanvaard.

c) Bijzonder statuut van schuldvorderingen op naam

Ook gelden er bijzondere regels inzake schuldvorderingen; overdrachtsbeperkingen e.a. bij

                                                  
118 Bv. A. DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 32.
119 Zie bv. Hof Gent 25-10-1996, AJT 1996-97, 356 (voorkooprecht is louter obligatoor, zelfs al is het
overgeschreven); A. DE BOUNGNE, “Voorkeurrechten en verkoopbeloften (aankoopoptie), N.F.M. 1991, (143)
150, die eraan toevoegt dat men wel een hypothecaire inschrijving kan nemen tot waarborg van de vergoeding die
bij miskenning van het voorkeurbeding verschuldigd zal zijn.
120 Vgl. DE PAGE, Traité, V 907-907; COLIN & CAPITANT, I nr. 1608. Vgl. art. 1379 Italiaanse C.C.
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schuldvorderingen op naam zijn tegenwerpelijk voor zover ze geldig bedongen zijn in de
interne verhouding; dit wordt uitvoeriger besproken in het hoofdstuk over schuldvorderingen.

d) Bij beperkte zakelijke rechten

In afwijking van de algemene zakenrechtelijke regel kunnen zij een zakelijke werking hebben
voor zover zij tot de normale bedingen van een beperkt zakelijk recht (zoals erfpacht) behoren
(zie verder nr.).

3° Verbintenisrechtelijke beperkingen op vervreemdingsbeperkingen.

Om enige werking te kunnen hebben, moeten de bedingen verder eerst verbintenisrechtelijk
geldig zijn. Immers, ook op verbintenisrechtelijk vlak worden bedingen die de
vervreemdbaarheid van goederen beperken, aan banden gelegd. Hoewel het hier in beginsel
niet om beperkingen van zakelijke aard gaat, worden zij omwille van de samenhang met de
hier behandelde vragen in dit hoofdstuk behandeld. Beperkingen aan
onvervreemdbaarheidsbeperkingen bij schuldvorderingen komen verder aan bod, in Hoofdstuk
VIII.

a) Algemene regel en uitwerking

i)  Algemene regel

Omwille van de vrijheid van handel en nijverheid zijn bedingen van onvervreemdbaarheid
slechts geldig indien zij voldoende beperkt zijn qua tijd en voorwerp en beantwoorden aan een
rechtmatig belang121 en niet uitsluitend voor het geval van vervreemding ingevolge beslag zijn
geschreven122. Deze regel vinden we in art. 510 Wb. Venn.123, doch het gaat daar slechts om
een bijzondere verwoording van een algemene regel. Het maakt daarbij geen verschil of het
niet-vervreemden als een verbintenis wordt aangegaan, dan wel de vervreemding als een
ontbindende voorwaarde wordt bedongen.

Bovendien zijn deze bedingen ook inkortbaar indien ze het beschikbaar gedeelte
overschrijden (dit betreft de veronderstelling van een schenking of legaat aan de reservatairen
zelf - zij hebben nl. recht op een reserve “vrij en onbelast”) – zie verder Deel III.

                                                  
121 Zie hiervoor A. DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 14-29 met verwijzingen; Hof Brussel 8-
5-1980, R.Not.B., 1981, 374; Rb. Luik 5-3-1990, JLMB 1222; Rb. Tongeren 10-6-1998, T.Not. 466; Rb.
Antwerpen 25-2-1988, T.Not. 201. Zie verder M. COENE, “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1994, p.
1669 v.
122 H. de PAGE, Traité, VIII nr. 341. Onbeslagbaarheidsbedingen hoeven eigenlijk niet nietig te zijn, ze zijn
gewoon niet tegenwerpelijk aan de beslagleggende schuldeisers (zie verder Titel IV).
123 Voorheen art. 41 § 2 Venn.W.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 93 -

ii)  Rechtmatig belang

Dat ze aan een rechtmatig belang moeten beantwoorden betekent dat de bedinger voor zichzelf
of een derde het (subjektief) recht uit wanprestatie (heel vaak een uitdrukkelijk ontbindend
beding) voorbehoudt om zijn eigen of diens rechtmatige belangen te beschermen124. Er moet
dus worden nagegaan jegens wie de onvervreemdbaarheid wordt toegezegd, m.a.w. wie er een
subjektief recht op heeft om de belover ervan aan het beding te houden. Dit zal meestal de
vervreemder zelf zijn (typisch vb.: bij verkoop met voorbehoud van vruchtgebruik), doch het
kan ook een derde zijn (of meerdere personen).

Voor zover men in een aan de algemene legataris (of legataris onder algemene titel) opgelegde last een
onvervreemdbaarheid zou zien (juister : een verbod om aan iemand anders dan de bijzondere legataris te
vervreemden), gaat het duidelijk om het belang van de begunstigde van die last en is er ook geen probleem van
ongeldigheid van het beding, zo de last onmiddellijk of binnen een beperkte termijn opeisbaar is (NB. Bij een
bijzonder legaat daarentegen heeft de legataris dadelijk een zakelijk recht op de zaak, tenzij het een soortzaak is).

iii) Beperking in de tijd.

Beperking in de tijd moet niet uitdrukkelijk bedongen zijn, maar zal van rechtswege worden
geïmpliceerd (uitlegregel potius ut valeat)125. Dit belet niet dat een uitdrukkelijke beperking
natuurlijk aangewezen is. De omvang van deze beperking, d.i. de toegelaten duur, kan sterk
wisselen naargelang de aard van de verhouding - zo zal men bij onvervreemdbaarheid van
blote eigendom, bedongen door de vruchtgebruiker, doorgaans aanvaarden dat deze
onvervreemdbaarheid zolang kan duren als het vruchtgebruik zelf. Wanneer er tussen mede-
eigenaars een aanwas- of tontine-overeenkomst is gesloten, waarbij elke partij de eigendom
verwerft van het aandeel van de andere onder opschortende voorwaarden van het
vooroverlijden van die andere, dan rechtvaardigt dit in beginsel ook een vervreemdingsverbod
tot aan dat vooroverlijden. Vervreemdingsverboden bij koop-verkoop van sociale woningen tot
beloop van 20 jaar worden door de rechtspraak aanvaard. In een aantal andere bijzondere
gevallen bepaalt de wet de duur van het vervreemdingsverbod op 5 of 10 jaar126.

Bij de toevallige onverdeeldheid gelden bedingen om in onverdeeldheid te blijven voor maximum 5 jaar (art. 815
BW) Deze bepaling is echter niet van toepassing op de conventionele onverdeeldheid, door partijen georganiseerd
(zie de aanhef van art. 577-2 BW), al blijft een deel van de rechtsleer hardnekkig en ten onrechte het tegendeel
beweren.

                                                  
124 En niet die van de verkrijger (H. de PAGE, Traité, VIII nr. 340; zie ook V 904 v.)
125 Vgl. Hof Luik 16 december 1971, Pas., II, 45.
126 5 jaar in art. 54 Pachtwet en art. 5 Wet 16 mei 1900 Kleine nalatenschappen; 10 jaar in art. 6 Wet 29 augustus
1988 Erfregeling landbouwbedrijven.
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iv) Beperkte omvang

De vereiste van beperking qua voorwerp betekent dat het beding er niet mag op neerkomen dat
een eigenaar omzeggens feitelijk handelingsonbekwaam wordt doordat hij over het grootste
deel van zijn vermogen niet meer zou kunnen beschikken.

b) Minder verregaande beperkingen

Verder zijn voor de bescherming van de rechtmatige belangen van de bedinger of een derde
vaak minder verregaande beperkingen mogelijk, waarvan de geldigheid minder betwistbaar is.

De beperkingen aan de geldigheid van onvervreemdbaarheidsbedingen gelden niet voor een
bedongen voor(terug)kooprecht zonder verplichting het goed te behouden; een echt
terugkooprecht daarentegen - dat onvervreemdbaarheid impliceert - is beperkt tot hoogstens 5
jaar. Wat betreft de onvervreemdbaarheid van gecertificeerde aandelen gepaard met een
“omwisselbaarheid”, zie verder nr.

Ook bij het bedingen van zogenaamde “negatieve zekerheden” dient men genoemde regels
toe te passen. Ook hier is er geen geldigheidsvraagstuk bij een beding waarbij men enkel een
“voorkeur” bedingt (bv. geen hypotheek toekennen aan een derde, tenzij er een hypotheek in
eerdere rang wordt toegekend aan de bedinger).

Het enkele feit daarentegen dat een belofte niet te vervreemden gepaard gaat aan het verlenen
van een volmacht aan een derde, op grond waarvan deze kan vervreemden - de zogenaamde
“privatieve” lastgeving - stelt niet vrij van de hoger genoemde vereisten.

4° Verstrenging bij handelingen om niet - beperking van beschikkingen over de hand.

Een verstrenging van de regel vinden we bij handelingen om niet: daar maakt een
vervreemdingsverbod voor de begiftigde de handeling nietig indien het gepaard gaat met een
verplicht ing om het geschonkene aan een derde uit te keren (zie art. 896 BW) -
uitgezonderd de toegelaten erfstellingen over de hand van art. 1048 v. BW127. Het gaat hier om
een verstrenging, omdat het niet zo is dat het vervreemdingsverbod wordt beperkt tot een
wettige omvang, maar integendeel de gehele beschikking nietig is. Deze strengere sanctie is
evenwel slechts van toepassing indien de bewaarplicht voor de duur van het hele leven geldt
en de overdracht aan de derde-verwachter geschiedt bij het overlijden van de bezwaarde. Geldt
de bewaar- en uitkeringsplicht daarentegen voor een bepaalde en in tijd beperkte duur (andere

                                                  
127 In (Staats)Nederland vinden we een ten dele gelijkaardige beperking in art. 4:931 NBW volgens hetwelk
testamentaire voorwaarden of lasten, die ertoe strekken de goederen onvervreemdbaar of onbezwaarbaar te
maken, voor ongeschreven worden gehouden (maar daar erkent men dan wel het testamentair bewind).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 95 -

dan het leven van de bezwaarde), dan geldt deze sanctie niet128.

Aangezien deze bepaling wordt begrepen als een verbod van een bepaald soort
vervreemdingsbeperkingen, is de gift waarbij een andersoortige last wordt opgelegd, bv. om de
opbrengst of waarde van het geschonkene (niet het geschonkene zelf) door te geven, niet
getroffen. Zodra de “trustee” bevoegd is om onder bezwarende titel over de goederen te
beschikken, is het verbod niet van toepassing (een verbod om onder kosteloze titel te
beschikken alleen maakt de beschikking niet nietig)129.
- Het verbod van erfstellingen over de hand treft dus niet het fideicommis de residuo (ook
genoemd fideicommis de eo quod supererit), waarbij de bezwaarde niet verplicht is de
goederen te behouden, maar integendeel bevoegd erover te beschikken, minstens onder
bezwarende titel (een verbod om om niet te beschikken daarentegen maakt de beschikking
niet ongeldig)130. Het fideicommis de residuo kan m.i. zowel door middel van een schenking
("restschenking") als door middel van een legaat ("restlegaat") geschieden (net zoals de
geoorloofde erfstelling in volle zin volgens art. 1048 B.W. zowel bij akte onder levenden als
testament kan geschieden).
- Het treft ook niet het beding ten gunste van derden, waarbij iemand zonder tegenprestatie
voor zichzelf bedingt van de begiftigde om een prestatie aan een derde te leveren (andere dan
doorgeven van het geschonkene).

Niet getroffen door deze strengere bepaling is de overdracht aan een fiduciaris, waarbij deze
verplicht is om bij het einde van zijn bewind de trustgoederen over te dragen aan de
vervreemder of diens erfgenamen (maar intussen wel bevoegd is over de goederen te
beschikken onder bezwarende titel). Daarvoor gelden de gewone regels, omdat dit geen
beschikking om niet is. Men kan dus wel goederen overdragen, en vervolgens zijn
schuldvorderingen jegens de fiduciaris (inbegrepen een schuldvordering om de goederen terug
te krijgen) overdragen aan een derde. Deze overdracht aan een derde moet dan op zichzelf
worden bekeken (en bv. gekwalificeerd als een beschikking om niet, met alle gevolgen die dat
meebrengt). Zo de fiduciaris intussen de goederen niet mag vervreemden, dient dit verbod
beperkt te zijn zoals hoger beschreven.

Een gift aan meerdere personen met een aanwasbeding, ingevolge waarvan het geheel van de
goederen bij vooroverlijden van één der begiftigden aan de andere toekomt, is geen nietige
erfstelling over de hand131 - volgens cassatie een schenking onder opschortende voorwaarde -;
in ieder geval is het zo dat de uiteindelijke exclusieve eigenaar zijn recht geheel verkregen
heeft van de oorspronkelijke schenker, en niet ten dele van de medebegiftigden.

                                                  
128 A. KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, nr. 285.
129 Kass. 26-2-1953, Pas. 494 = RGEN 1955, 355.
130 Zie Vgl. M PUELINCKX-COENE c.s., “Overzicht van rechtspraak. Giften”, TPR 1999, p. 1030 nr. 416 met
verwijzingen.
131  Cass. 27-3-1833, Pas 68.
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5° Omvang van de beperking.

Binnen de genoemde algemene wettelijke beperkingen is de omvang van het
vervreemdingsverbod een vraag van uitleg (of het enkel vervreemding verbiedt of ook
bezwaring met beperkte rechten, meer bepaald genotsrechten; of het ook beschikking bij
testament verbiedt e.d.m.)132. Vanzelfsprekend kunnen moeilijkheden worden vermeden door
een zorgvuldige verwoording van het beding.

3. Onrechtstreekse zakelijke werking

Nu bestaan er wel meerdere mechanismen die in sommige opzichten een vergelijkbaar gevolg
hebben als een beperking van de overdraagbaarheid. We overlopen ze even kort :

1° Wanneer ze verbintenisrechtelijk geldig zijn (zie hierboven) kunnen conventionele
beperkingen onrechtstreeks een zakelijke werking verkrijgen, namelijk indien in de
verkrijgingstitel van de schuldenaar van die rechten een ontbindende voorwaarde is
opgenomen133 (wat meestal het geval is),  d.i. in zoverre de titel, op grond waarvan de partij
die in strijd met het beding vervreemdt, zijn goed heeft verkregen, van de vervreemding een
ontbindende voorwaarde maakt voor die eerdere verkrijging134. De vervulling van de
voorwaarde heeft in ons recht inderdaad zakelijke werking (zie verder Deel II.)  Het gevolg
daarvan is natuurlijk wel dat het goed naar die eerdere vervreemder terugkeert, en niet dat het
in het vermogen van de tweede vervreemder blijft135.

Voor zover er geen dergelijke ontbindende voorwaarde is, waarop de vorige vervreemder
beroep doet, of het om een onvervreemdbaarheid gaat die door iemand anders dan de vroegere
vervreemder is bedongen, gaat het enkel om wanprestatie (schending van een obligatoor
recht) door de vervreemder, en kan de derde-verkrijger hoogstens worden aangesproken op
grond van derde-medeplichtigheid. Zelfs een overschrijving van het beding in de hypotheek-
registers verandert daar niets aan136 (en zal hoogstens maken dat de derde geacht wordt er

                                                  
132 Zie o.m. A. DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 7 v.
133 Dit vinden we bv. in de eigenlijke tontinebedingen.
134 Vgl. DE PAGE, Traité VIII nr. 340bis; N. VERHEYDEN-JEANMART & Ph. HAMER, in Het kontrakt
en de derden - de externe gevolgen - de derde-medeplichtigheid, BVBJ - Vlaams Pleitgenootschap - Jeune
Barreau Brussel 1995, p. (9) 48. Zie ook DELIEGE, “Inaliénabilité”, Répertoire notarial, nr. 31-33.
Met een ontbindende voorwaarde wordt gelijkgesteld, het geval waarin de niet-vervreemding aanvaard
wordt als het determinerend motief van de schenking - zie kass. 31-10-1952, Pas., 110.
135 De onvervreemdbaarheid zal normaal de vorm krijgen van een goedkeuringsrecht door een bepaalde
persoon (de vorige vervreemder dan wel een door partij aangewezen derde), die dit recht kan uitoefenen en
er afstand van kan doen.
136 De Franse rechtspraak lijkt daar anders over te oordelen (cass. fr. 1 april 1992, D.S. 1993, 165 noot
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kennis van te hebben, wat van belang kan zijn bij de beoordeling van de derde-medeplich-
tigheid).

2° Beperkingen die gelden in de inwendige verhouding tussen de schuldeiser die schuldenaar
is van het betreffende persoonlijk recht en zijn schuldenaar, hebben wel een externe werking,
die zakelijk kan worden genoemd (zie de bespreking onder Hoofdstuk VII).

3° Onrechtstreeks kan men een soort zakelijke werking verkrijgen indien de schuldeiser het
goed in zijn bezit heeft en retentierecht kan uitoefenen.

4° Geen zakelijke werking, maar een soort volgrecht heeft de schuldeiser van een kwalitatieve
verbintenis (zie hoger).

5° Er is nog de mogelijkheid om het goed onder te brengen in een gebonden gemeenschap,
waardoor de beschikkingsbevoegdheid wordt geregeld door de regels inzake het bestuur van
die gemeenschap. Zie verder.

6° In een aantal gevallen leidt de wettelijke vervreemdingsbeperking in beginsel niet tot een
zakelijk recht, maar wel tot een vernietigbaarheid van daden in strijd ermee gesteld. Dit
betreft voornamelijk de vervreemdingsbeperkingen met het oog op de bescherming van het
gezin. Zij worden in Deel III. nader besproken; in ons recht worden ze door middel van een
bijzondere vorm van nietigheid gesanctioneerd, maar in sommige andere rechtsstelsels gaat
het om een vorm van beschikkingsonbevoegdheid.

7° Wettelijke vervreemdingsbeperkingen zijn vaak ingevoerd om aan de door de wetgever
gewenste bestemming van het goed een zakelijke werking te geven. Dit zien we bv. bij de
vervreemdingsbeperkingen bij loon en andere inkomsten (zgn. familiale bestemming) alsook
bij de vervreemdingsbeperkingen bij schuldvorderingen uit overheidsopdrachten (zie verder),
of bij de zonet genoemde vervreemdingsbeperkingen ter bescherming van het gezin. Maar
buiten de gevallen waarin de wet zulks bepaalt schept het loutere feit dat goederen een
wettelijke of conventionele bestemming hebben nog geen recht met zakelijke werking. Zo
besliste Cass. 15 oktober 1999 dat gelden afkomstig van een subsidie, die krachtens wettelijke
bepalingen voor het aangeduide doel moesten worden gebruikt, in casu betaling van een
bepaalde schuldeiser, voor die schuldeiser géén voorrang scheppen in geval van samenloop
met andere schuldeisers.137

                                                                                                                                                               
FOURRIER) - maar van het Franse recht is bekend dat men zaken- en verbintenissenrecht vaak door elkaar
gooit.
137 Cass. 15-10-1999, R.W. 2000-2001, 479
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A F D E L I N G  B .   D E  B E S L A G B A A R H E I D  OF
VERHAALSONDERWORPENHEID.

1. Regel

Het is ook een algemeen beginsel van ons zakenrecht dat goederen beslagbaar (saisissable)
zijn. Dit is besloten in art. 7 HypW., dat het heeft over alle goederen, zowel roerende als
onroerende138, tegenwoordige als toekomstige.

Het feit dat een subsidie op een bepaalde wijze moet worden aangewend, maakt de vordering
op de subsidie niet onbeslagbaar139. Het gaat immers om een verplichting van de ontvanger,
maar dat verandert niets aan het zakenrechtelijke statuut (en dus de beslagbaarheid) van de
subsidievordering.

2. Uitzonderingen

Ook op de beslagbaarheid van goederen zijn er een reeks uitzonderingen, waarvan de meeste
samenvallen met die op de overdraagbaarheid, en enkele ruimer zijn.

Conventionele beperkingen van de overdraagbaarheid die geen zakelijke werking hebben zijn
ook niet bindend t.a.v. de beslagleggende schuldeisers.

Behalve de niet-overdraagbare goederen kunnen ook de hieronder (1°, 2°, 3°) opgesomde
goederen niet in beslag worden genomen, dit volgens de bepalingen van art. 1408 tot 1412 Bis
GerW140. Uitzonderingen die daaruit voortvloeien dat een bepaald soort schuldvordering niet
op alle goederen kan worden verhaald, worden verderop besproken (inbegrepen het geval dat
een schuldeiser van een vordering er afstand van heeft gedaan zich op bepaalde goederen te
verhalen).

In geval van betwisting over het al dan niet beslagbaar karakter, is een kort geding voor de beslagrechter

                                                  
138 Dit was ten dele een vernieuwing door de Code Napoléon, aangezien in het Ancien régime onroerende
goederen grotendeels onbeslagbaar waren.
139 Cass. 27 januari 1983, Arr. 1982-83, 307 = RW 1983-84, 1637; Cass. 15 oktober 1999, RW 2000-2001, 479 =
TBH 2000, 233 noot Ch.A. LEUNEN = JLMB 2000, 752 = RCJB 2001, noot N. THIRION "La théorie de l'égalité
des créanciers en concours d'une personne morale en liquidation: nouveaux enseignements de la Cour de
cassation". Dit belet niet dat de personen die eraan meegewerkt hebben de ontvangen gelden van hun doel af te
wenden daarvoor aansprakelijk kunnen zijn jegens de bestemmeling (vgl. bv. voor derdengelden Hof Antwerpen
15 december 2003, RW 2005-2006, 1470).
140 Literatuur, zie onder meer DIRIX & BROECKX, APR Beslag; D. FEVERY, “Onbeslagbaarheid van
roerende goederen. Artikel 1408 Gerechtelijk Wetboek”, P&B 1993, 7 v.
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mogelijk, dat het beslag schorst (art. 1408 § 3 GerW).

a. Niet-beslagbare roerende zaken

Krachtens art. 1408 § 1 en 2 de volgende roerende zaken voor zover ze zich bevinden in de
plaats waar de beslagene gewoonlijk woont  of werkt:
1° de roerende zaken die noodzakelijk zijn voor de behoeften van het dagelijks leven in de
woning, de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden, de
voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder
hetzelfde dak wonen, de gezelschapsdieren, e.d.m.
2° materiaal voor de studie en beroepsopleiding van gezinsleden;
3° de goederen die de beslagene  volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van
2.500 EUR) op het tijdstip van het beslag  en naar keuze van de beslagene;
4° de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de  eredienst141;
5° levensmiddelen en brandstof nodig voor het gezin  voor een maand;
6° een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en
24 dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de
voeding van dat vee gedurende één maand.

Volgens art. 1 § 2 lid 4 Auteurwet van 30 juni 1994 zijn niet gepubliceerde werken (die vatbaar zijn voor
auteursrecht) niet beslagbaar.

De rechtsleer en rechtspraak erkent ook nog andere goederen als uit hun aard onbeslagbaar, zoals vertrouwelijke
documenten en familiepapieren, grafzerken, e.d.m.142.

Logischerwijze dienen ook de schuldvorderingen die strekken tot verkrijging van een niet beslagbaar goed
onbeslagbaar te zijn143.

Art. 48 FaillW voegt hier nog aan toe dat de curators aan de gefailleerde natuurlijke persoon
en aan zijn gezin het huisraad en de voorwerpen nodig voor eigen gebruik kunnen afgeven.

Op beroepsgoederen (punt 3)) is er een uitzondering voor bepaalde vorderingen: de prijs van
de beroepsgoederen kan wel op die goederen worden verhaald. Zij maken verder ook deel uit
van de failliete boedel, in afwijking van art. 1408 GerW.

b. Goederen van publiekrechtelijke rechtspersonen (art. 1412 bis en ter Ger.W.)

                                                  
141 Zolang ze daartoe bestemd zijn, zijn ze overigens ook buiten de handel en dus niet overdraagbaar (een
categorie van res sacrae).
142 F. 't KINT, Sûretés (2004), nr. 47.
143 Deze regel vinden we uitdrukkelijk in de Duitse ZPO § 851 II.
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Niet beslagbaar zijn in beginsel de goederen van begische publiekrechtelijke rechtspersonen
(art. 1412bis GerW), deze van de instellingen van de EU (Protocol van 8 april 1965 op de
voorrechten en immuniteiten van de EG) en deze van buitenlandse staten (art. 23 Verdrag van
Basel over de immuniteit van staten van 16 mei 1972), alsook cultuurgoederen die eigendom
zijn van buitenlandse mogendheden (inb. deelgebieden, geledingen, lokale besturen) of
publiekrechtelijke internationale organisaties, en zich in België bevinden met het oog op een
openbare en tijdelijke tentoonstelling op dit grondgebied (art. 1412ter GerW, zie de wettekst
voor details).

Beslagbaar zijn de goederen die voorkomen op de door die overheid opgestelde lijst van
beslagbare goederen; is er zo geen lijst (en dat is omzeggens voor alle overheden het geval) of
is ze ontoereikend, dan zijn de goederen beslagbaar die voor deze rechtspersonen kennelijk
niet nuttig zijn voor de uitoefening  van hun taak of voor de continuïteit van de openbare
dienst144. De overheid heeft steeds het recht de in beslag genomen goederen ter vervangen
door andere in België gelegen goederen die ze zelf aanbiedt (en waarvan de opbrengst
volstaat), maar heeft volgens de rechtspraak145 niet de plicht dat te doen om een beslag op te
heffen.

Men ziet dus dat de onbeslagbaarheid van goederen van publieke rechtspersonen verder reikt
dan enkel het openbaar domein, hoewel daarvoor (beperking van beslagbaarheid van het
privaat domein) nauwelijks een rechtvaardiging is.

c. Beperkte beslagbaarheid van de woning van een zelfstandige

Een bijzonder beslagbeperking vinden we in art. 72 en v. van de Wet Diverse bepalingen van
25 april 2007, met ingang van 8 juni 2007. De zakelijke rechten van iemand, die zelfstandige
is in hoofdberoep, op zijn woning (onroerend goed dat de hoofdverblijfplaats is) kunnen door
die persoon niet vatbaar voor beslag verklaard worden. Vereist is ook dat de woning niet of
voor minder dan 30 % voor beroepsodoeleinden wordt gebruikt (art. 75).

Die onbeslagbaarheid betreft enkel schulden die uitsluitend beroepsmatig zijn (betrekking
hebben op de zelfstandige beroepsactiviteit) en ontstaan nadat een daartoe strekkende
verklaring van de zelfstandige is ingeschreven op het hypotheekkantoor (art. 77 I). Voor die
inschrving is vereist dat de verklaring eerst verleden wordt in een notariële akte (art. 74).

                                                  
144 Van rekeningtegoeden wordt aangenomen dat zij altijd nuttig zijn: Hof Brussel 7 september 1999, RW 2000-
2001, 1203 noot Stan BRIJS. Strenger voor de overheid: Beslagr. Brussel 20 december 1990, RW 1991-92 noot
VAN VOLSEM & VAN HEUVEN (gelden niet noodzakelijk voor dagelijkse, lopende verplichtingen van een
gemeente, zijn wel beslagbaar).
145 Hof Brussel 7 september 1999, RW 2000-2001, 1203 noot Stan BRIJS.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 101 -

Uitgesloten zijn naast privéschulden of gemengde schulden ook schulden uit een misdrijf en schulden waarvoor
de zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld krachtens art. 265 § 2, 409 § 2 of 530 § 2 Wb.Venn. (art. 77 II en III).

Bij vervreemding van het onroerend goed kan de onbeslagbaarheid behouden blijven op de koopsom en overgaan
op de nieuwe woning mits wederbelegging binnen één jaar en naleving van de daarbij voorgeschreven
formaliteiten (art. 81).

3. Conventionele beperkingen van de beslagbaarheid

Net zoals conventionele beperkingen van de overdraagbaarheid in beginsel geen zakelijke
werking hebben, hebben ook conventionele beperkingen van de beslagbaarheid geen zakelijke
werking ten aanzien van derden (schuldeisers). Voor de nuance bij schuldvorderingen op
naam, zie het desbetreffende hoofdstuk.
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HOOFDSTUK VI.   HET ZAKENRECHT VAN DE ONLICHAMELIJKE
GOEDEREN - I : DE TOEPASSING VAN HET ZAKENRECHT BIJ
ANALOGIE OP IDEEËN (INTELLECTUELE EIGENDOM).

In het recht van de intellectuele eigendom worden beginselen en regels uit het zakenrecht naar
analogie toegepast op ideeën. Ideeën, uitvindingstoepassingen, merken, tekeningen en
modellen worden door het recht toebedeeld aan personen door de erkenning van
auteursrechten, octrooien, merkenrechten en rechten op tekeningen en modellen.

Deze rechten worden in beginsel toegekend als overdraagbaar, beslagbaar en vatbaar voor
bezwaring met beperkte rechten (met name pand, vruchtgebruik en licentie).

In afwijking hiervan zijn morele auteursrechten zijn onvervreemdbaar in die zin, dat :
- de globale afstand van de toekomstige uitoefening ervan nietig is (art. 1 § 2, lid 2 Auteurswet 1994), en dat
- niettegenstaande elke afstand, de auteur het recht behoudt om zich te verzetten tegen elke misvorming,
verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of
zijn reputatie kunnen schaden (art. 1 § 2, lid 7 Auteurswet 1994).

Deze beperking geldt enkel de overdracht onder levenden. Na het overlijden van de auteur gaan ze over op zijn
erfgenamen of legatarissen, tenzij de auteur daartoe een welbepaald persoon heeft aangewezen (art. 7, lid 2
Auteurswet 1994).

Behalve het auteursrecht zijn deze rechten aan publiciteit onderworpen en dus
“registergoederen”.

Ook het eenheidsbeginsel e.d. gelden mutandis mutandis voor deze rechten.

Intellektuele rechten zijn geen soortgoederen en het eenheids- en specialiteitsbeginsel kunnen hier dan ook
onmogelijk dezelfde rol spelen als bij roerende zaken. Dit verhindert niet dat intellektuele rechten in beginsel een
territoriale draagwijdte hebben. Het gaat immers om monopolierechten toegekend door de wetgever, waarvan de
territoriale draagwijdte door de wetgever wordt bepaald. Daarbij rijst telkens ook de vraag of zij overdraagbaar
zijn (in beginsel wel) alsook of zij territoriaal kunnen worden opgesplitst in afzonderlijke rechten.

Zeer duidelijk zijn op dit vlak art. 11, lid 1 Benelux-merkenwet en art. 13, lid 1 b Benelux-Tekeningen-en-
modellenwet : zakelijke rechten op een merk, een tekening of een model, andere dan een licentie146 (dus :
eigendom, vruchtgebruik en pand) kunnen slechts op het gehele Beneluxgebied betrekking hebben. De

                                                  
146 De licentie dient m.i. als een beperkt zakelijk recht te worden beschouwd, en niet als een zuiver persoonlijk
recht. Dit wordt bevestigd door art. 3 § 1 Auteurswet, dat de licentie als een gedeeltelijke overdracht (juister ware
: vestiging van beperkt zakelijk recht) kwalificeert.
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oktrooiwet 1984 (art. 44 § 1) lijkt een opsplitsing niet uit te sluiten. Het auteursrecht is wellicht het minst
“zakelijke” van alle rechten en de beginselen van het zakenrecht lijken er weinig vat op te hebben.
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HOOFDSTUK VII.   HET ZAKENRECHT VAN DE ONLICHAMELIJKE
GOEDEREN - II : DE TOEPASSING BIJ ANALOGIE EN DE
NUANCERING VAN ZAKENRECHTELIJKE REGELS BIJ
SCHULDVORDERINGEN

AFDELING A.   DE SCHULDVORDERING ALS EEN ONLICHAMELIJK
GOED, VOORWERP VAN ZAKENRECHT.

1. Inleiding: principiële toepasselijkheid van de algemene beginselen van ons zakenrecht

In de loop der geschiedenis is men de regels en begrippen van het zakenrecht ook naar
analogie gaan toepassen op andere vermogenswaarden (waaronder bv. ook
schuldvorderingen), onlichamelijke goederen genaamd147. Schuldvorderingen zijn dus ook
activa of vermogensrechten.

Aldus bestaat er ook een “zakenrecht” van schuldvorderingen, dat in het bijzonder de
eigendom en beperkte zakelijke rechten bij schuldvorderingen bespreekt, alsook de regels
inzake verkrijging en verlies van deze eigendom en zakelijke rechten. Dit deel van het
zakenrecht is in onze rechtsleer niet bepaald erg ontwikkeld - kenmerkend bv. is dat de
overdracht van schuldvordering nog vaak in het verbintenissenrecht wordt besproken, bij de
koop, in plaats van in het zakenrecht.
 
Bij die overdrachtelijke toepassing op schuldvorderingen krijgen de zakenrechtelijke
beginselen wel ten dele een andere betekenis, omwille van het eigen karakter van het goed
“schuldvordering”.

Het komt me voor dat de bijzondere aard van de schuldvordering als subjectief recht en de
regels die daarop van toepassing zijn het best tot uiting komt door bij schuldvorderingen drie
lagen te onderscheiden. De kern van een schuldvordering is dus wel het recht op een prestatie.
Deze betrekking vormt dan ook de middelste laag van de drie die hier worden geschetst.
Vanuit het oogpunt van tegenwerpelijkheid aan derden is de sterkste kant van de
schuldvordering evenwel juist die waar ze als een onlichamelijk goed, dus als een vorm van
eigendom in ruime zin, wordt bezien. Die laag wordt dan ook eerst uitgewerkt. Aan de andere
kant komt de zwakte van de schuldvordering het meest tot uiting wanneer zij niet in haar

                                                  
147 Over het karakter van “goed” (vermogensbestanddeel) van schuldvorderingen in het algemeen, zie I.
PEETERS, “Derden en contracten met “zakenrechtelijke” gevolgen betreffende schuldvorderingen en andere
onlichamelijke goederen” , in Het contract en de derden - de uitwendige gevolgen - de derde-medeplichtigheid, p.
(55) 61 v.
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specifieke vorm (recht op een prestatie) kan worden uitgeoefend, en de schuldeiser genoegen
moet nemen met verhaal op het vermogen van de schuldenaar. Dat wordt uitgewerkt in de
onderste laag.

2. Schuldvorderingen als voorwerp van eigendom en zakelijke rechten

a. Beginsel.

De analogische toepassing van het zakenrecht op de rechten die we schuldvorderingen noemen
leidt tot een eerste laag: de schuldvordering als een onlichamelijk goed.  Door de
schuldvordering zo te benoemen wordt ze inderdaad in zekere zin tot voorwerp gemaakt van
het zakenrecht, ja van zakelijke rechten. “In zekere zin” kan daarbij worden verduidelijkt tot
“in overdrachtelijke zin”. Wanneer een schuldeiser een schuldvordering heeft “verkregen”, dan
is hij daarvan in overdrachtelijke zin eigenaar. Historisch bekeken gaat het hier op de eerste
plaats om de “mobilisatie” van schuldvorderingen en daarmee van het recht op prestaties
(arbeid, diensten e.d.). Het nut van de erkenning van een schuldvordering als een
vermogensbestanddeel werd in onze tijd briljant verdedigd door EGGENS in zijn
akademiemedeling148.

Schuldvorderingen, als scheppingen van het recht, gaan een “zakelijk” leven leiden : zoals
andere goederen “behoren zij toe” aan een eigenaar (de schuldeiser) of wordt dit toebehoren
opgesplitst in meerdere zakelijke rechten. Zo kunnen schuldvorderingen het voorwerp zijn van
mede-eigendom, van vruchtgebruik of pandrecht. In die gevallen waarin ons recht een “dual
ownership” kent, kunnen ook schuldvorderingen daarvan het voorwerp zijn. Schuldvorde-
ringen kunnen dus in beginsel worden bezwaard met zakelijke rechten. Voor zakelijke rechten
op schuldvorderingen geldt de numerus clausus in beginsel evenzeer als voor zakelijke rechten
op lichamelijke goederen.

Onder voorbehoud van bijzondere regels voor bepaalde soorten schuldvorderingen (vnl. voor
loon en inkomensvorderingen, en voor schuldvorderingen uit overheidsopdrachten, zie
verder) worden in ons recht de klassieke beginselen van het zakenrecht betreffende de
verkrijging en het verlies van goederen dan ook toegepast op schuldvorderingen, zij het in
overdrachtelijke zin. Dit is onder meer zo voor de volgende.

Dit is onder meer zo voor de volgende.

a) De regel van de principiële overdraagbaarheid, behoudens de wettelijke uitzonderingen, die

                                                  
148 J. EGGENS, "Over de verhouding van eigendom en verbintenis", Mededelingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, 1960, p. (187) m.b. 198 e.v. Vgl. voor België J. LIMPENS, "De
l'opposabilité des contrats à l'égard des tiers. Contribution à l'étude de la distinction entre les droits réels et
personnels", Mélanges P. Roubier, II, (89) m.b. nr. 29 e.v.
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hieronder worden besproken.

b) De beslagbaarheid (door middel van derdenbeslag), ook hier behoudens de wettelijke
uitzonderingen, die hieronder worden besproken.

c) De numerus clausus van zakelijke rechten: ook op schuldvorderingen kan men enkel de
door het recht erkende zakelijke rechten verkrijgen (in beginsel enkel eigendom, pand en
vruchtgebruik; andere rechten hebben geen zakelijke werking (bv. een incassomandaat)).

d) Het anterioriteitsbeginsel (het oudste recht gaat voor), met als uitzondering de regels van  de
derdenbescherming; daarbij en bij conflicten tussen zakelijke rechten in het algemeen speelt
evenzeer de publiciteit (zie verder, in het bijzonder art. 1690 BW).

e) Het eenheids- en specialiteitsbeginsel (krachtens dewelke zakelijke rechten in beginsel
slechts betrekking kunnen hebben op afzonderlijke goederen, en niet op onzelfstandige
bestanddelen van goederen, noch op feitelijke algemeenheden van goederen) (zie voor een
toepassing verder onder meer de regels inzake accessoire vorderingen).

f) Het vereiste dat een schuldvordering moet bestaan opdat er een overdracht van
schuldvordering of inpandgeving ervan zou kunnen plaatsvinden.

b. Bijzondere regels inzake overdraagbaarheid en beslagbaarheid.

Ook schuldvorderingen zijn in beginsel overdraagbaar en beslagbaar. Zoals bij zaken zijn er
ook een reeks wettelijke uitzonderingen.

1° Wettelijke niet-overdraagbaarheid ter bescherming van de gerechtigde zelf (de schuldeiser)
en zijn gezin.

Een hele reeks vorderingen zijn door de wet niet of slechts beperkt overdraagbaar (en
verpandbaar) gemaakt om zo de gerechtigde zelf (de eigenaar ervan, dan wel de pandhouders
e.d.m., of zijn gezin of onderhoudsgerechtigden) te beschermen (en onrechtstreeks soms ook
wel de schuldenaar). De niet-overdraagbaarheid valt samen met een niet-beslagbaarheid (wat
verderop besproken wordt). In  beginsel kan van die rechten ook geen afstand worden gedaan,
tenzij (onder bepaalde voorwaarden) voor het verleden.

Zo zijn de meeste inkomensvorderingen niet of slechts beperkt overdraagbaar en beslagbaar,
dit ter bescherming van de gerechtigde en zijn gezin.
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a) Overzicht van principieel niet of beperkt overdraagbare inkomensvorderingen

i) Arbeids- en vervanginsinkomsten

Krachtens art. 1409 en 1410 § 1 GerW149 zijn de arbeids- en vervangingsinkomensvorderingen
(hieronder nader aangegeven) in beginsel niet overdraagbaar en beslagbaar (behalve voor de
verder onder c) genoemde schulden) voor de volgende bedragen of percentages van bedragen
(bedragen die jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden met als basis het bedrag op 1 januari
2001):
- in het geheel niet voor het gedeelte tot 827,96 EUR, d.i. in 2007: 923 EUR);
- voor 20 % voor het gedeelte tussen 827,96 en 887,46 EUR, d.i. in 2007: tussen 923 en 992);
- voor 30 % van het bedrag tussen 887,46 EUR en 979,18 EUR bij inkomen uit arbeid, d.i. in
2007: tussen 992 en 1094 EUR; 40 % voor andere inkomsten (van de genoemde aard) (een
onderscheid waarvan de grondwettigheid betwistbaar is);
- voor 40 % voor het gedeelte tussen 979,18 en 1070,90  EUR, d.i. in 2007: tussen 1094 en
1197 EUR;
- ze zijn dus slechts vrij overdraagbaar en beslagbaar voor het gedeelte boven de 1070,90 EUR
per kalendermaand (1197 EUR in 2007).

Het gaat om de volgende inkomensvorderingen:
- schuldvorderingen op inkomen uit arbeid m.i.v. vakantiegeld150 (1409 § 1) (code /A/, zie
verder);
- schuldvorderingen op inkomen uit andere activiteiten (1409 § 1bis) (code /B/, zie verder);
- alimentatievorderingen (1410 § 1, 1°) (code /B/, zie verder);
- schuldvorderingen op vervangsinkomsten andere dan leefloon, nl. pensioenen,
werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid,
invaliditeitsuitkeringen, inkomensvervangende vergoedingen wegens arbeidsongevallen  of
beroepsziekten, militievergoedingen, vergoedingen wegens loopbaanonderbreking (1410 §
1, 2-8) (code /B/, zie verder).

Al deze maandelijkse bedragen worden gerekend na aftrek van de daarop ingehouden
voorheffingen en sociale bijdragen151; zij kunnen bij K.B. worden aangepast.

Bij de inkomsten bedoeld in art. 1409 § 1 of § 1bis wordt het beslagbare inkomen verminderd
met 50 EUR extra per kind ten laste152 (bij KB aan te passen aan de index; in 2007 57 Euro);
                                                  
149 Meermaals gewijzigd, o.m. bij de programmawet van 9 juli 2004.
150 Aldus gewijzigd door de Wet houdende diverse bepalingen van 27 december 2005.
151 Wat betreft inkomsten van een zaakvoerder of zelfstandige geldt dat om de drempel te bepalen het gaat om
inkomen na aftrek van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen (beslagrechter Brussel 13 januari 2001,
RW 2002-2003, 1310).
152 Gedefinieerd door het uitvoeringsbesluit, K.B. van 27 december 2004 (gewijzigd door KB 23 november
2006).
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de beslagene of cessus die hiervan wil genieten moet bij de derde-beslagene c.q. de overnemer
van de inkomensvordering aangifte doen op een modelformulier (bij derdenbeslag moet dit
formulier door de beslaglegger worden verschaft en de aangifte gedaan worden bij de derde-
beslagene met kopie aan de beslaglegger; art. 1409 ter GerW153; zie voor nadere details de
wettekst van art. 1409ter GerW c.q. art. 31bis en 34bis Loonbeschermingswet)154.

Indien twee echtgenoten inkomsten hebben, wordt het onbeslagbare inkomen voor elk van hen
apart berekend; heeft slechts één van beide dergelijke inkomsten, dan wordt het onbeslagbare
deel echter niet verhoogd. Dit is een manifeste discriminatie van gezinnen met één kostwinner.

Voor de berekening worden gebeurlijk verschillende soorten inkomen samengeteld (art. 1411
GerW). Bij een in één keer uitgekeerde vergoeding bij beëindiging van een
arbeidsovereenkomst en andere bedragen die op meerdere maanden betrekking hebben (bv.
achterstallige lonen), wordt omgekeerd het bedrag verdeeld in maandelijkse bedragen155.

Al bij al zijn deze onbeslagbaarheidsdrempels zowat de hoogste ter wereld; het Belgische recht
is daarmee zowat het meest schuldenaarsvriendelijke en schuldeisersonvriendelijke recht.

ii) Inkomsten van personen zonder arbeids- of vervangingsinkomen

Volgens art. 1409 bis GerW kan de schuldenaar die niet beschikt  over inkomsten als bedoeld
in artikel 1409, voor hem en zijn gezin de noodzakelijke inkomsten behouden welke berekend
worden overeenkomstig de artikelen 1409 § 1 (stelsel van loonvorderingen) en 1411 (code /A/,
zie verder). De beslagrechter kan de duur beperken tijdens dewelke deze inkomsten van de
schuldenaar niet voor beslag vatbaar zijn.

iii) Andere sociale uitkeringen

Krachtens art. 1410 § 2 (laatst aangevuld bij W. 22 april 2003) zijn de volgende
schuldvorderingen niet vatbaar voor overdracht of beslag ten laste van de rechthebbende :
- leefloon (bestaansminimum) en sociale uitkeringen voor zelfstandigen in geval van
faillissement  (code /B/, zie verder);
- kostencompenserende vergoedingen, met name: gezinsbijslagen, wezenpensioenen of
–renten, tegemoetkomingen aan minder-validen, gewaarborgd inkomen voor bejaarden of als
inkomensgarantie voor ouderen, bijkomende vergoedingen voor noodzakelijke hulp
verschuldigd door de arbeidsongevallenverzekeraar of ziekteverzekering, vorderingen op

                                                  
153 Zoals vervangen bij Wet van 20 juli 2006.
154 Literatuur: P. DRUYTS, "Het lastige kind: analyse van de verhoogde bescherming tegen beslag en overdracht
in geval van kinderen ten laste", RW 2006-2007, 862 v.
155 Cass. 3 mei 1982, Pas. 1982 I 1000 =  RW 1983-84, 183 = JTT 1983, 53, RDSoc. 1982, 601; F. 't KINT,
Sûretés (2004) nr. 51.
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ziekenfondsen of verzekeraars arbeidsongevallen of beroepsziekten tot terugbetaling van
medische kosten156, dienstverlening door OCMW, vergoedingen voor prothesen, medische
hulpmiddelen en implantaten (10°) (allemaal (code /B/, zie verder). Art 16 IV FaillW voegt
daaraan nog toe dat ook buiten de boedel blijft de vergoeding voor persoonsschade wegens
onrechtmatige daad157.

NB. De onoverdraagbaarheid en onbeslagbaarheid geldt alleen voor zover het om een
vordering van de rechthebbende gaat; zo kunnen vorderingen van ziekenhuizen en artsen op
ziekenfondsen in het kader  van een derde-betalersregeling wel overgedragen worden en in
beslag genomen.

b) Van inkomensvorderingen afkomstige rekeningtegoeden

i) Beginsel

De vorderingen die niet of beperkt overdraagbaar (en verpandbaar) en beslagbaar zijn
ingevolge art. 1409-1410 GerW zijn in beginsel uitsluitend niet geïnde inkomensvorderingen.

Eenmaal het inkomen is uitbetaald (in speciën, dan wel via een bankrekening), is het (chartaal
of giraal) geld in beginsel wél (volledig) overdraagbaar, verpandbaar en beslagbaar. Ook
indien er daardoor een rekeningtegoed ontstaat, dus een geldvordering, is die wel van aard
veranderd. De vordering op de bank is een andere vordering dan de geïnde
inkomensvordering, en in beginsel beslagbaar en overdraagbaar. Dit volgt nu overigens ook a
contrario uit het zo dadelijk besproken art. 1411 bis GerW.

                                                  
156 Volgens Cassatie 26 januari 1987, Arr nr. 305 en Cass. 15 maart 1990, RW 1990-91, 28 hield de regel van
art. 1410 (voor de wijziging in 1999) in dat vorderingen tot terugbetaling van de kosten van geneeskundige
verstrekkingen e.d. zelfs dan niet overdraagbaar (en beslagbaar) zijn, indien zij niet aan de patiënt toekomen,
maar - krachtens een derde-betalersregeling - aan de zorgverstrekker of het ziekenhuis. Dit betekende dat deze
schuldvorderingen dus ook niet als kredietinstrument konden worden gebruikt, en het ziekenhuis deze
schuldvorderingen dus niet in pand kon geven om krediet te verkrijgen. Deze laatste mogelijkheid werd dan ook
uitdrukkelijk ingevoerd door de toevoeging van art. 106 § 2 aan de Ziekenhuizenwet (KB 7 augustus 1987) bij W.
5 augustus 1992 tot wijziging van de Ziekenhuizenwet. Doch het ging hier slechts om een lapmiddel; in de hele
regeling werden de ziekenhuizen zelf onterecht beschermd door regels die slechts de bescherming van de zieke op
het oog hebben. Het Arbitragehof heeft de toepassing van art. 1410 GerW in de gevallen van derde-betaler dan
o o k  o n g r o n d w e t t i g  v e r k l a a r d  b i j  a r r e s t  v a n  1 3  n o v e m b e r  1 9 9 6
(http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/1996/1996-066n.pdf = RW 1997-98, 223), en art. 1410 GerW werd in
1999 gewijzigd.
157 Niet onder art. 16 IV (maar desgevallend wel onder 1409 of 1410 GerW) vallen een verbrekingsvergoeding
uit arbeidsovereenkomst (kh. Brugge 10 mei 2001, RW 2002-2003, 752) of een vergoeding wegens blijvende
invaliditeit uit een verzekeringsovereenkomst (Rb. Brugge 16 oktober 2000, RW 2001-2002, 387).
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ii) Handhaving van het oorspronkelijke statuut op de gelden na inning van de vordering door
een bewindvoerder

Indien de inkomensvordering met inbegrip van het niet voor beslag vatbare deel, wordt geïnd
door de gerechtsdeurwaarder belast met de verdeling ervan, of een vergelijkbare
bewindvoerder, dan zijn de gelden of tegoeden die die bewindvoerder aldus aanhoudt aan
dezelfde regels en beperkingen onderworpen. Het niet voor beslag vatbare deel verliest die
hoedanigheid niet zolang het niet door de gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar zelf is
uitgekeerd158. Hetzelfde geldt voor dergelijke inkomsten geïnd door een schuldbemiddelaar159.
In geval van faillissement blijft het niet beslagbare gedeelte van de inkomsten die na
faillissement worden uitbetaald eveneens buiten de boedel (ook na doorbetaling door de
bewindvoerder aan de gefailleerde), zie art. 16 lid 3 FaillW.

iii) Tijdelijke handhaving van het oorspronkelijke statuut op de rekeningtegoeden ontstaan
door inning van de vordering door de gerechtigde

Sedert 1 januari 2007 kan de gerechtigde van de inkomensvordering het statuut van die
vordering tijdelijk kunnen handhaven door het bedrag gecodeerd op een zichtrekening bij een
kredietinstelling aan te houden. Deze mogelijkheid werd ingeschreven in art. 1411bis
GerW160.

Het moet gaan om rekeningtegoeden die afkomstig zijn van vorderingen bedoeld in art. 1409,
1409bis en 1410 GerW. Het rekeningtegoed moet aangehouden worden bij een financiële
instelling in de zin van de Bankwet.

- Indien het tegoed ontstaat (gecrediteerd wordt) door een overschrijvingsopdracht van
de schuldenaar van de inkomsten bedoeld in art. 1409 of art. 1410 § 1, 2° tot 8° (dit
zijn professionele schuldenaars van dergelijke inkomsten), dan moet die
overschrijvingsopdracht een "code" bevatten die het gecrediteerde bedrag herkenbaar
maakt als afkomstig van dergelijke inkomsten. Het gaat om de code /A/ voor
inkomsten uit arbeidsovereenkomst, code /B/ voor inkomsten uit andere activiteiten en
vervanginsinkomsten en code /C/ voor kostencompenserende vergoedingen en
leefloon.

- De schuldenaar van de inkomsten, die de betaling ervan op bedrieglijke wijze codeert,

                                                  
158 Hof Antwerpen 20 november 2002, NJW 2003, 965.
159 Gelden op rekening van een schuldbemiddelaar, zijn echter wel voor (derden)beslag vatbaar zodra de
collectieve schuldenregeling wordt herroepen (Beslagrechter Antwerpen 24 februari 2003, P&B 2003, 305); vgl.
verderop.
160 oorspronkelijk door de wet van 14 juni 2004 (besproken door M. DE THEIJE, "De wet van 14 juni 2004
betreffende de onbeslagbare en onoverdraagbare tegoeden, op zichtrekening", RW 2004-2005, 721), vervangen
door de Wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen (besproken door M. DE THEIJE,
"Onbeslagbare en onoverdraagbare bedragen op zichtrekening", RW 2005-2006, 1597 v.); inwerkingtreding
krachtens het uitvoeringsbesluit (KB van 4 juli 2006).
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kan ten aanzien van de schuldeisers van hun schuldenaar, die zich daardoor niet hebben
kunnen verhalen op het (gecodeerde) rekeningtegoed, geheel of ten dele schuldenaar
worden verklaard van de oorzaken van dat beslag of de overdracht (dit is de
schuldvordering waarvoor beslag wordt gelegd of die door een loonoverdracht is
verzekerd); deze sanctie is afgekeken van de sanctie jegens de derde-beslagene die zijn
verplichtingen bij derdenbeslag miskent; zie de bespreking in het Deel over
schuldvorderingen voor nadere uitwerking). Is de code ten onrechte niet aangebracht,
kan de gerechtigde nog steeds bewijzen dat het tegoed is ontstaan door betaling per
overschrijving van beschermde inkomensvorderingen.

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

- De cumulregel van art. 1411 (verschillende  soorten beschermde inkomsten
samentellen) speelt niet bij deze rekeningtegoeden161.

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

Deze tegoeden ontsnappen aan beslag of overdracht in verhouding tot het aantal resterende
dagen van een periode van 30 dagen sinds hun creditering; het niet beslagbare gedeelte wordt
dus degressief gehandhaafd gedurende 30 dagen) (art. 1411 ter GerW). Hebben de inkomsten
betrekking op een langere periode dan een maand, dan wordt de degressie over die langere
periode gespreid.

De niet-overdraagbaarheid (en niet-verpandbaarheid) moet hier toch vrij restrictief worden
begrepen: zij sluit niet uit dat op andere wijzen over het rekeningtegoed wordt beschikt, door
geldafhaling, overschrijvingsopdracht (die immers tot een delegatie leidt en geen cessie vormt,
zie de bespreking verder), enz.

c) Uitzonderingen voor bepaalde schuldeisers

De wet staat niettemin verhaal op de genoemde niet overdraagbrare noch beslagbare
vorderingen toe voor de volgende 3 categorieën van schulden.

                                                  
161 Voor kritiek hierop vanuit het gelijkheidsbeginsel, zie M. DE THEIJE,  RW 2005-2006, (1597) 1599.
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1° Door het OCMW voorgeschoten ziektekosten:
Wanneer de betrokkene in een ziekenhuis is opgenomen op kosten van het OCMW, kan twee
derde van het pensioen en van de sociale uitkeringen aan die instellingen worden
overgedragen (1410 § 3 GerW).

2° Terugvordering van ten onrechte verkregen sociale uitkeringen:
Wanneer de betrokkene in het verleden onverschuldigde sociale uitkeringen heeft ontvangen,
kunnen deze op latere uitkeringen (opgesomd in 1410 § 1 of 1410 § 2 GerW) verhaald worden
tot beloop van 10 % van die latere uitkeringen (§ 4). Voor de terugvordering van a) bedrieglijk
verkregen sociale uitkeringen en b) door verzuim ten onrechte verkregen gezinsbijslagen, kan
op het geheel van latere uitkeringen van dezelfde aard verhaal worden genomen. Doch het
bestaansminimum blijft wel steeds gewaarborgd.

3° Onderhoudsschulden:
Onderhoudsvorderingen zijn wel verhaalbaar op de niet beslagbare inkomsten, althans die
opgesomd in de artikelen 1409, 1409bis en 1410, § 1, en die in 1410 § 2, 1° tot 7° (art. 1412
GerW). Bovendien hebben deze vorderingen ook op het beslagbare gedeelte voorrang (art.
1412 lid 2 GerW, verder besproken bij zekerheden op schuldvorderingen); bij beslag op
inkomsten wordt de onderhoudsschuld eerst toegerekend op het beslagbaar gedeelte, zodat het
onbeslagbaar gedeelte pas nadien vermindert162.

Onderhoudsvorderingen kunnen bovendien versterkt worden door middel van gerechtelijke
loon- of inkomstendelegatie (mogelijkheid tot loondelegatie in de gevallen van art. art. 203ter,
221, 301 § 11163  BW of 1280 V GerW.; zie ook art. 1412 I  2° GerW)164.

d) Andere niet-beslagbare schuldvorderingen

Ook verzekeringsvergoedingen tot vergoeding van beschadiging of verlies van niet-beslagbare
goederen, zijn niet beslagbaar (art. 59 LVO-Wet).

2° Overdracht slechts na vervulling van bepaalde wettelijke vereisten ter bescherming van de
gerechtigde.

Ter bescherming van de erfgenamen en legatarissen van aandelen van een bvba, die niet zelf als vennoot worden

                                                  
162 F. 't KINT, Sûretés (2004) nr 54. Zie verder over de regeling van art. 1412 lid 2 F. RIGAUX, "Les droits
propres conférés par l'article 1412 alinéa 2 du Code judiciaire à l'époux ayant obtenu une délégation de somme en
vertu de l'article 218 du Code civil, n. onder cass. 12 maart 1974, RCJB 1976, 120 v.
163 In werking vanaf 1 september 2007; voordien art. 301 bis BW.
164 In sommige andere rechtsstelsels is de overdracht ook boven de beslaggrens uitgesloten, behalve tot zekerheid
van bepaalde soorten verbintenissen zoals onderhoudsverbintenissen (zo bv. in het Zwitserse recht, art. 325 OR).
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toegelaten, en dus de lidmaatschapsrechten niet kunnen uitoefenen, kan de eigendom van de door hen geërfde
aandelen niet overgaan vooraleer zij zijn betaald in overeenstemming met art. 252  Wb.Venn. (zie lid 3 in fine).

3° Tijdelijke niet-overdraagbaarheid ter bescherming van de schuldenaar.

Art. 609 § 1 lid 4 Wb. Venn. bepaalt dat personeelsaandelen gedurende 5 jaar niet overdraagbaar zijn. Deze
bepaling beschermt de schuldenaar, d.i. de vennootschap die de aandelen uitgeeft voor haar personeel.

4° Vormvereisten ter bescherming van de schuldenaar.

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

5° Overdracht slechts na vervulling van bepaalde wettelijke vereisten ter bescherming van
bepaalde schuldeisers van de schuldeiser

a) Schuldvorderingen uit overheidsopdrachten.

Beperkingen op de overdraagbaarheid van schuldvorderingen vinden we onder meer bij
schuldvorderingen op de staat wegens overheidsopdrachten165. Deze kunnen tot aan de
voorlopige keuring (genaamd voorlopige oplevering) niet het voorwerp zijn van beslag,
overdracht of inpandgeving, tenzij - wat betreft beslag - voor loonvorderingen van de
werknemers en op de opdracht betrekking hebbende schuldvorderingen van onderaannemers
en - wat betreft overdracht of inpandgeving - ter verkrijging van kredieten voor de uitvoering
van de opdracht. Bij overdracht en inpandgeving blijven de schuldvorderingen bovendien
bezwaard met een pandrecht (of voorrecht) in eerste rang van de genoemde werknemers en
onderaannemers. Ook hier heeft de wet bijzondere regels geven ter verwezenlijking van een
bepaalde bestemming van het geld. Deze bijzondere regeling heeft geleid tot een loodzware
kredietadministratie voor desbetreffende kredieten bij de kredietinstellingen.

                                                  
165 Dit gaat gedeeltelijk terug op de Decreten van 26 Pluviose en 23 Ventôse An II (Decreten van Posen 1806),
werd hernomen in de Wet van 3 januari 1958, nadien in art. 96-99 van de bij KB 17-7-1991 samengeschakelde
wettenop de  Rijksboekhouding, dan art. 23 Overheidsopdrachtenwet 24 december 1993 en nu dus art. 43
Overheidsopdrachtenwet 15 juni 2006. Zie voor nadere uitleg A. VERBEKE, “Cessie en inpandgeving van
vorderingen betreffende overheidsopdrachten”, in Vierde permanente vorming van de gerechtsdeurwaarder
(1998), Story 1998, 91 v. evenals in Bancair derdenbeslag - gerechtelijk akkoord en faillissement - taalwetgeving
in beslagzaken - kort geding - beslag op onlichamelijke roerende goederen - cessie en inpandgeving van
vorderingen betreffende overheidsopdrachten, Kluwer Antwerpen 1999, 181 v.
Het toepassingsgebied van deze betreft alle overheidsopdrachten die onder de wet vallen, met uitsluiting van
opdrachten door gesubsidieerde privaatrechtelijke instellingen.
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b) Overname van aandelen van een landbouwvennootschap.

Art. 805 lid 3 Wb. Venn. bepaalt dat aandelen in een landbouwvennootschap, die op grond van deze bepaling
worden overgenomen door andere vennoten, niet overdraagbaar zijn zolang de prijs van de overgenomen
aandelen niet volledig is betaald.

c) Effecten waarvoor met een openbaar beroep op het spaarwezen certificaten zijn
uitgegegeven.

Volgens art. 503 § 1 lid 5 Wb.Venn. (voorheen art. 43bis § 1 lid 5 Venn.W.) is elke overdracht van effecten
uitgesloten, wanneer daarvoor certificaten zijn uitgegeven met een openbaar beroep op het spaarwezen. Deze
uitsluiting dient eveneens de bescherming van de certificaathouders als schuldeisers van de uitgever.

6° Niet afzonderlijk overdraagbaar zijn van afhankelijke rechten.

Evenmin afzonderlijk overdraagbaar zijn rechten die afhankelijk zijn van een hoofdzaak
(accessorium sequitur principale). Het gaat hier dan om de natrekking in ruimere zin, die
eveneens verderop wordt besproken.

3. Schuldvorderingen als voorwerp van bezit

Niet alleen het begrip “eigendom” en de beperkte zakelijke rechten op roerende goederen
worden overdrachtelijk toegepast op schuldvorderingen. Hetzelfde geldt voor het begrip
“bezit”. Ons Burgerlijk Wetboek heeft het meermaals over het bezit van schuldvorderingen.
Bezit is in ons recht immers de schaduw van elk zakelijk recht (imago dominii, zei men
vroeger). In dezelfde zin waarin men eigenaar kan zijn van de schuldvordering of er een
beperkt zakelijk recht op hebben, kan men die schuldvordering of een beperkt zakelijk recht
erop ook bezitten. Betaling aan de bezitter bevrijdt dan ook de schuldenaar (art. 1240 BW). De
bezitter is daarbij niemand anders dan diegene voor wie de schuldenaar de prestatie te goeder
trouw “houdt” en waardoor de schuldeiser dus de prestatie in zijn “macht” heeft. Het bezit van
schuldvorderingen is uit de aard zelf van het goed noodzakelijk middellijk : het goed wordt
steeds gehouden via de schuldenaar, de prestatie ligt in diens handen. Bezitter is de persoon
die voor de schuldenaar als schuldeiser verschijnt. Het is dan ook de kennis die aan de
schuldenaar is gegeven, die in beginsel het (feitelijk) bezit van de schuldvordering bepaalt. Die
kennis vervult bij schuldvorderingen dan ook de rol die het (feitelijk) bezit vervult bij roerende
zaken (zie bv.  infra de analogie tussen de mededeling bij cessie en bij levering van zaken die
zich onder een derde bevinden). Het bezit van een schuldvordering kan dus evenzeer afhangen
van het bezit van materiële elementen waaruit de eigendom van de schuldvordering normal
wordt afgeleid.
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NB. Schuldvorderingen kunnen ook belichaamd worden in waardepapieren en dan bezeten
worden via het bezit van dat papier, zie verder.

4. Bijzonderheden van de schuldvordering als goed: de uitwendige werking van inwendige
bepalingen, met terzijdestelling van de klassieke beginselen.

a. Schakeringen die uit de aard van het goed voortvloeien - algemeen

1° Beginsel: externe werking van interne bepalingen bij schuldvorderingen op naam

Bij de - overdrachtelijke - toepassing van die beginselen op schuldvorderingen wordt de
betekenis ervan evenwel ingeperkt of gewijzigd, omdat schuldvorderingen geen “natuurlijke”
zelfstandigheid hebben, maar slechts die inhoud die tussen de schuldeiser en schuldenaar ervan
geldt. Schuldvorderingen hebben geen ander bestaan dan een “gelden” tussen partijen. Zij
lopen niet rond op straat en zijn evenmin te vinden in de natuur. Het goed “schuldvordering”
bestaat zakenrechtelijk in beginsel slechts zoals het geldt tussen partijen.

De zakenrechtelijke positie van een schuldvordering op naam wordt dus in beginsel bepaald
door de (interne) rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar. Het is de interne
verhouding die de schuldvordering als goed “specificeert”166. De beperkingen die aan de
inhoud van een dergelijk goed op geldige wijze worden aangebracht door deze partijen, binden
dus in beginsel éénieder. Wanneer een schuldvordering tussen partijen een bepaalde inhoud
heeft, bepaalde modaliteiten heeft, op een bepaalde wijze gespecificeerd is, dan werken deze
bepalingen (als ze geldig167 zijn) ook “extern" of "zakenrechtelijk” omdat ze inherent zijn aan
de “zaak” zelf (de schuldvordering)168. Ook de schuldeisers kunnen zich maar verhalen op het
goed in de zin waarin dit bestaat169, met alle daaraan verbonden afspraken en modaliteiten.
Men zegt ook soms dat contractuele rechten slechts "netto" in het vermogen / de boedel van de
titularis vallen.

Partijen - dit is schuldeiser en schuldenaar - kunnen deze inhoud door onderlinge
overeenkomst in beginsel dan ook wijzigen zolang de schuldeiser beschikkingsbevoegd is
(dus niet meer wanneer derden reeds rechten verkregen hebben op de schuldvordering, bv.

                                                  
166 Over het karakter van “goed” (vermogensbestanddeel) van schuldvorderingen in het algemeen, zie I.
PEETERS, in Het kontrakt en de derden , p. (55) 61 v.
167 Bv. niet aangetast door nietigheid, door fraus creditorum of derde-medeplichtigheid en dergelijke.
168 In dezelfde zin H. DE PAGE, Traité V p. 804 nr. 907; L. SIMONT, in Liber amicorum Frederic Dumon, 277
nr. 12. Contra: Les Novelles, Droit civil, IV-2, p. 219 nr. 129. Anders ook Cass.fr. 21 november 2000, Bull.Civ.
2000 IV nr. 180.
169 Vgl. de gelijkaardige uitdrukking van dit beginsel in A. ZENNER & I. PEETERS, RW 2004-2005, (481) 483
nr. 5: "De greep van de beslagleggende schuldeisers op het deel van het vermogen van hun debiteur dat bestaat uit
persoonlijke rechten, zal zich beperken tot wat zij tussen partijen zelf vertegenwoordigen".
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door cessie of inpandgeving, door beslag of een andere vorm van samenloop die een collectief
pandrecht vestigt).

Anders dan bij lichamelijke goederen, en ten dele bij waardepapieren aan order of toonder of
gedematerialiseerd, kunnen de partijen bij een schuldvordering op naam - dit is schuldeiser en
schuldenaar - dan ook met uitwendige werking bepalen dat de schuldvordering niet
overdraagbaar is, dat meerdere schuldvorderingen een ondeelbaar geheel vormen of
omgekeerd een schuldvordering in meerdere wordt opgesplitst, dat een schuldvordering
onbeschikbaar wordt (door delegatie bv.), en dergelijke meer.

Aldus moet men een onderscheid maken tussen:
- enerzijds overeenkomsten of andere regels die de verhouding tussen schuldeiser en
schuldenaar op geldige wijze "intern" wijzigen, en
- anderzijds bedingen en overeenkomsten die "extern" zijn aan die verhouding.
Overeenkomsten of andere regels die de verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar
"intern" wijzigen zijn niét aan de beperkingen van het zakenrecht onderworpen,
rechtshandelingen die "extern" zijn aan die verhouding wél. Deze beginselen zijn bij
schuldvorderingen dus uitermate “betrekkelijk”.

Toepassing:
-  O v erdraagbaarheidsbeperkingen, verpandingsverboden, ondeelbaarheden of
onbeschikbaarheden die geldig zijn overeengekomen tussen schuldenaar en schuldeiser, zowel
bij het ontstaan van de schuldvordering als achteraf170, zijn dus inherent aan het goed zelf, en
werken dan ook op analoge wijze als zakenrechtelijke beperkingen - erga omnes
(tegenwerpbaar aan derden, met inbegrip van de overnemers van de schuldvordering en de
samenlopende schuldeisers). Derden hebben de schuldvordering te nemen zoals ze in de
interne verhouding geldt. We zullen dan ook verderop de belangrijkste
zekerheidsmechanismen bespreken die op deze externe werking van interne modaliteiten zijn
gegrond (delegatie, ondeelbaarheid van wederzijdse vorderingen en schulden,
kwaliteitsrekeningen en gemeenschappelijke rekeningen).
- Overdraagbaarheidsbeperkingen, ondeelbaarheden of onbeschikbaarheden die de schuldeiser
zou overeenkomen met een derde daarentegen, hebben deze externe werking niét (behalve in
die gevallen waarin de wet een dergelijke beperking mogelijk maakt voor goederen in het
algemeen, zie Deel I).

                                                  
170 E. DIRIX, “Verhaalsrechten op schuldvorderingen”, in Zekerheden- en executierecht. Actuele problemen,
Studienamiddag KU Leuven 19-11-1993, nr. 3 v. Vgl. ook E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, nr. 645.
DIRIX is evenwel een andere mening toegedaan in "Overzicht", TPR 2004, nr. 13 en boekbespreking Beekhoven
van den Boezem, RW 2004-2005, 640, naar eigen zeggen onder invloed van Amerikaans recht (zie DIRIX &
SIGMAN, "The UN Convention on the Assignment of receivables in International Trade", Bank & Fin.R. 2002
(204) 208-209). Zie daarvoor de excursus onder d.
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De tegenwerpbaarheid van de interne gevolgen vereist dus in beginsel niet dat aan de -
strengere - vereisten voor derde-medeplichtigheid is voldaan; dit leerstuk is als verklaring in
deze gevallen overbodig en niet op zijn plaats171.

2° Vereiste voor externe werking: (interne) geldigheid van dergelijke bepalingen

Om dit extern gevolg te hebben moet het beding wel intern geldig zijn. Deze vraag rijst met
name bij bedingen van niet-overdraagbaarheid van schuldvorderingen (bedongen door de
schuldenaar van die vordering) (Lat. pactum de non cedendo, En. no-assignment clause).

De vereisten voor conventionele overdraagbaarheidsbeperkingen werden reeds in het
algemeen besproken: rechtmatig belang, beperkt qua voorwerp en tijd).
- Voor intern overeengekomen bedingen vormt de beperking qua voorwerp geen probleem (het
beding is altijd beperkt tot de schuldvorderingen die de wederpartij uit die rechtsverhouding
verkrijgt).
- De beperking in tijd speelt niet bij gewone schuldvorderingen, die immers niet bestemd zijn
om te blijven bestaan maar om teniet te gaan door nakoming. Zij speelt wel in een aantal
bijzonder gevallen waar het gaat om méér dan een louere schuldvordering, met name bij
aandelen in vennootschappen en gelijkaardige schuldvorderingen die ook
lidmaatschapsrechten en/of een aandeel in de vereffening van de vennootschap inhouden.
- Het rechtmatig belang wordt in ons recht vrij ruim aanvaard. Er kunnen meerdere
rechtmatige redenen zijn waarom een schuldenaar een dergelijke niet-overdraagbaarheid
bedingt. De schuldenaar wenst bv. niet met een andere schuldeiser te worden geconfronteerd.
Of de schuldenaar wenst de mogelijkheid van schuldvergelijking met vorderingen die hij na de
cessie zou verkrijgen op de oorspronkelijke schuldeiser veilig te stellen (na cessie behoudt hij
weliswaar de exceptio non adimpleti contractus bij niet-nakoming van een daartegenover
staande verbintenis, maar verliest hij in beginsel de mogelijkheid van schuldvergelijking). Dit
laatste moet als een rechtmatig belang worden beschouwd, en het gaat m.i. niet om een “niet-
erkende zekerheid”172.
                                                  
171 Zeer terecht I. PEETERS, "Kunnen beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen van een n.v. jegens
een derde-verkrijger enkel afgedwongen worden op grond van het leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan
andermans contractbreuk ?", TRV, 1991, 511 e.v., en vergelijkbaar K. GEENS, "Vooronderstelt een aanvaar-
dingsclausule in een naamloze vennootschap dat de aandelen op naam zijn ?", TRV, 1989, (414) nr. 7 e.v.
172 Vgl. I. PEETERS, “Schuldvergelijking na cessie van schuldvordering: geen uitzondering voor verknochte
verbintenissen. het gerechtvaardigd vertrouwen van Belgische debiteuren beschaamd?“, TBH 2004, (476) 484-
485 nr. 20; Ph. COLLE, “De toestand van de kredietverstrekkende verzekeringsmaatschappij bij faillietverklaring
van een verzekeringsmakelaar die zijn handelszaak voordien in pand heeft gegeven”, noot onder kh. Ieper 14
december 1992, TBH 1994, 374 v.; J.L. FAGNART, Examen de jurisprudence (1981-1990). Les assurances
terrestres”, RCJB 1992 142-143 nr. 134.; J.L. FAGNART, Droit privé des assurances terrestres 1998, p. 361 nr.
621 Contra evenwel kh. Luik 25 oktober 1983, JL 1984, 612 v.; Hof Luik 8 mei 1985, JL 418; Hof Luik 24 april
2002, TBBR 2002, 402, Hof Luik 25 november 1999, TBH 2000, 140 n. DE GRAEVE = JLMB 1999, 1775,
waartegen de cassatievoorziening (waarin niet dit middel, maar een ander werd opgeworpen) verworpen werd
door Cass. 26 juni 2003, RW 2003-2004, 1419 kritische noot M. de THEIJE “Compensatie na cessie” = TBH
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De vraag rijst wel of dergelijke belangen rechtvaardigen dat de cessie geheel onmogelijk wordt en niet ook
voldoende zouden beschermd zijn wanneer de cessie wel mogelijk is, maar niet tegenwerpelijk aan de cessus, in
die zij dat deze ook na de cessie steeds kan betalen aan de cedent, jegens de cedent kan blijven verrekenen e.d.m.
Zie hiervoor de rechtsvergelijkende excursus onder d.

3° Uitzonderingen (1): niet op naam, abstractie, vertrouwensbeginsel

Ook is de tegenwerpbaarheid aan derden van tussen schuldeiser en schuldenaar
overeengekomen beperkingen bij schuldvorderingen op naam niet volstrekt. Onder bijzondere
omstandigheden zullen de interne beperkingen niet tegenwerpbaar zijn aan derden op grond
van het vertrouwensbeginsel. Derden te goeder trouw worden in zekere mate beschermd tegen
op dergelijke beperkingen gegronde verweermiddelen van de schuldenaar (bv. wanneer een
schuldenaar inroept dat de vordering niet overdraagbaar was), namelijk indien de derde
rechtmatig op de afwezigheid van dergelijke beperking mocht vertrouwen, wat in beginsel
vereist dat dit vertrouwen aan de schuldenaar van de schuldvordering kan worden
toegerekend173.

Deze regels nemen soms specifieke vormen aan, zoals de abstractie (in uiteenlopende graden)
van schuldvorderingen die worden belichaamd in een waardepapier of een
gedematerialiseerde boeking. De uitwendige werking van inwendige bepalingen vinden we
dan ook maar ten volle bij schuldvorderingen op naam. Schuldvorderingen zijn in beginsel op
naam, tenzij ze in een waardepapier aan order of toonder zijn belichaamd. Afwijkende regels
gelden dus wel bij schuldvorderingen aan order of toonder of gedematerialiseerde effecten.
Zij worden besproken in Hoofdstuk IX.

Partijen (d.i. schuldenaar en schuldeiser) kunnen dus een stap verder gaan dan het gemeen
recht en een verbintenis in zekere mate “abstraheren” van hun onderlinge verhouding. De
verbintenis wordt daardoor een “abstracte” verbintenis, d.w.z. dat de verweermiddelen uit de
verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser niet kunnen worden tegengeworpen aan derden
(zoals bv. de cessionaris van de schuldvordering).

b. Uitzonderingen (2): beperking aan de externe werking door het vertrouwensbeginsel

Verder is het zo dat wanneer partijen de overdraagbaarheid geveinsd (gesimuleerd) hebben, zij

                                                                                                                                                               
2004, 476 met noot I. PEETERS = Rev.not.b. 2003, 620.
173 (Regel die dient te worden afgeleid uit cass. 11-12-1987, RW 1987-88, 1092 j° cass. 20-6-1988, Usines à
Cuivre-et-Zinc, RW 1989-90, 1425 noot A. van OEVELEN. Zie ook Cass. 11-12-1987, RW 1987-88, 1092 noot
E. DIRIX, "Cessie en simulatie" = RCJB 1993, 53 noot D. PHILIPPE, "La simulation et la protection des tiers").
Voor Duitsland, zie BGB § 405 en voor  (Staats)Nederland de toepassingen van art. 3:35 en 36 NBW.
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de intern geldende of ontveinsde niet-overdraagbaarheid niet aan vertrouwende derden -
waaronder ook een cessionaris - kunnen tegenwerpen. Wanneer de cessionaris mede door
toedoen van de debitor cessus erop vertrouwde dat de vordering wel degelijk overdraagbaar
was, wordt hij beschermd tegen de cessus en kan deze laatste de niet-overdraagbaarheid niet
meer aan de cessionaris tegenwerpen. Het gaat om toepassingen van de verbintenisrechtelijke
vertrouwensleer.

De regels van de derdenbescherming zijn daarentegen niet van toepassing bij de verkrijging
van een niet-overdraagbare schuldvordering; het gaat immers niet om een probleem van
beschikkingsonbevoegdheid174. De  hier bedoelde regels die voor deze bescherming gelden175

zijn immers geen regels van zakenrecht. Ze zijn niet dezelfde als die over de bescherming van
de derde-verkrijger te goeder trouw (waar de derde-verkrijger een goed verkrijgt dat bestaat
van iemand die onbevoegd was daarover te beschikken, gaat het er hier om dat iemand een
goed (schuldvordering) meent te verkrijgen dat als dusdanig niet bestaat). Ze vormen een
toepassing van het vertrouwensbeginsel in het verbintenissenrecht. En al verwart men beide
wel eens, dat vertrouwensbeginsel is juridisch anders uitgebouwd dan de bescherming van de
verkrijger te goeder trouw in het zakenrecht. Ze zijn evenmin dezelfde als deze van de
bescherming van de derde-niet-medeplichtige tegen oudere persoonlijke rechten. Bij
“inwendige” beperkingen gaat het immers niet om een beperking van de bevoegdheid van de
schuldeiser om over zijn schuldvordering te beschikken, maar om beperkingen die inherent
zijn aan het (over te dragen) recht zelf.176

NB. Uit deze beginselen zou logischerwijze volgen dat in het internationaal privaatrecht het zakelijk statuut van
schuldvorderingen op naam beheerst wordt door de lex causae, dit is het recht waaronder de schuldvordering is
ontstaan. De belgische wetgever heeft evenwel gekozen voor een andere aanknopingsfactor, nl. de gewone
verblijfplaats van de cedent of rechtsvestigende partij (art. 87 § 3 Wetboek IPR). In een aantal gevallen leidt dit
tot vrij onoplosbare problemen (andere oplossingen, zoals de voorheen geldende regel van art 145 W. 2 augustus
2002 betreffende toezicht op de financiële sector, die de cedent de vrije keuze gaf om de toepasselijke wet
overeen te komen met de cessionaris, waren evenwel nog slechter177).

                                                  
174 Vgl. Hoge Raad 17 januari 2003, Oryx/Van Eesteren, LJN: AF0168, Hoge Raad , C01/162HR = AAe 2003-3,
p.191 n. R.D. VRIESENDORP.
175 H. SCHOORDIJK, Vermogensrecht in het algemeen naar het nieuwe BW, p. 268. Zie verder mijn bijdrage
"Onhandelbare gedachten over de toekomst van het verhandelbaar vermogensrecht", 23. DAOR, 1991-92, nr. 30
e.v.
176 Wat de sanktie betreft is er een nuance mogelijk. Een mogelijke opvatting is dat
overdraagbaarheidsbeperkingen niet kunnen verhinderen dat een schuldeiser zijn eigendomsrecht overdraagt,
maar als gevolg hebben dat de verkrijger zijn eigendomsrecht slechts via de vervreemder kan uitoefenen (die dan
als een soort middellijk vertegenwoordiger het recht zal uitoefenen jegens de schuldenaar) en dus slechts een door
die vervreemder vermiddeld “bezit” heeft van de schuldvordering.
177 Zie met name de kritiek op art. 145 WFSFD door V. SAGAERT, "De zakenrechtelijke werking van de cessie:
de nieuwe IPR-regeling na de wet van 2 augustus 2002", TPR 2003, 561 v.
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c. Overblijvende betekenis van de klassieke beginselen bij schuldvorderingen - onderscheid
tussen interne en externe bedingen betreffende des schuldvordering

Dit alles betekent niet dat de genoemde zakenrechtelijke beginselen bij schuldvorderingen
helemaal geen rol spelen. Zij worden slechts terzijde gesteld voor zover het gaat om een
bepaling van de schuldvordering zelf (de inwendige verhouding) tussen schuldeiser en
schuldenaar ervan, en niet door een bepaling buiten de schuldenaar om. Voor de laatste geldt
het gesloten stelsel van ons zakenrecht.

 Gaat het om bepalingen betreffende de overdraagbaarheid, deelbaarheid of onbeschikbaarheid
die niet intern - tussen schuldeiser en schuldenaar - gelden, dan neemt het zakenrecht echter
weer over :
 
 - Zo hebben overdrachtsbeperkingen, ondeelbaarheden of onbeschikbaarheden die niet zijn
overeengekomen tussen schuldenaar en schuldeiser, noch van rechtswege gelden, maar
slechts zijn overeengekomen met een derde, anders dan de inwendig overeengekomene, géén
zakelijke werking (maar - mits ze geldig zijn - louter verbintenisrechtelijke). Afspraken
betreffende schuldvorderingen, gemaakt tussen de schuldeiser en een derde, zijn even
“relatief” als elke andere verbintenisrechtelijke afspraak (behalve waar zij leiden tot een
cessie of bezwaring van de schuldvordering met een erkend zakelijk recht).
 
 - De numerus clausus herneemt zijn rechten, en dat doen ook de publiciteitsregels. Zo kan het
eigendomsrecht op een schuldvordering buiten de inwendige verhouding om slechts worden
opgesplitst volgens de door het recht erkende cataloog van zakelijke rechten. Hier speelt dus
opnieuw de numerus clausus van zakelijke rechten een rol : schuldvorderingen zijn in
beginsel slechts vatbaar voor eigendom, pand of vruchtgebruik. Dit sluit niet uit dat de
cataloog van zakelijke rechten bij schuldvorderingen kan verschillen van die bij roerende
zaken of bij onroerend goed. Zo is er minstens bij schuldvorderingen een trustachtige
opsplitsing mogelijk in bewind en economische eigendom door ze in te brengen in een stille
maatschap (wat wellicht ook voor andere goederen geldt, maar minder zeker is), en wellicht
zelfs een trustachtige opsplitsing die géén mede-eigendom impliceert (de "croupier" bij
aandelen)178. Deze laatste mogelijkheid dient onder meer om de eigenaar van een
schuldvordering de mogelijkheid te geven ten dele aan (conventionele)
overdraagbaarheidsbeperkingen te ontsnappen, zoals hoger reeds werd besproken (verbod om
overdrachtsbeperkingen overeen te komen die ook dit zouden verbieden).  Maar ook bij
schuldvorderingen bestaat er niet zoiest als een "zekerheidseigendom" (zie hoger de
bespreking van Cass. 17-10-1996 en verder de toepassingen onder 6°).
                                                  
178 Zie “Van trust gespeend ? Trusts en fiduciaire figuren in het belgisch privaatrecht”, TPR 1998, 703 v. randnr.
113 e.v.; Van GERVEN, "Van 'croupiers' in de zin van art. 1861 CC et 'trustees' ", Droit in beweging, Opstellen
aangeboden aan prof. mr. ridder R. Victor, Kluwer Antwerpen, II, 1159 v., beiden over art. 1861 B.W., het
huidige art. 38 Wb.Venn.
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Bij aandelen en obligaties houdt de vereiste dat ze “tussen schuldeiser en schuldenaar
overeengekomen” zijn in, dat ze in de statuten c.q. uitgifte-akte zijn opgenomen Een
aandeelhoudersovereenkomst is daartoe dus niet voldoende179. Ook de
overeenkomst met een administratiekantoor, waarmee bij certificatie van aandelen bedongen
wordt dat het administratiekantoor deze niet kan overdragen, heeft in beginsel nog geen
zakelijke werking180.

Wel zijn er ook nog enkele andere wijzigingen van bepaalde van die zakenrechtelijke
beginselen; zo bv. kan men zaken slechts individueel in beslag nemen, terwijl een
derdenbeslag (d.i. beslag op schuldvorderingen) globaal werkt: het treft niét een bepaalde
schuldvordering, maar elke mogelijke beslagbare schuldvordering tussen die partijen181.

d. Toepassingen bij schuldvorderingen op naam: onvervreemdbaarheden en
overdraagbaarheidsbeperkingen, verblijvens- en voortzettingsbedingen.

Vooraleer in toepassing van hogergenoemd beginsel het uitwendig gevolg van
overdraagbaarheidsbeperkingen bij schuldvorderingen na te gaan, kijken we eerst onder welke
voorwaarden de beperkingen verbintenisrechtelijk geldig zijn.

1° Verbintenisrechtelijke beperkingen aan onvervreemdbaarheidsbedingen bij
schuldvorderingen.

Welnu, wat deze vraag betreft moet een onderscheid worden gemaakt tussen de intern en de
niet intern overeengekomen beperkingen.

a) Niet intern overeengekomen beperkingen.

Is de beperking van de verveemdbaarheid niet intern bedongen tussen schuldeiser en
schuldenaar (zie voor dit begrip hierboven), dan gelden in beginsel dezelfde regels als voor
onvervreemdbaarheidsbedingen in het algemeen. Er is geen reden waarom de hoger besproken
genoemde regels niet zouden gelden182. Voor aandelen van naamloze vennootschappen
bepaalt art. 510 Wb. Venn., voorheen 41 § 2 Venn.W., overigens uitdrukkelijk dat
onvervreemdbaarheidsbedingen in de tijd beperkt moeten zijn en steeds verantwoord zijn op

                                                  
179 I. PEETERS, "Kunnen beperkingen van de overdraagbaarheid van aandelen van een n.v. jegens een derde-
verkrijger enkel afgedwongen worden op grond van het leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan andermans
contractbreuk ?", TRV, 1991, (511) 515.
180 Tenzij de wet dit zou bepalen ; art. 503 § 1 lid 5 en 242 § 1 lid 6 Wb.Venn. - voorheen art. 43 bis § 1 lid 5 en
124 ter § 1 lid 6 Venn.W. ingevoegd bij W. 15-7-1998 - zijn op dit punt onduidelijk.
181 Zie art. 1445 en 1539 Ger.W. Zie ook E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, nr. 687 v.
182 I . PEETERS, in Het kontrakt en de derden - de externe gevolgen - de derde-medeplichtigheid, p. (55) 112.
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grond van het belang van de vennootschap (dit geldt voor deze specifieke vennootschappen
zelfs indien de beperking statutair is, en dus in zekere zin door de schuldenaar is bedongen);
beperkingen die voortvloeien uit een goedkeurings- of een voorkoopbeding mogen de
aandelen hoogstens zes maanden onoverdraagbaar maken183.

Sinds de wijziging van de tekst van het vroegere art. 41 § 2 in 1995 (nu art. 510 VennWb.
1999) is duidelijk dat het hier om een algemene regel gaat, ongeacht de aard van de
overeenkomst waarin het beding is opgenomen (statuten van de betrokken vennootschap,
aandeelhoudersovereenkomst, statuten van een administratiekantoor of uitgiftevoorwaarden
van  certificaten, uitgifte-akte van converteerbare obligaties, enz.). Wel is er een versoepeling
van de regels inzake goedkeuringsbedingen wanneer deze “inwendig” zijn bepaald (namelijk
in de statuten of uitgifte-akte)184.

De bepaling die we nu vinden in art. 510 VennW 1999 (voorheen art. 41 VennW) deed
vroeger twijfels rijzen over de geldigheid van een onvervreemdbaarheid die zou worden
bedongen bij certificering van aandelen en soortgelijke effecten185, zolang daarvoor geen
bijzondere regel gold. Het probleem is dubbel.
- Enerzijds wordt bedongen dat het administratiekantoor de aandelen niet mag
vervreemden, wat een probleem vormt doordat dit verbod onbeperkt is in de tijd. Omwille van
de ratio van het verbod evenwel, moet de geldigheid hiervan worden aanvaard zolang de
aandelen omwisselbaar zijn, d.w.z. dat de certificaathouder zijn certificaat steeds kan
omwisselen tegen het aandeel e.d. waarop het betrekking heeft. Evenwel blijft de moeilijkheid
dat het verbod ook in het belang van de vennootschap moet zijn.
- Anderzijds houdt de omwisselbaarheid een soort terugkooprecht in, dat krachtens de wet
maar voor 5 jaar kan worden bedongen (het is immers een louter potestatieve ontbindende
voorwaarde, zodat die termijn van toepassing is) (zie art. 1660 BW).

De wet van 15 juli 1998 (wijziging van onder meer art. 43 bis VennW, dat in 1999 art. 242 en
503 wb.Venn. is geworden) schiep precies een uitzondering voor de constructie van
certificatie aan een “administratiekantoor”186. Het administratiekantoor strekt er precies toe
een trustachtige opsplitsing te maken tussen de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten
bij aandelen187. Art. 242 en 503 (voorheen art. 43 bis) Wb.Venn. bepalen ten eerste dat de

                                                  
183 Zie ook de bijzondere bijkomende regel in geval van openbaar bod in art. 521 Wb. Venn., voorheen 41 § 3
Venn.W.).
184 Zie art. 510, voorheen 41 § 4 VennW.
185 Ook wanneer de onvervreemdbaarheid enkel wordt opgenomen in de statuten van de uitgevende
rechtspersoon, valt zij in beginsel onder art. 510 (voorheen 41 § 2) VennW; de onvervreemdbaarheid is immers
een verbintenis van het administratiekantoor jegens de certificaathouders.
186 Daarnaast rijzen er ook nog andere problemen bij certificering van aandelen, met name de beperkende regels
voor stemafspraken (art. 551, voorheen 74 ter VennW).
187 Hoewel de toelichting beweert dat de wet geen nieuwsoortige opsplitsing van het eigendomsrecht invoert, is
dit m.i. grotendeels onjuist. Het voert namelijk wel een opsplitsing van het eigendomsrecht in (zij het dat die niet
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uitgever van de certificaten de effecten niet kan overdragen, behoudens andersluidend beding
(in de uitgifte-overeenkomst) (§1 lid 5). De geldigheid van een dergelijk
onvervreemdbaarheidsbeding bij certificatie wordt in dat geval wettelijk vastgelegd. Ook
wordt de niet-omwisselbaarheid van certificaten in de tijd beperkt

Een beperking die voortvloeit uit de doelgebondenheid van handelingen van de rechtspersoon
die eigenaar wordt van de aandelen, zou wel geldig zijn onder het bestaande recht. Uit die
doelgebondenheid - bv. “gemeenschappelijk bezit van aandelen” - kan onrechtstreeks een
verdergaande vervreemdingsbeperking voortvloeien.

b) Intern overeengekomen beperkingen.

 De regels zijn wel een stuk soepeler wanneer het gaat om “inwendige” overdraagbaarheids-
beperkingen, d.w.z. diegene die met de schuldenaar zelf (bij vennootschappen de
vennootschap zelf, d.w.z. in de statuten) overeengekomen zijn (zie bv. art. 512 Wb. Venn.).

Zo kunnen partijen een schuldvordering intuitu personae laten ontstaan, zonder dat deze
overdraagbaarheidsbeperking in tijd beperkt moet zijn. Wel mag de onvervreemdbaarheid niet
uitsluitend voor het geval van vervreemding ingevolge beslag zijn geschreven.

De niet-overdraagbaarheid kan volgen uit een bijzonder beding - voor zover dat geldig is -
(zgn. no-assignment clause) of uit de aard van de prestatie of de rechtsverhouding.

Vorderingen zijn van rechtswege niet-overdraagbaar indien de verbintenis intuitu personae,
met het oog op de persoon van de schuldeiser, is aangegaan (zie art. 1122 BW).

Nu moet men opletten met de kwalifikatie van een vordering als intuitu personae. Vaak wordt
daar iets heel anders mee bedoeld dan de niet-overdraagbaarheid van de vordering. Zo gaat
het er hier niet om of de nakoming van de vordering enkel door een welbepaalde persoon kan
geschieden of niet (“persoonlijk na te komen verplichting”), noch dat bepaalde verplichtingen
of gebondenheden vervallen door de dood e.d. van de schuldenaar (zo vervalt in beginsel de
volmacht door de dood van de lasthebber, art. 2003 BW).

In andere gevallen gaat het wel over de niet-overdraagbaarheid van de vordering.
Bij sommige overeenkomsten is die de regel. Zo bv. worden aandelen in een maatschap
vermoed intuitu personae te zijn, zodat de maatschap ontbonden is bij gebreke aan een
verblijvens- of voortzettingsbeding (art. 39, 42 Wb.Venn.). Bijzondere regels vinden we bv.

                                                                                                                                                               
geheel nieuw is in het Belgische recht, cfr. art. 38 VennW 1999, voorheen art. 1861 BW). Het zakelijk recht van
de certificaathouder wordt nl. vermomd in de omwisselbaarheid van de certificaten, die maakt dat hij niet louter
een schuldvordering heeft op het administratiekantoor, maar deze ook (althans voor de toekomst) zakelijk kan
doorzetten.
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in art. 249-252 Wb.Venn voor de aandelen in een BVBA, in art. 362 v. Wb.Venn voor die in
een coöperatieve vennootschap, en in art. 804 v. voor aandelen in landbouwvennootschappen.
Voor de ESV, zie art. 853 Wb.Venn. (geen overdracht, wel uitbetaling).
In beginsel is de niet-overdraagbaarheid echter een zaak van partijen (schuldeiser en
schuldenaar) en zijn gebeurlijke wettelijke bepalingen niet dwingend (art. 249 Wb.Venn is
wel eenzijdig dwingend). Soms evenwel wordt de schuldenaar op dwingende wijze
beschermd tegen een afstand daarvan (en dus tegen een overdracht zonder zijn concrete
toestemming), zo bv. bij vorderingen (andere de hoofdsom) uit verbruikerskrediet beneden
een bepaalde waarde, zo de overeenkomst niet authentiek was verleden188.

 Bij aandelen rijst de vraag of de overdrachtsbeperking enkel de lidmaatschapsrechten betreft
of ook de vermogenswaarde. M.i. volgt uit art. 38 Wb.Venn. dat enkel de
lidmaatschapsrechten getroffen zijn, met dien verstande dat ook voor de vermogenswaarde het
lid beschikkingsbevoegd blijft (ook al is hij geen eigenaar) (zie verder). Voor zover ook andere
schuldvorderingen kunnen worden opgesplitst in enerzijds het vermogensrecht, anderzijds de
beschikkingsbevoegdheid (zie daarover verder), kan men eenzelfde redenering maken voor
conventionele overdrachtsbeperkingen die daarop betrekking hebben.
 
Uit deze beperkingen mag men niet a contrario afleiden dat de geldige bedingen daarom altijd
tegenwerpbaar zijn aan derden, ongeacht of het aandeel op naam is of aan toonder. Integendeel
zijn dergelijke bedingen in beginsel slechts tegenwerpbaar bij aandelen op naam, behoudens
uitdrukkelijke wettelijke uitzonderingen (zie verder).

Rechtsvergelijkend dienen we wel vast te stellen dat er een tendens is om beperkingen aan te
brengen aan onvervreemdbaarheidsbedingen bij schuldvorderingen, in die zin dat de
schuldeiser desondanks gerechtigd is om zijn zakelijke rechten op de schuldvordering over te
dragen, al kan hij de schuldenaar niet verplichten aan iemand anders te betalen. Zie bv. het
Duitse HGB § 354A voor handelsvorderingen en vorderingen op de overheid (ingevoerd
1994). Onder deze regeling worden bedingen die de overdracht geheel uitsluiten dus in hun
uitwerking beperkt. Men kan deze regel in zekere zin vergelijken met die van art. 38 Wb.
Venn (voorheen 1861 B.W.), waarbij de niet-overdraagbaarheid van aandelen toch niet uitsluit
dat de aandeelhouder ze inbrengt in een stille maatschap als "croupier".

2° De zakelijke werking van conventionele overdrachtsbeperkingen: interne werken zakelijk,
externe niet zakelijk

Hoger werd de algemene regel besproken dat de overdraagbaarheid van zaken niet kan worden
beperkt bij overeenkomst, maar slechts bij wet. We hebben het hier over de overdraagbaarheid,
                                                  
188 Ze zijn niet overdraagbaar dan krachtens een uitdrukkelijk beding (art. 14 § 3 Wet Verbruikerskrediet) en dan
nog slechts aan bepaalde categorieën overnemers (art. 25). De sanctie is evenwel de verminderbaarheid van de
schuld tot de hoofdsom (art. 86 en 87).
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d.i. een zakenrechtelijke vraag. Uit de geldigheid kan men immers nog geen
tegenwerpbaarheid aan derden (zakelijke werking) afleiden.

Bij schuldvorderingen (althans schuldvorderingen op naam) geldt deze algemene regel voor
vervreemdingsbeperkingen die niet intern zijn overeengekomen: zij hebben in beginsel geen
zakelijke werking (zoals bij zaken kunnen zij mogelijks onrechtstreeks wel een zakelijke
werking krijgen, indien vervreemding in strijd met het verbod als een ontbindende
voorwaarde wordt bedongen (vgl. ook de royeerbaarheid van certificaten), e.d.m. - vgl.
hoger).

De overdraagbaarheid van schuldvorderingen kan evenwel in beginsel wel uitgesloten of
beperkt worden bij overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar van de vordering. Is de
overdraagbaarheid van een schuldvordering op naam tussen partijen geldig uitgesloten of
beperkt (zij het door een uitdrukkelijk beding, dan wel als gevolg dat de wet, gewoonte of
billijkheid aan de overeenkomst hecht), dan heeft dit dus zakelijke werking. De
schuldvordering "bestaat" immers slechts in de vorm van een niet-overdraagbare
schuldvordering. Het moet wel gaan om een beding tussen schuldeiser en schuldenaar, niet
om een overeenkomst tussen de schuldeiser-eigenaar en een derde (bv. bedongen in een
aandeelhoudersovereenkomst of met een administratiekantoor).

Rechtsvergelijkend stellen we vast dat dit beginsel niet overal evenzeer geldt. In het Anglo-
amerikaanse recht verhindert een beding van niet-overdraagbaarheid niet dat de schuldeiser
wel een equitable interest in de schuldvordering kan toekennen aan een derde. Recente
internationale instrumenten tenderen ertoe een stap verder te gaan en toch effect te geven aan
een overdracht in strijd met een beding van niet-overdraagbaarheid, zo bv. Art. 6 (1) Unidroit
Conventie betreffende internationale factoring en art. 11:301 PECL w.b. cessie van
toekomstige geldvorderingen. Vandaar willen we ook even de vraag stellen aan de
beperkingen van die externe wekring in het Belgische zakenrecht, andere dan de hoger reeds
besproken beperkingen die voortvloeien uit het vertrouwensbeginsel.

3° Beperkingen aan de externe werking

a) Externe werking sluit beslag niet uit

Ten aanzien van de schuldeisers die verhaal nemen op de activa van de schuldenaar houdt de
externe werking wel in dat dit verhaal maar mogelijk is in zoverre er intern een schulvordering
bestaat. Is een schuldvordering bv. opgeslorpt in een rekening-courant, dan is enkel het saldo
beslagbaar.
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Om deze reden zijn ook zgn. afwikkelingsrekeningen bij een betalings- en effectenafwikkelingssysteem niet
beslagbaar (art. 9 Wet 28 april 1999); enkel het netto-resultaat van de afwikkeling is beslagbaar.

Maar deze principiële externe werking van intern overeengekomen beperkingen kan in
beginsel niet verhinderen dat de schuldvordering zoals ze intern bestaat, in beslag wordt
genomen en gerealiseerd. Het beslag is (anders dan de overdracht) geen rechtshandeling van
de titularis van de in beslag genomen schuldvordering. Partijen kunnen het beslag op de
schuldvordering door een derde (schuldeiser van de titularis) niet uitsluiten bij overeenkomst.
De schuldenaar van de in beslag genoemen vordering behoudt tegen de beslagleggende
schuldeisers en hun bewindevoerder wel dezelfde verweermiddelen die hij tegen de beslagene
heeft (vgl. hoger).

b) Sluit externe werking alle gevolgen uit  van een strijdige cessie ?

Het uitgangspunt van het Belgisch recht is hetzelfde als in de meeste Europese rechtsstelsels189. Evenwel zijn er
door de wetgever soms verregaande beperkingen aangebracht aan de effecten van bedingen die cessie of
inpandgeving verbieden, waarbij er soms een radicale regel geldt, soms een gematigde. Deze strekken er alle toe
om de schuldeiser toe te laten zijn schuldvorderingen aan te wenden als zekerheid voor kredieten (inpandgeving
of fiduciaire cessie) of in factoring te geven.
- de radicale oplossing bestaat erin  dat de cessie geldig is erga omnes, ook jegens de debitor cessus; indien
evenwel het beding geldig was in de verhouding tussen schuldeiser en schuldenaar, en de schuldenaar schade lijdt
zou hij een contractuele aanspraak op vergoeding behouden jegens zijn schuldeiser. Dit is de regel die voor de
meeste schuldvorderingen geldt naar Amerikaans recht (UCC) 190 en voor sommige naar Frans recht (het recente
art. 442-6-II franse Code de commerce) en is opgenomen in de Uncitral-Conventie over cessie van
geldvorderingen in de internationale handel (die evenwel niét in werking is). De schuldenaar behoudt jegens de
cessionaris wel de excepties die voor de cessie zijn ontstaan, maar kan bv. een schuldvergelijking die later zou
intreden met een vordering op de cedent niet inroepen.
-  de gematigde oplossing bestaat erin dat de cessie geldig is erga omnes, maar dat in de verhouding met de
debitor cessus de oorspronkelijke schuldeiser inningsbevoegd blijft. Dit is het stelsel dat voor bepaalde soorten
schulmdvorderingen geldt krachtens art. § 354a van het Duitse Handelsgesetzbuch.  De cessus kan dus blijven
doen alsof de oorspronkelijke schuldeiser eigenaar is van de schuldvordering en bv. ook een na de cessie ontstane
schuldvergelijking inroepen.
- een variante op de laatste oplossing vinden we telkens wanneer aanvaard wordt dat de schuldeiser die niet kan
cederen wel de schuldvordering in trust kan houden voor een cessionaris of anderszins aan de cessionaris een
zakelijk recht kan verschaffen (een zogenaamde economische eigendom) dat tegenwerpelijk is bij insolventie van

                                                  
189 Voor Frans recht als algemene regel; zie Cass.fr. 22 oktober 2002, RTDCiv. 2003, 129. Vgl. voor Duits recht
uitdrukkelijk BGB § 399. Voor Staats-Nederlands recht uitdrukkelijk art. 3:83 II BW; verder Hoge Raad 17
januari 2003, Oryx, N J 2004, nr. 281 (sluit ook verpandbaarheid uit); F.E.J. BEEKHOVEN VAN DEN
BOEZEM, Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding, Kluwer Deventer 2003.
190 Zie hierover ook E. DIRIX & H. SIGMAN, "The UN Convention on the Assignment of receivables in
International Trade", Bank & Fin.R. 2002 (204) 208-209.
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de cedent.

Men zou kunnen betogen dat de werking van een cessieverbod ook naar Belgisch recht maar zover kan reiken als
het belang van de schuldenaar reikt, en dus de cessie niet kan verbieden zolang de cessionaris inningsbevoegd
blijft en de cessus aan hem kan blijven betalen en jegens hem kan blijven verrekenen. Er is zelfs een wettelijk
aanknopingspunt voor deze stelling, althans wanneer het om aandelen in vennootschappen gaat: een cessieverbod
verbiedt daar niet om met een derde (de zgn. croupier) een stille maatschap te vormen (art. 38 Wb.Venn.,
voorheen art. 1861 BW). Het gevolg van deze constructie zou zijn dat bij faillissement van de cedent of andere
samenloop van de cessionaris/croupier met andere schuldeisers van de cedent gerechtigd is op de opbrengst van
de nog niet geïnde schuldvordering191, wat anders is in de klassieke leer. Is de schuldvordering reeds geïnd, dan
is het resultaat in beginsel gelijk aan dat van de klassieke leer: ofwel is de opbrengst vermengd geraakt en is de
cessionaris in beide opvattingen een chirografaire schuldeiser, ofwel is de geïnde opbrengst door de cedent op een
kwaliteitsrekening geplaatst (zie daarover verder meer) voor rekening van de cessionaris, en dan is deze in beide
opvattingen beschermd.

e. Toepassingen bij schuldvorderingen op naam:  deelbaarheid en ondeelbaarheid.

Het hoger genoemde beginsel betekent verder het volgende. In rerum naturae (althans bij
roerende zaken) zijn het de fysische afgrenzing van de zaak en de verkeersopvattingen die
maken of iets een zelfstandige zaak is (en geen louter bestanddeel) en of deze voldoende
gespecificeerd is (en niet onbepaald vermengd met andere zaken van dezelfde soort), en dus of
iets voorwerp kan zijn van zakelijke rechten. Bij schuldvorderingen is het opnieuw de
inwendige rechtsverhouding tussen schuldeiser en schuldenaar die de schuldvordering ook
zakenrechtelijk als (onlichamelijk) goed bepaalt en “specificeert”, en die dus bepaalt of de
schuldvordering deelbaar of ondeelbaar is (zie daarvoor art. 1217 v. BW en bijzondere
bepalingen zoals bv. art. 236, 238 en 461 Wb. Venn.).

Bedingen van ondeelbaarheid van rekeningen of andere overeenkomsten tussen twee partijen
hebben dan ook de genoemde quasi-zakelijke tegenwerpbaarheid aan derden, mits zij tussen
partijen (schuldeiser en schuldenaar) geldig zijn bedongen. Dit laatste lijkt te moeten worden
aangenomen zodra zij niet louter “kunstmatig” zijn (voor het gevolg hiervan als
zekerheidsmechanisme, zie hoger). Het gaat hier dus niet over de ondeelbaarheid die
voortvloeit uit het in gemeenschap brengen van bepaalde goederen. Dit werd hoger reeds
besproken.

Lidmaatschapsrechten zijn in beginsel ondeelbaar, meer bepaald in vennootschappen, in de
vereniging van mede-eigenaars enz.).

In zoverre de schuldvordering krachtens de interne verhouding deelbaar is, is er ook geen zakenrechtelijk

                                                  
191 Vgl. onder § 354a Duits HGB, waar de cessionaris in dit geval een separatist is.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 128 -

beletsel tegen het opsplitsen van een schuldvordering, bv. door slechts een deel ervan over te dragen. Anders dan
bij roerende goederen of ondeelbare schuldvorderingen ontstaat er dan geen mede-eigendom van de
schuldvordering, maar een opsplitsing ervan. De beperking die wordt aangebracht door het eenheidsbeginsel
speelt evenwel maar in één richting : waar men buiten de interne verhouding om geen ondeelbare verbintenis kan
opsplitsen in afzonderlijke schuldvorderingen, is het in beginsel wel mogelijk om alle schuldvorderingen die
gelden tussen éénzelfde schuldeiser en schuldenaar globaal over te dragen (Globalzession) of in beslag te nemen
(het derdenbeslag werkt in beginsel globaal : het treft niét een bepaalde schuldvordering, maar elke mogelijke
beslagbare schuldvordering tussen die partijen)192.

f. Toepassingen bij schuldvorderingen op naam: onbeschikbaarheden

Gelijkaardige gevolgen heeft ook het zgn. “onbeschikbaar” maken van een schuldvordering
ingevolge een door de schuldenaar ervan aanvaarde delegatie. Schuldeiser en schuldenaar
kunnen dit door het sluiten van een delegatieovereenkomst, krachtens dewelke de schuldenaar
zich verbindt jegens een schuldeiser van zijn schuldeiser (los van de eerste schuld, d.i. de
volmaakte of schuldvernieuwende delegatie, dan wel binnen de grenzen van de eerste schuld,
d.i. de onvolmaakte delegatie). Tot beloop van de omvang van de delegatie is de
oorspronkelijke schuldvordering niet opeisbaar en bij nakoming van de delegatieovereenkomst
door de schuldenaar gaat ze geheel teniet. De verkrijger van of beslaglegger op de
schuldvordering zal dit alles moeten aanvaarden.

Een kenmerkend voorbeeld is de zgn. onbeschikbaarheid van de schuldvordering die het
fonds vormt van een door de schuldenaar aanvaarde wisselbrief193, maar de regel is algemeen
geldend bij delegatie.

Bij delegatie kan er ook geen probleem rijzen van niet- tegenwerpbaarheid wegens gebrek aan
publiciteit, nu de publiciteit bij schuldvorderingen (op naam) in beginsel bestaat in de
kennisname door de schuldenaar, en de delegatie eerst totstandkomt door de aanvaarding door
die schuldenaar.

Wel veronderstelt ook een delegatie in beginsel dat de schuldeiser bevoegd was te beschikken
over de schuldvordering die erdoor onbeschikbaar wordt.

In dit verband kan er ook op worden gewezen dat de overeenkomst met de schuldenaar ook kan inhouden dat de
vordering niet overdraagbaar is, maar de schuldenaar er zich wel toe verbindt om ingevolge een aanwijzing van
de schuldeiser zich te verbinden ten aanzien van een derde, met andere woorden zich ertoe verbindt een delegatie
te aanvaarden. Dit vinden we in beginsel bij zichtrekeningen bij financiële instellingen: de rekeninghouder kan
de schuldvordering op de bank niet overdragen, maar wel opdracht geven tot betaling van een bedrag aan een
derde (bv. door middel van overschrijving).
                                                  
192 Zie art. 1445 en 1539 Ger.W. Zie ook DIRIX & BROECKX, Beslag, nr. 687 v.
193 J. RONSE, APR, Wisselbrief en orderbriefje, p. 678-679.
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Een hele reeks schuldvorderingen inzake loon en andere inkomsten (opgesomd in art. 1409,
1409 bis en 1410 Ger.W. (met uitzondering van art. 1410  § 2, 8° en 9° Ger.W.) zijn krachtens
de wet onbeschikbaar zolang er onderhoudsverplichtingen bestaan : zij hebben een inherente
familiale bestemming c.q. alimentatiebestemming ten gunste van de in art. 1412 Ger.W.
genoemde onderhoudsgerechtigden. Opgemerkt kan worden dat door de invoeging van art.
1409 bis bij Wet van 14 januari 1993 het eigenlijk om elke soort inkomsten kan gaan (nl.
wanneer de onderhoudsschuldenaar geen inkomsten heeft als bedoeld in art. 1409 Ger.W.)

Indien andere inkomsten dan de zopas genoemde door een rechterlijke beslissing (en niet bij
overeenkomst) gedelegeerd worden ten gunste van een onderhoudsgerechtigde (de
“ontvangstmachtiging” die mogelijk is volgens een hele reeks bepalingen uit het
familierecht), lijkt dit géén zakelijke werking te hebben. Gezien de bepaling van art. 1409 bis
Ger.W., zal het wel zelden voorkomen dat het gaat om andere inkomsten dan deze waarvoor
de familiale bestemming van rechtswege geldt.

g. Toepassingen: verbintenisrechtelijke zekerheidsconstrucies

Bij de bespreking van de numerus clausus en de zekerheidseigendom rees de vraag welke
mechanismen niet getroffen worden door de niet-erkenning van de zekerheidseigendom. Dat
beginsel geldt ook voor schuldvorderingen. Maar op basis van de genoemde beginselen voor
schuldvorderingen194 zijn er ook hier mogelijkheden die gegrond zijn op de externe werking
van de interne modaliteiten van een schuldvordering/verbintenis, dus wanneer de tot zekerheid
aangewende schuldvordering gewijzigd of gemoduleerd wordt in de inwendige verhouding
tussen de schuldeiser en de schuldenaar van die schuldvordering zelf, d.i. met medewerking
van de schuldenaar ervan. Uit het hoger besproken cassatie-arrest inzake de zekerheidscessie
en het numerus-clausus-beginsel volgt enkel dat men géén andere zakelijke rechten kan
scheppen op schuldvorderingen dan de wettelijk erkende (d.i. volwaardige eigendom, pand en
vruchtgebruik). Maar niets belet partijen om, in plaats van de schuldvordering te cederen tot
zekerheid, met de medewerking van de schuldenaar van die vordering de inhoud zelf van die
schuldvordering te wijzigen of te noveren. Derden moeten dit aanvaarden om de eenvoudige
reden dat schuldvorderingen maar “bestaan” zoals ze bestaan in verhouding tot de schuldenaar,
en derden de schuldvordering dus noodzakelijk moeten nemen zoals ze bestaat tussen de
daarbij betrokken partijen (schuldeiser en schuldenaar)195 (voorbehoud gemaakt voor de
toepassing van de vertrouwensleer, en de regels inzake schuldeisersbedrog, waaronder de actio
                                                  
194 Weliswaar gelden in beginsel dezelfde regels bij schuldvorderingen aan toonder of order, doch slechts voor
zover het papier waarin deze zijn belichaamd géén abstractie maakt van de tussen schuldeiser en schuldenaar
overeengekomen modaliteiten van de schuldvordering, en abstractie is nu precies de regel bij schuldvorderings-
papieren.
195 Vgl. E. DIRIX, “Verhaalsrechten op schuldvorderingen”, in Zekerheden- en executierecht. Actuele
problemen, Studienamiddag KU Leuven 19-11-1993, nr. 3 v.; vgl. ook E. DIRIX & K. BROECKX, APR, Beslag,
nr. 645.
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pauliana).

De belangrijkste toepassingen worden hieronder besproken.

Het genoemde beginsel betekent dus ook dat, daar waar bij andere goederen de eigendom
slechts kan worden opgesplitst volgens de lijnen van de door het recht erkende zakelijke
rechten (bij roerende zaken zijn dit naast de eigendom (en de mede-eigendom) in beginsel
enkel vruchtgebruik en pand), bij schuldvorderingen het recht tussen schuldeiser en
schuldenaar ook op heel andere wijzen kan worden opgesplitst, zonder dat de numerus clausus
daaraan in de weg staat, omdat het gaat om de nadere bepaling van het goed zelf. Zo is het zeer
goed mogelijk dat één persoon een schuldvordering heeft onder opschortende voorwaarden en
een andere een onder ontbindende voorwaarde betreffende dezelfde prestatie, daar waar het
naast elkaar bestaan van eigendom onder opschortende voorwaarde en eigendom onder
ontbindende voorwaarde op hetzelfde goed erg betwijfelbaar is.

Zo is het binnen bepaalde grenzen ook mogelijk om aandelen in vennootschappen te laten
bestaan uit vermogensrechten alleen of lidmaatschapsrechten alleen, of om ze uit te geven als
op die wijze opsplitsbaar196. Deze mogelijkheid is onder meer relevant voor de ontleding van
de kwaliteitsrekening, omdat het aldus niet uitgesloten is dat in de verhouding met de
financiële instelling er meerdere rechtsverhoudingen bestaan die betrekking hebben op
dezelfde geldsom, en waarbij de onderscheiden gerechtigden op verschillende wijze gerechtigd
zijn (op een andere wijze dan bij de gekende beperkte zakelijke rechten zoals pand en
vruchtgebruik), nl. de ene tot het beheer van het tegoed, de andere tot de vermogenswaarde.

Wat meer bepaald de mogelijke opsplitsing (met zakelijke werking) van de eigendom van een schuldvordering in
enerzijds het beheer en anderzijds de vermogenswaarde betreft, zijn er meerdere voorbeelden waarbij de
“schuldeiser” niet de eigenaar is van de vordering, of althans niet voor het geheel. Zo zijn er vele
schuldvorderingen die zakenrechtelijk tot de huwgemeenschap behoren, maar die slechts één van de echtgenoten
kan uitoefenen (zie art. 217 en 218 BW). Zo kunnen de schuldvorderingen die tot een maatschap behoren slechts
worden uitgeoefend in overeenstemming met de regels voor het bestuur van die maatschap. Zo kunnen de
schuldvorderingen die tot een beleggingsfonds behoren, slechts door de beheerder ervan worden uitgeoefend,
ook al is hij geen eigenaar. Ook schuldvorderingen die gebeurlijk deel zouden uitmaken van een giraal
effectendepot (waarover verder meer)197 kunnen niet door de mede-eigenaars van dat depot worden uitgeoefend.
Minstens in een aantal van die gevallen is dat beheersrecht ook “konkursfest”, d.i. bestand tegen het faillissement
van een gerechtigde (wat niet het geval is bij een gewone volmacht, die immers vervalt door het faillissement
                                                  
196 Men zou zelfs uit art. 51 Venn.Wb. (voorheen art. 1862 BW) kunnen afleiden dat dit van rechtswege geldt
tussen aandeelhouder en vennootschap, en dat de vennootschap de afsplitsing van de vermogensrechten zelfs niet
kan uitsluiten. Art. 1401, 5 BW bepaalt een dergelijke opsplitsing wanneer aandelen in een huwgemeenschap
vallen. Zie hierover o.m. F. BOUCKAERT, “Huwelijksvermogensrecht en vennootschapsrecht”, in Gezin en
recht in een postmoderne samenleving, Mys & Breesch Gent 1994, 309 v.
197 Girale effectendepots zijn afgescheiden vermogens die gereglementeerd worden door het KB giraal
effectenverkeer (KB nr. 62 van 10 november 1967, herhaaldelijk gewijzigd).
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van de volmachtgever).

Deze mechanismen veronderstellen dat de overeenkomst die eraan ten grondslag ligt als
overeenkomst geldig is en evenmin door de schuldeisers kan worden aangevochten. Dergelijke
overeenkomsten blijven dus in beginsel onderworpen aan de actio pauliana en de
aanvechtingsmogelijkheden betreffende de verdachte periode, wanneer aan de vereisten
daaraan is voldaan (zie Deel I). Bij de bespreking daarvan hebben we echter ook gezien dat de
bepalingen van de verdachte periode juist ten dele niét van toepassing zijn op overeenkomsten
die betrekking hebben op bilaterale of multilaterale schuldvergelijking of schuldvernieuwing
of op zekerheden op rekeningtegoeden.

De belangrijkste van deze mechanismen die tot zekerheid kunnen strekken zijn de volgende.

1° Tweepartijenverhoudingen (wederzijdse vorderingen: rekening-courant en ondeelbaarheid
van rekeningen)

Eerst bespreken we enkele overeenkomsten die alle varianten zijn op de schuldvergelijking.
Bij insolventie hebben ze alle tot gevolg dat enkel een gebeurlijk netto-saldo ten gunste van
de insolvente schuldenaar in diens boedel valt (vandaar de uitdrukking "netting"). Op die
manier kan de bewindvoerder niet aan "cherry picking" doen, d.i. de interessante transacties
eruit halen zonder aan de verplichtingen van de andere te voldoen.

a) Rekening-courant

Wanneer er tussen twee partijen wederzijds schuldvorderingen bestaan of zouden kunnen
ontstaan, kunnen deze partijen overeenkomen dat deze schuldvorderingen hun zelfstandigheid
verliezen en opgaan in één geheel, waarbij enkel het saldo ten gunste van de ene dan wel de
andere partij nog als schuldvordering blijft bestaan, of althans enkel het saldo opeisbaar wordt.
Partijen komen aldus de schuldvergelijking overeen, en kunnen dit niet enkel doen voor reeds
bestaande, welbepaalde schulden, maar ook overeenkomen voor nog niet bestaande schulden.
Het gaat dan om de overeenkomst van rekening-courant. Dit mag niet verward worden met een
eenvoudig bijhouden van wederzijdse vorderingen, zonder dat deze hun individualiteit of
althans hun afzonderlijke opeisbaarheid verliezen198.

De regel dat de afzonderlijke vorderingen hun zelfstandigheid verliezen wordt in ons recht niet absoluut opgevat.
Zoals hoger besproken (bij de aanvechtingsmogelijkheden in de verdachte periode) gaat de rechtspraak ervan uit
dat de overeenkomst van rekening-courant in beginsel niet zo wordt uitgelegd dat de individuele vorderingen
totaal verdwijnen, althans niet zolang de verhouding niet is stopgezet. Zo aanvaardt de rechtspraak dat, om te
oordelen of tussen partijen in een rekening-courant-verhouding, wanneer er een nieuwe zekerheid is gevestigd, de

                                                  
198 Hof Bergen 8 oktober 2001, TBH 2003, 6 noot J.P. BUYLE & M. DELIERNEUX
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schuld waarvoor die zekerheid wordt ingeroepen een reeds bestaande of een nieuwe schuld is, betalingen door een
schuldenaar van een rekening-courant eerst op de oudste schulden worden aangerekend199. De rekening-courant
verhindert dus niet dat er afzonderlijke schulden ontstaan, maar schort wel de opeisbaarheid ervan op. Het gaat
om een pragmatische oplossing die in strijd is met de meer traditionele opvatting die de ondeelbaarheid radicaler
zag en daaruit afleidde dat er binnen de rekening-courant geen onderscheid meer kan gemaakt worden tussen
schulden naargelang hun datum van ontstaan. De huidige rechtspraak 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.

i) Gevolgen tussen partijen; gevolg voor de zekerheden accessoir aan de afzonderlijke
schuldvorderingen

Het verlies van de zelfstandigheid van de afzonderlijke schuldvorderingen leidt traditioneel in
beginsel wel tot novatie (schuldvernieuwing) met als gevolg dat de zekerheden die accessoir
zijn aan de voorheen afzonderlijke schuldvorderingen in beginsel vervallen. Deze
gevolgtrekking wordt evenwel vandaag genuanceerd. Correcter is dan ook dat door het opgaan
in een rekening-courant, de accessoire zekerheden die enkel tot zekerheid van de opgeslorpte
schuld strekken (en niet tot alle schulden uit de rechtsverhouding), als gevolg van die
schuldvernieuwing vervallen.

ii) Externe werking

Door deze overeenkomst tussen partijen wordt de inhoud zelf van de wederzijdse schulden
gewijzigd in de interne verhouding. Op elk gegeven ogenblik is er dus alleen nog maar de
saldovordering ten gunste van de ene dan wel de andere partij, of althans is enkel de
saldovordering opeisbaar. Schuldvergelijking treedt krachtens de overeenkomst voortdurend in
telkens er een nieuwe vordering in de ene of andere richting in rekening wordt gebracht.

Tenzij deze overeenkomst zelf nietig zou zijn wegens bv. haar bedrieglijk karakter, heeft deze
schuldvergelijking/verrekening ook externe werking. Die externe werking geldt:
-  zowel ten aanzien van samenlopende schuldeisers, als
- ten aanzien van een verkrijger van een van de opgeslorpte vorderingen200 of van een zakelijk
recht daarop (weze het door cessie, inpandgeving, subrogatie, of beslag)201 behoudens
                                                  
199 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; 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; Aalst 15 september 2000, TBH 2002, 67.
200 Vgl. I. PEETERS, “Schuldvergelijking na cessie van schuldvordering: geen uitzondering voor verknochte
verbintenissen. het gerechtvaardigd vertrouwen van Belgische debiteuren beschaamd?“, noot onder Cass. 26 juni
2003, TBH 2004, (476) 483-484 nr. 18: zeker tegenwerpelijk aan de cessionaris, onzeker w.b. de samenloop.
201 Zie ter vergelijking de uitsluiting van de wettelijke schuldvergelijking na cessie, subrogatie e.d.m. zoals
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toepassing van de vertrouwensleer ten gunste van deze cessionaris te goeder trouw).
De opslorping van de schuldvorderingen in de rekening-courant maakt de erin opgenomen
vorderingen dus onoverdraagbaar en onbeslagbaar (dit is intussen ook opgenomen in art. 14
WFZ).

b) Zgn. ondeelbaarheid bij meerdere rekeningen (verruimde rekening-courantovereenkomst)

Bij bankrekeningen kan het gebeuren dat om technische of andere redenen er meerdere
rekeningen van dezelfde rekeninghouder lopen bij dezelfde rekeningvoerende bank, terwijl
tegelijkertijd overeengekomen is dat ook deze verschillende rekeningen met elkaar kunnen
verrekend worden. Men noemt een beding van "eenheid van rekeningen" (clause d'unité de
compte) of een "fusiebeding" (fusie van rekeningen), of jammer genoeg ook een "beding van
ondeelbaarheid" – jammer omdat deze term voor zoveel uiteenlopende dingen wordt gebruikt
dat hij eigenlijk geen betekenis meer heeft -. Partijen kunnen dus onder de op voorhand
overeengekomen modaliteiten op elk ogenblik schuldvergelijking tussen deze verschillende
rekeningen toepassen, en de diverse saldi te compenseren tot één saldo. Er is geen enkele
reden deze mogelijkheid tot schuldvergelijking anders te behandelen bij een dergelijk geheel
van deze rekeningen als bij één enkele rekening202; wel zijn er enkele andere verschillen
tussen de enkelvoudige rekening-courant en de eenheid van meerdere rekeningen (het
fusiebeding is meestal énkel ten gunste van de financiële instelling bedongen; het heeft niet tot
gevolg dat alle wederzijds schulden en schuldvorderingen in één rekening-courant worden
opgenomen met de specifieke gevolgen die de rekening-courant heeft203). De hierboven
genoemde gevolgen zijn dus ook hier van toepassing. Die eenheid kan louter conventioneel
zijn, en er is dus geen enkele andere eenheid dan een conventionele vereist (zoals een
objectieve, economische of andere eenheid204).

Deze "eenheid van rekening" geldt niet voor rekeningen waarvan met de rekeningvoerende
instelling (bank) is overeengekomen dat de rekeninghouder deze rekening slechts qualitate
qua aanhoudt - de zgn. kwaliteitsrekening, die hieronder ter sprake komt. Ze geldt evenmin
voor rekeningen waarvoor met de bank is overeengekomen dat ze een afgescheiden bestaan
behouden, zoals bv. de rekening voor het ontvangen van kapitaalsverhogingen voor een

                                                                                                                                                               
hoger besproken.
202 Voor een geval waarin de rechter oordeelde dat er geen schuldvergelijking tussen de verschillende
rekeningen en leningen was overeengekomen, maar wel een beding van eenheid van rekening speelde, Hof
Bergen 20 december 1988, Bank & Fin. 1989, 487 noot DELIERNEUX. Zie nog Hof Bergen 23 mei 1990,
JLMB, 1285; Anders: Hof Brussel 3 februari 1986, TBH 1988, 708 noot GREGOIRE.
203 Vgl. R. HOUBEN, "Conventionele schuldvergelijking. Compensatieclausules, rekening-courant-bedingen en
nettingclausules: een analyse vanuit het gemene recht, met de financiêle sector als toetssteen", J.Falc. 2004-2005,
(687) 724 (http://www.law.kuleuven.be/jura/41n4/houben.html).
204 Voor de inwerkingtreding van de WFZ werd dit nochtans soms - ten onrechte - vereist. Die economische
eenheid werd dan wel zo ruim geïnterpreteerd dat ze eigenlijk louter conventioneel was (bv. kh. Antwerpen 24
mei 2006, RW 2006-2007, 972).
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vennootschap205.

NB. Men mag dit beding van ondeelbaarheid van rekeningen niet verwarren met de
rechtsfiguur van de vermogensafscheiding, met name bij een maatschap (inbegrepen de
"tijdelijke vereniging") e.d.m., die hoger reeds werd besproken206. Men mag het ook niet
verwarren met de “ondeelbare schuldvordering”, die een vorm van mede-eigendom is (en zo
dadelijk nog ter sprake komt).

c) Elke andere overeenkomst tot schuldvergelijking tussen partijen (netting).

Art. 14 WFZ bevestigt op algemene wijze de externe werking van alle nettingovereenkomsten
(overeenkomsten tot schuldvernieuwing of schuldvergelijking), ook bij samenloop, op
voorwaarde dat de schuldvordering en de schuld waarop de schuldvernieuwing of
schuldvergelijking moet worden toegepast, bestaan op het ogenblik van de samenloop207.
Enkel het nettosaldo ten gunste van de gefailleerde of andere beslagen schuldenaar valt dus in
de boedel.

M.i. is een dergelijke wetsbepaling niet eens vereist voor zover de netting betrekking heeft op
rekeningtegoeden en effecten op naam (een uitdrukkelijke regeling is wel nodig voor zover het
om andere goederen gaat; deze regeling wordt dan ook nader besproken in het Deel over
waardepapieren). Maar de nieuwe wet schept dan toch zekerheid op dit vlak. Bovendien
verleent zij zelfs gevolg aan dergelijke overeenkomsten die na de samenloop zijn gesloten,
doch in onwetendheid daarover (art. 15 WFZ; afwijking van de gemeenrechtelijke regel dat er
geen bescherming is van de derde-verkrijger na samenloop, ook indien deze daarvan onwetend
was).

Ook is deze bepaling nuttig omdat ze duidelijk maakt dat de rechtsgevolgen van dergelijke
                                                  
205 Bv. Kh. Brussel 24 november 1997, TBH 1999, 45 noot P. VAN HOOGHTEN. Zie ook Hof Brussel 16
oktober 1996, RW 1998-99, 18.
206 Vgl. E. DIRIX & R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, nr. 532. Het gaat hier dus niet om de gevallen waarin de
ondeelbaarheid geen betrekking heeft op de wederzijdse schulden en vorderingen van partijen, maar op
schuldvorderingen die de contrakctspartijen afzonderlijk op derden zouden hebben, zoals dit bv. wordt bedongen
in het kader van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (d.i. een openbare, stille of tijdelijke maatschap).
Daar gaat het om iets heel anders, nl. het in gemeenschap brengen van die schuldvorderingen. De
tegenwerpelijkheid daarvan aan derden, meer bepaald bij faillissement van één van de vennoten, wordt in ons
recht eveneens erkend - zie kass. 28-2-1985, RW, 1985-86, 997 n. E. DIRIX = TBH 1985, 377 = RCJB 1987, 571
n. A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS = JT 1986, 578 n. F. ‘t KINT - maar behoeft een heel andere verklaring.
Zij is gegrond op het feit dat het mede-eigendomsrecht van de vennoten ondanks de afwezigheid van
rechtspersoonlijkheid toch een “collectief” of “gezamenhands” karakter heeft, waardoor de vennoten geen
eigenaar zijn van hun aandeel in elk der afzonderlijke goederen van de gemeenschap, maar slechts van een netto-
aandeel in het geheel. Om die reden kan men de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid overigens zien als
de rechtsfiguren van het belgische recht die het meest in de buurt komen van de anglo-amerikaanse trust.
207 Voordien gebeurde dat op beperkte wijze door art. 157 Bankwet (beperkt toepassingsgebied, in wezen
beperkt tot krediet- en beleggingsinstellingen en overheden).
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overeenkomsten niet in het gedrang komen wanneer ze de vorm van een schuldvernieuwing
aannemen (waarbij een nieuwe schuldvordering ontstaat ten belope van het saldo, in plaats van
een overblijven van een na verrekening bestaande vordering)208. Het volstaat dat de in de
netting opgenomen overeenkomst ontstaan is voor de samenloop, ook wanneer de resulterende
vordering geacht zou worden pas nadien te zijn ontstaan.

Een ander bijkomend gevolg van de WFZ is dat ook art. 28 van de WGA wordt uitgeschakeld,
d.i. de werking van dergelijke overeenkomsten niet verhindert (art. 28 lid 2 WGA is de
bepaling die uitwerking ontzegt aan bedingen die gevolgen vastknopen aan de aanvraag van
aan gerechtelijk akkoord door de schuldenaar of de toekenning van een voorlopige opschorting
of een gerechtelijk akkoord).

Een van de gevolgen van dergelijke nettingovereenkomsten is dat de daarin voorziene
ontbinding van de door de nettingovereenkomst betroffen transacties zakelijke werking heeft,
ook indien zij eerst door of na het ontstaan van de samenloop plaatsvond. Ook dit is een
onderscheid met de regeling die in beginsel geldt voor lichamelijke goederen.

2° Driepartijenverhoudingen (delegatie-overeenkomst s.l.)

a) De delegatie-overeenkomst gezien als een transactie op de fondsvordering en de
valutavordering

Zo is het mogelijk om door middel van een delegatieovereenkomst een nieuwe verbintenis te
doen ontstaan jegens de kredietverlener-(schuldeiser van de schuldeiser). Delegatie schept
geen buitenwettelijke zekerheid voor de delegataris op de oorspronkelijke schuldvordering van
de delegant jegens de gedelegeerde, maar doet naast de twee oude schuldvorderingen een
nieuwe schuldvordering ontstaan (en maakt de oude in beginsel onbeschikbaar). Zolang de
delegatie tussen delegant en gedelegeerde geldig geschiedt voor het ontstaan van de
samenloop, is deze delegatie - en daarmee de onbeschikbaarheid van de oorspronkelijke
vordering tussen hen - tegenwerpbaar aan de samenlopende schuldeisers van de delegant (vgl.
hierboven). De delegatie treft de schuldvordering immers niet slechts uitwendig (zoals het
geval is bij cessie en meestal ook bij subrogatie, alsook bij inpandgeving van of vestiging van
vruchtgebruik op schuldvorderingen), maar ook in de inwendige verhouding.

Bij de delegatie-overeenkomst verbindt de gedelegeerde zich jegens de delegataris tot betaling,
dit ongeacht de interne verhouding met de delegant (de dekkingsverhouding) en veelal ook
abstract van de verhouding tussen delegant en delegataris (de valutaverhouding) die de

                                                  
208 Art. 14 WFZ stelt beiden gelijk in navolging van de Richtlijn, die beide soorten overeenkomsten dezelfde
rechtgevolgen geeft, omdat dergelijke overeenkomsten in sommige rechtsstelsels de vorm aannemen van een
schuldvergelijking en in nadere niet).
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“oorspronkelijke” schuld bevat. Aldus kan de delegataris zich “rechtstreeks” tegen de
gedelegeerde richten.

Deze schuld(vordering), die voortspruit uit het engagement van de gedelegeerde, reikt verder
dan enkel maar een niet-abstracte rechtstreekse vordering jegens de gedelegeerde of een
pandrecht van de delegataris op het “fonds”, d.i. de vordering van de delegant op de
gedelegeerde: de gedelegeerde heeft immers jegens de delegataris een schuld ongeacht het
fonds.

i) Onbeschikbaarheid van het fonds

Dit belet niet dat, zo er een fonds is (een vordering van de delegant op de gedelegeerde), dit
fonds door die delegatie onbeschikbaar wordt voor de andere schuldeisers van de delegant209,
en dat de delegataris tot zekerheid van zijn vordering op de gedelegeerde dan ook een soort
voorrecht heeft op dat fonds (d.i. op de vordering van de delegant op de gedelegeerde).

- In een aantal gevallen heeft de wet dan ook uitdrukkelijk aan de delegataris een voorrecht
en/of een rechtstreekse vordering toegekend op dat fonds (bij de wisselbrief, de cheque en de
postcheque) – overigens ook in gevallen waar er geen delegatie-overeenkomst tot stand is
gekomen (bv. bij een niet-geaccepteerde wisselbrief).
- Doch ook waar de wet geen voorrecht toekent, volgt er uit de externe werking van de
overeenkomst tussen delegant en gedelegeerde dat de delegataris een soort voorrecht verkrijgt
op dat fonds. In die gevallen is, in tegenstelling tot de voorgaande, wel de toestemming van de
gedelegeerde vereist (de onbeschikbaarheid van de vordering op de gedelegeerde (fonds) is de
“prijs” die de delegant betaalt voor de onafhankelijke verbintenis die de gedelegeerde aangaat
jegens de delegataris). De opdracht van de delegant aan de geldegeerde om zich jegens de
delegataris te verbinden impliceert noodzakelijkerwijze een beschikking over de
fondsvordering ten gunste van de delegataris.

De delegatie solvendi causa210 maakt daardoor de fondsvordering van de delegant op de
                                                  
209 Vgl. DIRIX &. DE CORTE, (1999) p. 363, nr. 534, (2006) nr. 563, p. 390; E. DIRIX, “Overzicht”, TPR
2004, p. (1163) 1178 nr. 15; J. RONSE, De delegatieovereenkomst, p. 59, nr. 92; W. VAN GERVEN,
Verbintenissenrecht, III, p. 460; G. VAN HAEGENBORGH, “Cessie of delegatie”, noot onder Kh. Tongeren 15
februari 1990, RW 1991-92, (929) 930, nr. 3.
Voor het Franse recht: Cass. fr. 28 april 1987, Bull. Civ. 1987, IV, nr. 103 en de bespreking door J. MESTRE,
“Chronique”, RTDCiv. 1987, 760; Jur.-Cl., art. 1271 à 1281, fasc. 40, nr. 63; Cass. fr. 16 april 1996, D. 1996 Jur.
571 n. (in dezelfde zin) C. LARROUMET, ook verderop aangehaald.
210 Bij een delegatie donandi causa is er geen fonds. Bij een delegatie credendi causa evenmin; wel kan het zijn
dat ert een kredietopening is, maar doorgaans wordt aanvaard dat het daaruit voor de delegant voortspruitende
recht strikt persoonlijk is en door zijn schuldeisers niet kan worden uitgeoefend (H. BRAECKMANS,
“Bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen”, in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels-
en economisch recht, I B, Brussel, Story-Scientia, 1989, (545) 582, nr. 635; B. DE VUYST en G. MEYER,
Documentaire kredieten, p. 123, nr. 375; E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, p. 418, nr. 716; J.-M. NELISSEN
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gedelegeerde onbeschikbaar, ook voor zijn andere schuldeisers, en verschaft de delegataris dus
impliciet altijd een soort voorrang op die schuldvordering. Vanuit dat oogpunt moet dan ook
worden nagegaan of een dergelijke delegatie (als "beschikking") tegenwerpelijk is aan zijn
andere schuldeisers of niet. Het is om die reden dat de delegatie – behoudens die in de vorm
van een wisselbrief of cheque - als een "abnormale wijze van betalen" (nl. betaling anders dan
in speciën of in handelseffecten) onder art. 17, 2° FaillW valt indien de delegatie-
overeenkomst gesloten is211 in de verdachte periode voor het faillissement van de delegant,
tenzij het fonds waarover beschikt wordt enkel geld of handelseffecten betreft.

Onder voorbehoud van deze aanvechtbaarheid van de delegatie en onder voorbehoud van de
effectiviteit van een beschikking over een toekomstige fondsvordering (zie de bespreking van
dit probleem meer algemeen hoger, alsook voor inkomensvorderingen in het bijzonder)
kunnen de schuldeisers van de delegatie dus de fondsvordering niet meer uitwinnen (bv.
ingevolge derdenbeslag onder de gedelegeerde212, ingevolge faillissement, enz.) wanneer de
delegatie gesloten werd voor het beslag of ontstaan van de samenloop213.

De onbeschikbaarheid is wel relatief in die zin dat de delegant in theorie nog over de
fondsvordering kan beschikken in de staat waarin ze zich bevindt, d.i. bezwaard met het recht
van de delegataris. De onbeschikbaarheid betekent dat de vordering slechts als een eventuele
vordering voortbestaat, d.w.z. slechts opeisbaar wordt in geval van niet-uitvoering van de

                                                                                                                                                               
GRADE, De rekening courant, Berchem, Kluwer, 1976, p. 264 en noot 157; Ibid., “Derdenbeslag op
bankrekening”, in Liber amicorum Frédéric Dumon, Antwerpen, Kluwer, 1983, II, (677) 684-685, nr. 12; J.
RONSE, De delegatieovereenkomst, p. 87, nr. 168; VAN RYN & HEENEN, Principes, IV, p. 405)
211 Opdat de delegatie-overeenkomst voor de verdachte periode gesloten zou zijn, moet zowel de opdracht
vanwege de delegant als de aanvaarding ervan door de gedelegeerde zich voor die periode hebben voorgedaan. In
een arrest Hof Antwerpen 7 februari 2000, onuitgeg. waartegen het cassatieberoep werd verworpen door Cass. 3
juni 2004, werd geoordeeld dat de instemming van de 3 partijen vereist is, doch in casu was de niet tijdig gegeven
instemming die van de gedelegeerde. M.i. is het tijdstip van instemming van de delegataris niet van belang voor
de onbeschikbaarheid van de vordering van delegant op gedelegeerde.
212 Vgl. J. RONSE, De delegatieovereenkomst, p. 87, nr. 166; W. VAN GERVEN, Verbintenissenrecht, III, p.
461 en E. DIRIX en R. DE CORTE, (1999) p. 363, nr. 534, (2006) p. 391, nr. 564;. Voor het Franse recht Cass.
fr. 16 april 1996, JCP 1996, éd. G., II, nr. 22689, p. 347, noot M. BILLIAU = D . 1996, jur. 571, noot C.
LARROUMET = D . 1996, somm. comm. 334, noot L. AYNES en de besprekingen door: J. MESTRE,
“Chronique: Obligations et contrats spéciaux”, RTDCiv. 1997, 132-134, nr. 15; D. MAZEAUD, “Chronique”,
Défr. 1996, 1018-1022, nr. 104 en E. DIRIX, “Overzicht"”, TPR 2004  (1163) 1178, nr. 15; J. GHESTIN, C.
JAMIN en M. BILLIAU, Les effets du contrat, nr. 366; Jur.-Cl., art. 1271 à 1281, fasc. 40, nr. 67; B. STARCK,
H. ROLAND en L. BOYER, Les obligations, III, p. 52, nr. 103. Zie ook: I. DAURIAC, “Le sort de la créance du
délégant envers le délégué au cours de la délégation. Réflexion à propos de l’arrêt de la Chambre commerciale de
la Cour de cassation en date du 16 avril 1996”, Défr. 1997, 1169-1180. 
Zie evenwel in andere zin bij een huurvordering Cass.fr. 29 april 2002, JCP  éd. G, II, 10.154, 1731 n.
BARTHEZ, ook besproken door E. DIRIX, "Overzicht" TPR 2004 nr. 15 vn.; dit heeft wellicht te maken met de
nogal wisselende arresten die het franse Hof van cassatie heeft geveld in verband met transacties op toekomstige
huurvorderingen (zie de bespreking van toekomstige vorderingen hoger Hst. II).
213 Volgens art. 470 III OR (Zwitsers recht) moet ze daartoe reeds aanvaard zijn door de delegataris. M.i. is die
opvatting onjuist voor het Belgische recht (zie 2 voetnoten hoger).
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verbintenis van de gedelegeerde214 (zie de bespreking van de verbintenisrechtelijke gevolgen
van de delegatie in Deel III).

NB. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij een abstracte rechtstreekse vordering: ook hier wordt het fonds
onbeschikbaar voor andere schuldeisers dan de titularis van de rechtstreekse vordering.

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

De gedelegeerde van zijn kant wordt beschermd door art. 1690 lid 2 BW: wordt de
fondsvordering op hem onbeschikbaar vooraleer hij kennis heeft van een cessie of
inpandgeving ervan, dan is hij bevrijd door de delegatie uit te voeren en riskeert hij niet ook
nog eens de fondsvordering te moeten betalen.

ii) Onbeschikbaarheid van de vordering uit de valutaverhouding

Verder is het zo dat ook de vordering van de delegataris / titularis rechtstreekse vordering op
de eerste schuldenaar / delegant onbeschikbaar wordt voor de schuldeisers van die delegataris /
titularis, maar die kunnen zich in plaats daarvan dan wel verhalen op de vordering uit de
delegatie / rechtstreekse vordering. De onbeschikbaarheid betekent hier dat de delegataris nog
slechts een subsidiaire vordering heeft op de delegant (en dat ook zijn schuldeisers dit moeten
aanvaarden).

b) Rekeningtegoeden met voorwaardelijke gerechtigden en andere rekeningen met meerdere
rekeninghouders (quasi-gemeenschappelijke rekeningen)

i) Beginselen en verschil met andere rechtsfiguren

                                                  
214 Vgl. I. DAURIAC, “La sort de la créance du délégant”, l.c., (1169) 1175, nr. 11; E. DIRIX en K. BROECKX,
Beslag, p. 401, nr. 685; G. VAN HAEGENBORGH, “Cessie of delegatie”, l.c., (929) 930, nr. 3; voor het Franse
recht Jur.-Cl., art. 1271 à 1281, fasc. 40, nr. 66; F. TERRE, P. SIMLER en Y. LEQUETTE, Les obligations, p.
1333, nr. 1447.
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De delegatie kan ook resulteren in een rekeningtegoed voor de delegataris. Zo is de aan een
bank gegeven opdracht tot overschrijving van een geldsom (giro-opdracht) een delegatie. Het
crediteren van de rekening van de begunstigde is de kennisgeving aan de delegataris van de
aanvaarding van die opdracht215.

Een dergelijke overschrijving kan een zekerheidsfunctie hebben, nl. wanneer aldus bij wijze
van zekerheid een girale geldsom wordt verschaft. De begunstigde wordt dan
onvoorwaardelijk eigenaar van de schuldvordering gevormd door het rekeningtegoed.

Heel vaak echter wil de opdrachtgever de andere partij maar een voorwaardelijk recht
verschaffen, zo bv. een zekerheid voor de betaling van een schuld voor zover die schuld komt
vast te staan. Daartoe staan er in ons recht, naargelang de modaliteiten die men wenst,
meerdere technieken ter beschikking.

(1) Eerste techniek; inpandgeving van de schuldvordering

Op de eerste plaats kan men een vordering die men zelf heeft op een bank in de vorm van een
rekeningtegoed, in pand geven. Het rekeningtegoed blijft op naam staat van de
zekerheidsgever als eigenaar, en de bank wordt in kennis gesteld van de inpandgeving ervan
aan diens schuldeiser. De bank is in dit geval louter passief betrokken: zij krijgt kennis van de
inpandgeving (kennisgeving in de zin van art. 1690 BW). Deze rechtsfiguur, de inpandgeving
van een schuldvordering, werd hoger reeds besproken. De respectievelijke rechten van de
pandgever en pandhouder worden door de wet bepaald.

We stellen vast dat in een aantal gevallen, de rechtspraak en rechtsleer het veel te ver gezocht
hebben, aangezien ze heel eenvoudig kunnen worden begrepen als de vestiging van een
pandrecht op een rekeningtegoed216, wat hoger reeds ter sprake kwam. Zo bv. ook de op
gemeenschappelijke naam gestelde of anderszins geblokkeerde huurwaarborgrekening217

(ongeacht of deze onder de bijzondere regeling van art. 10 van de Woninghuurwet valt of
niet), de waarborg bij financieringshuur door een consument, en vergelijkbare geblokkeerde

                                                  
215 Bij overschrijving via 2 banken, beschikt de opdrachtgever over het fonds dat hij bij bank 1 heeft om een
verbintenis (creditering) van bank 2 jegens de begunstigde te doen ontstaan, wat evenwel mogelijk is dankzij een
bestaande overeenkomst tussen banken 1 en 2, krachtens dewelke bank 1 zich verbindt jegens bank 2.
216 De kwalificatie als inpandgeving werd - terecht - onder meer aanvaard in Hof Brussel 18 december 1991,
JLMB 1992, 701 = JT 1992, 601 noot GREGOIRE; Hof Bergen 5 april 1995, P&B 1996, 100 = RRD 1995, 464 =
Act.Dr. 1996, 110; en voor een huurwaarborg door Vred. Meise 23 december 2004, RW 2004-2005, 1233 (zij het
met de verkeerde idee dat het voorwerp van het pandrecht een geldsom is die bij een derde in bewraing is
gegeven).
217 Zie nog Vred. Deinze 22 november 2000, T.G.R. 2001, 86 (compensatie tussen de door de verhuurder
aangehouden waarborgrekening en de vordering van de verhuurder op de huurder); Vred. Visé 2
december 1996, T. Vred. 1998, 18; Kh. Hasselt 30 april 1998, TBH 1998, 680 noot W.
DERIJCKE; Vred. Gembloers, 15 september 1998, T.Vred. 2000, 50 noot M. GREGOIRE.
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waarborgen waarvan de modaliteiten door de wet zijn bepaald (bv. Wet Koop toekomstige
woningen). Het gaat hier weliswaar om rekeningen die op meer dan één naam staan, maar de
verschillende partijen hebben het tegoed niet in mede-eigendom, maar resp. de blote eigendom
en een pandrecht erop. Uit het feit dat de wet spreekt van een voorrecht in plaats van een
pandrecht, kunnen m.i. geen andere gevolgen worden afgeleid.

(2) Tweede techniek: gemeenschappelijk maken van de vordering

Ten tweede kan men een vordering die men heeft op een bank in de vorm van een
rekeningtegoed, inbrengen in een gemeenschappelijk vermogen. Dan zal het van het lot van
dat vermogen afhangen aan wie het tegoed uiteindelijk toekomt. De mede-eigenaars kunnen
bv. een aanwas- of verblijvensbeding overeengekomen zijn, waardoor de vordering bij
vooroverlijden van de ene exclusief aan de andere toekomt218. Het gaat hier om een
gezamenlijke rekening die geen zekerheidsmechanisme vormt.

(3) Derde techniek: voorwaardelijke schuldvordering doen ontstaan

Tenslotte kan men ook gebruik maken van de externe werking van de interne verhouding,
namelijk door aan de verbintenis van de bank een andere inhoud te geven dan een zuivere en
eenvoudige geldschuld. Men komt met de bank overeen onder welke voorwaarden ze zich
jegens de ene en/of de andere partij verbindt (bij 2 partijen; het kunnen er ook meer dan 2
zijn). De rekening wordt op naam van de twee (of meer) partijen geopend. Vandaar spreekt
men vaak van een gemeenschappelijke rekening, wat evenwel in een heel aantal gevallen een
onjuiste benaming is:
- in vele gevallen gaat het namelijk niet om één gemeenschappelijke vordering, maar om twee
aparte schuldvorderingen jegens de bank, beiden onder elkaar uitsluitende opschortende
voorwaarden. De bank verbindt zich jegens partij A onder voorwaarde A en jegens partij B
onder voorwaarde niet-A. Die voorwaarden zijn in een driepartijenovereenkomst vastgelegd;
- soms gaat het om het scheppen van een conventioneel ondeelbare of onsplitsbare vordering
(Fr. créance indivisible, En. joint claim, Dui. gemeinschaftliche Schuld) d.i. een vordering die
slechts door beide partijen gezamenlijk kan worden uitgeoefend. Het gaat hier niét om een
gewone mede-eigendom (onverdeeldheid), aangezien een schuldvordering in gewone
onverdeeldheid van rechtswege verdeeld wordt de mede-eigenaars;
- het zou ook kunnen gaan om een hoofdelijke schuldvordering (actieve solidariteit) (créance
solidaire, joint and several claim, Gesamtforderung), waarbij de bank naar keuze (alternatief)
aan de ene dan wel de andere kan betalen (meerhoofdige rekening waarbij elk van de
titularissen alleen kan beschikken). Ook dit kan als een bijzonder vorm van mede-eigendom

                                                  
218 Zie i.v.m. aanwasbedingen mijn bijdrage "Noch terugwerking, noch overdracht: bij verdeling of aanwas
verkrijgt men niets wat men al niet heeft. Tegelijk een bijdrage over de Gesamthand in ons recht", TPR 2004 nr. 1
- Liber amicorum TPR en Marcel Storme, p. 653 v.
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worden beschouwd.

Al heeft men in een aantal gevallen het leerstuk van de externe werking van interne
modaliteiten dus niet nodig (nl. bij inpandgeving van een rekeningtegoed), dat belet niet dat
door middel van die externe werking – dus door middel van een overeenkomst met de
rekeningvoerende instelling - andere constructies mogelijk zijn, die niet in het schema van een
inpandgeving moeten passen, en ook niet tot een bewaargeving of lastgeving te reduceren zijn.
Wensen de partijen de rechten op een geldsom op een andere wijze te regelen dan een
opsplitsing in eigendom en pandrecht op die som, dan kunnen ze dat dus doen door die
geldsom te vervangen door een rekeningtegoed, waarbij met de schuldenaar van die vordering
– de rekeningvoerende financiële instelling – wordt overeengekomen onder welke
voorwaarden de ene en/of de andere partij een schuldvordering heeft op die instelling219. In
zo'n geval moet ook door uitleg van de overeenkomst worden bepaald wie recht heeft op de
interest die het tegoed opbrengt.

ii) Het wettelijk kantonnement

Soms zijn die voorwaarden en de rechtsgevolgen bij wet bepaald, met name in geval van
wettelijk kantonnement (dat ook kan geschieden buiten de hier besproken gevallen om, mits
aan de vereisten van art. 1403 GerW wordt voldaan; zie algemeen met name art. 1404 GerW).

Het wettelijk kantonnement stopt ook de loop der interest, die vervangen wordt door de
interest welke de gekantonneerde som opbrengt220.
                                                  
219 Zie bv. Hof Bergen 3 juni 1992, onuitg., besproken door A. ZENNER & I . PEETERS, RW 2004-2005, (481)
500, waartegen de voorziening in cassatie in feite verworpen werd door Cass. 27 januari 1994; Hof Antwerpen 3
mei 1988, TBBR 1991, 141 noot D. LECHIEN. Deze laatste heeft kritiek omdat volgens hem enkel ofwel een
overdracht van een geldsom tot waarborg ofwel een inpandgeving van een rekening mogelijk is en dit geval geen
van beiden betrof. De feiten speelden zich natuurlijk wel af voor de wijziging van art. 1690 en 2075 BW in 1994.
Verder het infra nog ander besproken arrest Cass. 2 februari 2007, RW 2006-2007, 1679 n. V. SAGAERT "Het
Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement".
In vergelijkbare zin DIRIX & BROECKX, “Overzicht”, TPR  1996, 391 v.; E. DIRIX, “Overzicht van
rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001”, TPR 2002, 1187 v., 1215 nr. 32; E. DIRIX, “Het
minnelijk kantonnement”, noot onder Cass. 9 november 1990, RW 1991-92, 535; Hof Gent 26 april 1996, RW
1996-97 noot E. DIRIX "Nogmaals over het "minnelijk" kantonnement"; Hof Brussel 18 december 1991, JT
1992, 601 n. M. GREGOIRE; Rb. Brussel 4 februari 1998, TBBR 1998, 157; Hof Antwerpen 26 maart 1991, RW
1991-92, 1066.
In andere zin, maar acherthaald door  de cassatierechtspraak J.L. LEDOUX, "Les saisies. Chronique", JT 1989,
619-620; -, Les saisies Chronique de jurisprudence 1989-1996, Dossier du JT, 1997;
Zie ook nog "Knelpunten in het beslag- en executierecht", RW 1989-90, 982-984; Hof Gent 29 april 1989, RW
1989-90, 992; Hof Bergen 20 juni 1989, TBH 1990, 883 = RRD 1989, 536 = Ann.Dr.Lg. 1990, 65 noot G. DE
LEVAL "Opposabilité d'une convention tenant lieu de cantonnement sur exécution provisoire"; kh. Charleroi 14
december 1999, RRD 2000, 208 noot C. BIQUET-MATHIEU; Vred. Gembloers, 15 september 1998, T.Vred.
2000, 50 noot M. GREGOIRE.
220 Wordt de beslissing in uitvoering waarvan gekantonneerd werd, achteraf vernietigd of gewijzigd, dan dient
de gekantonneerde som met haar opbrengst te worden terugbetaald, vermeerderd met verwijlinterest vanaf de
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Het akkoord van de gerechtsdeurwaarder bij de bepaling van het te kantonneren bedrag bindt daarbij de
schuldeiser-opdrachtgever221.

Het kantonnement nu wordt door de wetgever in art. 1403 GerW gekenmerkt als een
bewaargeving, wat sommigen op een verkeerd spoor heeft gezet. Het gaat rechtens immers
niet om een bewaargeving van (chartaal) geld, maar om een rekeningtegoed, d.i. een vordering
die ontstaat op de Deposito- en Consignatiekas. Het gaat ook niet meer om een geldsom, maar
om een schuldvordering op de financiële instelling. Bovendien gaat het niet om een
schuldvordering in mede-eigendom, maar om een voorwaardelijke schuldvordering.

iii) Driepartijenovereenkomsten

Als men die kwalificatie als bewaargeving laat voor wat ze is222, dan valt gemakkelijk in te
zien dat de wettelijke regeling van het kantonnement helemaal niet belet dat partijen ook
zonder die regeling toe te passen kunnen overeenkomen om een geldsom te vervangen door
een rekeningtegoed223 of andere geldvordering waaraan bepaalde modaliteiten worden
gekoppeld, zij het wel alleen met het akkoord van de rekeningvoerende instelling (bank) c.q.
de schuldenaar van de geldvordering. Dan gaat het wel om een zuiver conventionele regeling,
waarvan de modaliteiten volledig afhangen van wat met die bank is overeengekomen.

Onder voorbehoud van het geval van daadwerkelijke fraude (jegens de schuldeisers), zijn die
afspraken tussen partijen echter wel perfect tegenwerpelijk aan derden, in het bijzonder aan de
schuldeisers van beide partijen, precies omdat ze de inhoud zelf van het rekeningtegoed
bepalen, dus van de vorderingen zoals ze gelden in de interne verhouding tussen de -
mogelijke – schuldeisers en de bank. Het feit dat het om een zekerheidsmechanisme gaat, doet
daaraan geen afbreuk (dat betekent enkel dat de onderliggende overeenkomst tussen de
voorwaardelijke schuldeisers onderling, verbintenisrechtelijk als een zekerheidsovereenkomst
moet worden gekwalificeerd met het oog op de bepaling van de verbintenisrechtelijke
geldigheid en gevolgen). Wel kan de vraag rijzen of die overeenkomst, indien achteraf blijkt
dat ze tijdens de “verdachte periode” werd gesloten, nog kan worden beschouwd als een vorm
van ”betaling (van een vervallen schuld) in geld of handelspapier”, op straffe van
aanvechtbaarheid onder art. 17 FaillW224. Enkel op dat laatste punt biedt het wettelijk

                                                                                                                                                               
datum van de vernietigende of wijzigende uitspraak – Rb. Gent 29 mei 2001, RW 2003-2004, 797.
221 Hof Antwerpen 19 april 2006, RW 2006-2007, 1130.
222 Zoals Cass. 9 november 1990, Arr. 1990-91, nr. 135 = Pas. 1991 I 256 = RW 1991-92, 535 noot E. DIRIX
“Het minnelijk kantonnement”, stelde, dient een consignatie van een geldsom niet noodzakelijk als een
bewaargeving te worden gekwalificeerd en kan het ook om een voorwaardelijke betaling gaan.
223 De rechtsleer die onze stelling niet volgt, gaat van de verkeerde stelling uit dat het om een geldsom gaat, en
mist daardoor de kenmerken van een schuldvordering, bv. F. GEORGES, JT 2004, (125) 132 v.
224 Maar als dusdanig kan het mechanisme zeker niet als ongeldig worden beschouwd. Er is geen enkele reden
waarom de belangen van de andere schuldeisers van de solvens beter zouden gediend zijn met het wettelijk
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georganiseerd kantonnement meer zekerheid dan deze louter conventionele figuren.

Normaal zal de overeenkomst inhouden dat de schuldenaar van de geldvordering (meestal een
bank), in ruil voor het ontvangen een geldsom, zich ertoe verbindt een overeenstemmende
creditering te verrichten van de rekening van de ene partij wanneer komt vast te staan dat deze
daar recht op heeft, dan wel van de andere partij wanneer vast komt te staan dat die daar recht
op heeft. In tussentijd kunnen beide partijen alleen gezamenlijk over het tegoed beschikken.
Bij roerende zaken (inbegrepen chartaal geld) bestaat de mogelijkheid niet om het
eigendomsrecht aldus te laten “zweven”, omdat zij een bestaan hebben op zichzelf, maar
schuldvorderingen bestaan nu eenmaal slechts in de mate waarin zij gelden tussen een
schuldeiser en een schuldenaar225. Om die reden is het dus helemaal niet nodig om aan de
uiteindelijke creditering door de bank ten gunste van één van de partijen een retro-actief
gevolg toe te dichten226.

De rechten van de begunstigde zijn niet afgeleid van die van de partij die de geldsom heeft
gestort op de rekening; in hoofde van de begunstigde gaat het om een oorspronkelijke
verkrijging227.

De benaming die partijen aan deze rekening c.q. dit tegoed geven is zonder belang – men
spreekt van consignatie, minnelijk kantonnement, escrow228, enz. – tenzij dan om de

                                                                                                                                                               
kantonnement dan met een minnelijk kantonnement, zodat hun belangen in abstracto niet als tegenargument
kunnen worden aangevoerd (zo ook E DIRIX, RW 1991-92, 537).
225 Dit wordt nu precies niet gezien door de tegenstanders, die het altijd hebben over de vraag in wiens vermogen
de geldsom zich dan wel bevindt, bv. F. GEORGES, JT 2004, 133 nr. 31.
226 De kritiek van tegenstanders van het minnelijk kantonnement (bv. F. GEORGES, JT 2004, 133) richt zich –
niet onterecht – vooral tegen de retro-activiteit van de betaling waarop sommige voorstanders zich beroepen. Het
is echter helemaal niet nodig zich daarop te beroepen.
227 Vg. Rb. Brussel 4 februari 1998, TBBR 1998, 157.
228 Bij een escrow-overeenkomst wordt het geld (of andere goederen, maar daarover gaat het hier niet)
toevertrouwd aan een escrow-agent, een derde die vervolgens bij de vervulling van de bepaalde voorwaarden een
overeenstemmende geldsom zal betalen aan de ene of de andere partij. Het kan natuurlijk zijn dat de escrow agent
volgens de overeenkomst het geld zelf niet mag bijhouden maar op zijn beurt moet omzetten in een
rekeningtegoed (escrow account genaamd). Dan gaat het om een combinatie van escrow met een
kwaliteitsrekening, zoals in de tekst nader wordt besproken.
Over escrow-overeenkomsten, zie verder R.I.V.F. BERTRAMS, De escrow-overeenkomst als zekerheids- en/of
beheersinstrument voor geldstromen, in Contracteren in de internationale praktijk, Kluwer Deventer 2002; M.
DELIERNEUX en J. HAMBENNE, “La place de l’escrow account dans le cadre des sûretés issues de la
pratique”, in X., “Le juriste dans l’entreprise/Jurist in bedrijf”, Bruylant Brussel 1989, 153 v.; E. DIRIX en R. DE
CORTE, (1999) nr. 552, p. 377, (2006) nr. 18, p. 20; E. DIRIX en V. SAGAERT, TPR 2004, p. 277; G. DU
BOIS, “Problèmes posés par “l’escrow account” et par la compensation comme sûreté dans certains instruments
financier”, in A.M. STRANART (ed.), Le droit des sûretés, Editions du Jeune Barreau Buxelles 1992, 417 v.; G.
SCHRANS en R. STEENNOT, Algemeen deel van het financieel recht, in Reeks Instituut Financieel Recht, ,
Intersentia Antwerpen 2003, nr. 209; J. VAN LANCKER, “De Escrow Agreement in het kader van
overnameovereenkomsten”, V & F 1998, (317), nr. 1; P. VAN OMMESLAGHE, “Les sûretés issues de la
pratique. Développements récents”, in A.M. STRANART (ed.), Le droit des sûretés, Editions du Jeune Barreau
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overeenkomst tussen partijen uit te leggen volgens de gebruiken wanneer ze een lacune bevat.
De enige nadelen t.a.v. het wettelijk geregelde kantonnement zijn:
- dat partijen de modaliteiten in beginsel ook uitdrukkelijk zullen moeten overeenkomen en
niet kunnen terugvallen op een wettelijke regeling; al wordt vaak aanvaard dat partijen
stilzwijgend overeengekomen zijn om de interest op de schuldvordering te vervangen door de
interest op het rekeningtegoed229.
- dat een dergelijk rechtsgevolg niet kan bereikt worden door één partij op éénzijdige wijze,
zonder het akkoord van de tegenpartij (en de bank).  Ook vrijwaart dit de rechthebbende
natuurlijk niet tegen het onvermogend worden van die derde230.

Opdat deze rekeningen dit bijzonder rechtsgevolg zouden hebben volstaat het dus niet dat er
een daartoe strekkende overeenkomst bestaat tussen de verschillende mogelijke begunstigden
van de rekening, maar moet dit ook ten aanzien van de rekeningvoerende instelling (bank)
bedongen zijn. Zoniet is deze rekening niets anders dan een gewone rekening, een
schuldvordering van de rekeninghouder, en blijft de bank die een eenheid van rekeningen heeft
bedongen, gerechtigd om het tegoed op deze rekening te compenseren met tekorten op andere
rekeningen van dezelfde rekeninghouder (vgl. dezelfde problematiek verder onder bij de
kwaliteitsrekeningen)231. Heeft de bank daarentegen ermee ingestemd dat er aldus
voorwaardelijke rechten worden geschapen, dan kan zij jegens de begunstigde geen
schuldvergelijking inroepen met schuldvorderingen die zij op de andere betrokken partij zou
hebben232.

Het loutere feit dat partijen een bedrag blokkeren op een rekening, betekent niet noodzakelijk
dat er ook een overeenkomst is dat er voorwaardelijke rechten ontstaan ongeacht samenloop.
Met name wanneer het minnelijk kantonnement gebeurt om een bewarend beslag op te heffen
of te vermijden, komt de rechtspraak wel eens tot de conclusie dat de solvens niet de bedoeling
hadden om een voorwaardleijk recht op betaling toe te kennen aan de andere partij (en dit dus
ook niet bedongen heeft van de financiële instelling)233.

Of een dergelijk “minnelijk kantonnement” evenzeer de loop der interest stopt of niet, en aan
                                                                                                                                                               
Bruxelles 1992, (377); C. DEHOUCK, “Kan escrow een alternatief voor documentair krediet bieden?”, DAOR
2004, afl. 69, (10).
229 Bv. Rb. Gent 27 september 2005, RW 2006-2007, 410.
230 Daartegen worden dan weer andere maatregelen genomen, meer bepaald doordat de derde verplicht wordt het
geld te deponeren op een derden- of kwaliteitsrekening.
231 Voor een toepassing bij een rekening waarvan het tegoed door de rekeninghouder-huurder en zijn verhuurder
bestemd was tot huurwaarborg, maar dat nooit met de bank was overeengekomen, zodat deze het recht behield te
compenseren: Rb. Gent 27 maart 2001, RW 2003-2004, 671.
232 Bv. Hof Brussel 16 oktober 1996, RW 1998-99, 18; V. SAGAERT, "Het Hof van Cassatie geeft groen licht
voor het minnelijk kantonnement", RW 2006-2007, (1680) 1681 nr. 3.
233 Hof Luik 6 februari 1991, JLMB 1996, 1038; E. DIRIX & V. SAGAERT, "De kwaliteitsrekning herbeozcht",
TPR 2004, 281 nr. 15; V. SAGAERT, "Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement",
RW 2006-2007, (1680) 1681 nr. 5.
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wie de interest toekomt op het rekeningtegoed, zijn vragen van uitleg van de overeenkomst
tussen de partij die kantonneert en zijn wederpartij234.

De zopas besproken figuur kan gecombineerd worden met de figuur van de kwaliteitsrekening,
met name wanneer een rekeningtegoed wordt gecreëerd dat op naam staat van de advocaten of
notarissen van beide partijen en daarbij wordt overeengekomen onder welke voorwaarden die
som aan de ene dan wel de andere partij zal worden uitbetaald.  Overigens kan een
vergelijkbare (maar niét identieke) zekerheid ook worden geschapen door gelden te storten op
de kwaliteitsrekening van één enkele, gemeenschappelijke tussenpersoon. Deze rechtsfiguur
wordt zo dadelijk nader besproken.

De voorwaardelijke schuldvorderingen van de diverse mogelijke rechthebbende bij een
minnelijk kantonnement leiden ten dele een eigen leven. Zo kan elk van de partijen zijn
voorwaardelijke vordering overdragen of kan deze in beginsel in beslag worden genomen.
Indien een voorwaardelijk gerechtigde failliet gaat, komt die voorwaardelijke schuldvordering
in beginsel in de boedel terecht.

Hetzelfde geldt indien de voorwaardelijk gerechtigde een bewindvoerder is, wiens bevoegdheden in geval van
faillissement overgaan op een faillissementscurator. Een interessant casus in dit verband vinden we in de zaak die
leidde tot het cassatie-arrest van 2 februari 2007235: de pandhouder op handelszaak en de commissaris inzake
opschorting inzake gerechtelijk akkoord waren overeengekomen de verkoopprijs van de handelszaak (verkocht
tijdens de opschortingsfaze van gerechtelijk akkoord) te storten op een kwaliteitsrekening op naam van de
advocaten "met de gevolgen van een kantonnement", nu er betwisting was of door de commissaris gedane
uitgaven, die boedelschulden waren van het gerechtelijk akkoord, voorgingen op de rechten van de pandhouder of
niet. Het bedrijf ging failliet en de rechter besliste dat het deel van sommen op de kwaliteitsrekening dat
overeenstemde met de boedelschulden die voorrang hadden op het pand handelszaak, aan de curator moest
worden uitbetaald.  Het cassatie-arrest zelf is vooral van belang omdat het uitdrukkelijk stelt dat samenloop geen
afbreuk doet aan het mechanisme van een minnelijk kantonnement.

c) Schuldvergelijking in meerpartijenverhoudingen (multilaterale netting)

Voor zover dit intern is overeengekomen, kan op grond van genoemd beginsel ook
schuldvergelijking in meerpartijenverhoudingen bedongen worden op een wijze die
tegenwerpelijk is in geval van samenloop236.
                                                  
234 Hof Gent 30 mei 1995, P&B 1996, 105 = RW 1996-97, 678. Volgens Hof Brussel 16 december 1997, TBBR
1999, 472 noot G. VAN MELLAERT, "Minnelijk kantonnement en procesrechtsmisbruik", werkt het minnelijk
kantonnement niet bevrijdend en laat het dus de interest doorlopen.
235 Cass. 2 februari 2007, AR nr. C.05.0367.N, KBC bank t. K. Creyf q.q. faill. Datafer, D'Hoore, RW 2006-
2007, 1679 n. V. SAGAERT "Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement".
236 ZIE Hof Antwerpen 27 oktober 1997, RW  1998-99, 675 (overeenkomst tussen meerdere verbonden
vennootschappen en een bank, waardoor deze tussen de rekeningen van de onderscheiden vennootschappen mag
verrekenen); K. TROCH, “Bankdeposito’s en bankrekeningen in beweging” in Bankcontracten (red. B. Tilleman
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Dergelijke multilaterale netting vinden we met name regelmatig bij partijen die alle
aangesloten zijn bij een of andere beurs of andere verrekeningsinstelling; treedt die instelling
op als centrale tegenpartij, dan is er strikte genomen geen multilaterale schuldvergelijking
maar een meervoud aan bilaterale schuldvergelijkingen tussen elk van de deelnemers en die
centrale tegenpartij.

Zoals hoger vermeld zijn er voor de geldigheid van dergelijke overeenkomsten m.b.t. de
rekeningtegoeden en effecten op naam geen specifieke wettelijke bepalingen nodig; anders is
het w.b. andere effecten.

d) Op naam van een middellijk vertegenwoordiger ontstane vorderingen; kwaliteitsrekeningen
als bijzondere toepassing.

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

i) De door een middellijk vertegenwoordiger verkregen schuldvordering

Uit art. 103 FaillW en de verdere uitwerking daaraan door rechtsleer en rechtspraak
gegeven237, blijkt namelijk dat er bij dergelijke vorderingen een trustachtige opsplitsing
plaatsvindt van het eigendomsrecht op de vorderingen. In geval van insolventie van de
tussenpersoon, en mogelijks ook in geval van rechterlijke tussenkomst bij wanprestatie van die
persoon, kan die vordering door zijn opdrachtgever zelf worden uitgeoefend, maar overigens
heeft de tussenpersoon er exclusief het beheer over238. Dit heeft te maken met het onderscheid
tussen de verbintenisrechtelijke en zakenrechtelijke gevolgen van de openlijke middellijke
vertegenwoordiging: verbintenisrechtelijk is de tussenpersoon wederpartij, zakenrechtelijk
komt het tegoed in beginsel toe aan zijn opdrachtgever; de rechten van de tussenpersoon
hebben wel ook een zakelijk aspect (zo zal de opdrachtgever een bewindsrecht hebben op die
                                                                                                                                                               
en B. Du Laing), Die Keure Brugge, 2004, (203), 223-239.
237 O.m. E. DIRIX & V. SAGAERT, "De kwaliteitsrekening herbezocht", TPR 2004, (263) 269 nr. 6
238 Vergelijkbare bepalingen zijn te vinden, zijn het met schakeringen, in meerdere andere rechtsstelsels, bv. art.
401 Zwitserse OR (waar de opdrachtgever reeds eigenaar wordt van de door de tussenpersoon voor zijn rekening
verworven schuldvordering zodra hij al zijn verplichtingen m.b.t. die opdracht is nagekomen; deze overgang
wordt gezien als een vorm van wettelijke subrogatie).; art. 7:420 NBW.
Zie ook art. PECL Artikel 3:302. Insolventie of wezenlijke tekortkoming van de tussenpersoon jegens de
opdrachtgever: "Wordt een tussenpersoon insolvabel of begaat hij een wezenlijke tekortkoming jegens de
opdrachtgever, of staat het voor de dag waarop nakoming verschuldigd is vast dat de tussenpersoon wezenlijk zal
tekortschieten, dan:
(a) moet de tussenpersoon de opdrachtgever op diens verzoek de naam en het adres van de derde mededelen; en
(b) kan de opdrachtgever jegens de derde de rechten uitoefenen die voor zijn rekening door de tussenpersoon zijn
verkregen, onverminderd de verweermiddelen die de derde kan tegenwerpen aan de tussenpersoon.
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schuldvordering en meestal ook een zekerheidsrecht).

De opvordering door de principaal in geval van faillissement van de tussenpersoon, geldt
slechts voor zover de tussenpersoon openlijk voor andermans rekening is opgetreden (vgl.
hoger de bespreking van de leer van de zakenrechtelijke simulatie bij verborgen middellijke
vertegenwoordiging).

ii) De (bijzondere) kwaliteitsrekening

Een belangrijke toepassing van de zopas genoemde trustachtige opsplitsing van vorderingen
op naam van tussenpersonen vinden we bij vorderingen die een tussenpersoon heeft op een
financiële instelling wegens toevertrouwde gelden, indien hij de rekening bij die bank
aanhoudt “qualitate qua”. Men noemt deze dan ook "kwaliteitsrekeningen"239. Voorbeelden:
- derdenrekeningen van advocaten en gerechtsdeurwaarders;
- rubriekrekeningen van notarissen;
- derdenrekeningen van vermogensbeheerders, vastgoedmakelaars, sekwesters, e.d.m.
- faillissementsrekeningen van curatoren (zij het met een dele verschillend regime);
- en meer in het algemeen allerlei escrow-rekeningen van escrow agents (vgl. hoger).

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

NB. Het gaat hier niet om de de effectenrekeningen van banken en beursmakelaars voor hun
cliënten (zie het KB giraal effectenverkeer, besproken in Deel VII); die betreffen immers
waardepapieren en geen schuldvorderingen op naam. De regeling daarvan is ten dele
gelijkaardig, maar er zijn ook enkele verschillen precies omdat het voorwerp van de rekening
geen schuldvordering (geldtegoed) is, maar een (aandeel in een) hoop effecten.

                                                  
239 Zie daarover naar Belgisch en/of Nederlands recht uitvoeriger E. DIRIX, “Kwaliteitsrekeningen”, TPR 1996,
p. 71 v.; E. DIRIX & R.D. VRIESENDORP (red.), Inzake kwaliteit, met onder meer M.E. STORME, "De
kwaliteitsrekening, zakenrechtelijk bekeken", p. 55-80, ook (bijgewerkt) in X., Kwaliteitsrekeningen (reeks
Voorrechten en hypotheken. grondige studies nr. 5), Kluwer Antwerpen 1999, p. 37 v. en ingewerkt in mijn
bijdrage "Van trust gespeend ? Trusts en fiduciaire figuren in het belgisch privaatrecht", TPR 1998, 703 v., ook
op http://www.storme.be/trust.html; E. DIRIX & V. SAGAERT, TPR 2004, 263 v.; I. SAMOY, Middellijke
vertegenwoordiging, nr. 780 v.; R.M. AVEZAAT, De kwaliteitsrekening, studiepockets privaatrecht, Kluwer
Deventer 2002.
Contra de hier verdedigde opvatting A.M. STRANART, RPDB Complément VIII,  V° "La saisie-arrêt bancaire"
nr. 61.
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Een kwaliteitsrekening is per definitie een rekening (die een verbintenisrechtelijke verhouding
is) die door de rekeninghouder openlijk qualitate qua wordt “gehouden” (beheerd), d.i. niet
voor eigen rekening, maar voor rekening van één of meer andere personen240 (of, voor zover
het recht dit erkent, een afgezonderd vermogen dat niet aan een persoon zou toebehoren)241.
Openlijk qualitate qua betekent: met vermelding van de kwaliteit van opdrachtnemer. De
rekeninghouder is met de schuldenaar van de vordering (rekeningvoerende instelling)
overeengekomen dat hij de rekening houdt “voor rekening van derden”. Het is in beginsel
voldoende dat de bewindvoerder openlijk aangeeft qualitate qua of voor andermans rekening
te handelen, zonder dat hij daarbij de identiteit van de opdrachtgever/begunstigde moet
opgeven (openlijke middellijke vertegenwoordiging volstaat). De rekening staat niet op naam
van de rechthebbende-begunstigde.

Een rekening wordt nog geen kwaliteitsrekening omdat een partij die geld op die rekening stort
of overschrijft, een bepaalde bestemming voor die geldsom vermeldt242. In dat geval maakt de
som – of liever : de vordering op de bank tot beloop van die som – gewoon deel uit van het
vermogen van de rekeninghouder243; de bank kan dit tegoed ook compenseren met schulden
van die rekeninghouder; en bij faillissement van de rekeninghouder valt het tegoed in de
boedel. Het is dus maar anders als de rekeningvoerende bank ermee instemt dat het om een
bijzondere rekening gaat.

Is het rekeningtegoed volgens de interne verhouding tussen rekeninghouder en bank een
“eigen” tegoed van de rekeninghouder (nostro-tegoed), dan kunnen de schuldeisers van de
rekeninghouder zich daarop verhalen (en de bank bv. mee verrekenen) tot op het ogenblik
                                                  
240 Waarbij de rekeninghouder wel één van die personen kan zijn, de middellijke vertegenwoordiger die optreedt
voor gemene rekening van hemzelf en zijn opdrachtgever(s); deze wijze van optreden kan wel voor bepaalde
beroepen verboden zijn.
241 Omzeggens alle afgescheiden vermogens die ons recht kent, zijn ofwel gevallen van mede-eigendom
(maatschap, feitelijke vereniging, huwelijksgemeenschap, enz.) ofwel rechtspersonen (vennootschap met
rechtspersoonlijkheid, vzw, stichting). M.i. kan men hoogstens in sommige gevallen van rechtspersoon in
oprichting spreken van een dergelijk, in zekere mate door het recht erkend, afgescheiden vermogen.
242 Hof Brussel 16 april 1987, JT 1987, 575; Hof Antwerpen 20 april 1993, R.Not.B. 455; Hof Brussel 23
december 1998, TBH 1999, 681 noot; Hof Brussel 9 juli 1957, RW 1957-58, 456; Hof Bergen 26 juni 1984, Pas.
1984 II 140 = RPS 1984, 292. De gewone "studierekening" van de notaris is zo'n rekening waarop weliswaar
binnen bepaalde grenzen ook derdengelden kunnen toekomen, maar die geen kwaliteitsrekening is. Volgens de
wet is de notaris maar verplicht gelden op een rubriekrekening te plaatsen indien ze niet binnen één maand aan de
bestemmeling worden overgemaakt (art. 34 Notarisambtwet) en het om een bedrag groter dan 2500 Euro gaat.
Idem voor de gewone kantoorrekening van een gerechtsdeurwaarder.
243 Zie bv. Cass. 9 mei 1947, Arr. 1947, 148 = Pas. I 192 (geldsom die men moest terugbetalen werd door de
schuldenaar zogenaamd geblokkeerd op een rekening). Voor de basisregel, vgl. Cass. fr. 20 april 1983, Bull.civ.
1983 I nr. 127 = Defrénois 1983 art. 33132, 1142 v.: rekeningtegoeden op een gewone bankrekening vallen in het
vermogen van de titularis, ongeacht de oorsprong van de gelden en de bestemming die zij voordien hadden (in
casu tegoeden afkomstig van gelden die een verzekeringsmakelaar voor rekening van de verzekeraar had geïnd,
maar op een eigen rekening had geplaatst). Dit belet niet dat de personen die eraan meegewerkt hebben de
derdengelden van hun doel af te wenden daarvoor aansprakelijk kunnen zijn jegens de bestemmeling (vgl. bv.
Hof Antwerpen 15 december 2003, RW 2005-2006, 1470).
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waarop het tegoed op tegenwerpelijke wijze aan een ander toekomt (door kennisgeving van
cessie, door naasting door de opdrachtgever, enz.); is het een tegoed dat qualitate qua wordt
aangehouden, dan is dat niet het geval244.

Is aan de vereisten voor een kwaliteitsrekening voldaan, dan maakt het tegoed geen deel uit
van het vermogen van de rekeninghouder245. De begunstigde is dus - al dan niet
voorwaardelijk - (mede-)eigenaar van het rekeningtegoed246. Dit belet niet dat de bank in
geval van derdenbeslag tegen de titularis van de rekening in zijn verklaring van derde-
beslagene ook van deze rekening melding moet maken; de bank kan immers niet nagaan aan
wie de gelden wel toebehoren247.

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

Het bewindsrecht van de tussenpersoon kan beëindigd worden volgens de regels die gelden
voor de interne verhoudingen. In vele gevallen zal het mandaat van de bewindvoerder niet
door de gerechtigde éénzijdig kunnen worden beëindigd, omdat deze niet onvoorwaardelijk
gerechtigd is, en er dus meerdere belanghebbenden zijn. Indien alle (ook voorwaardelijk)
gerechtigden akkoord zijn, kan de rekeninghouder vervangen worden door een nieuwe. Indien
er voor elke belanghebbende een tussenpersoon optreedt (typisch voorbeeld is de rekening op
naam van meerdere advocaten), dan is de vervanging van één ervan een loutere partijkwestie.
De advocaat die opgevolgd wordt heeft de verplichting mee te werken aan de overdracht van
de rekening aan zijn opvolger248.

iii) De generale kwaliteitsrekening of omnibus-rekening

Het is ook mogelijk dat de rekeninghouder één enkele rekening voert voor meerdere
rechthebbenden uit verschillende verrichtingen of rechtsverhoudingen. Men noemt dit ook een
algemene of generale derdenrekening of een omnibus-rekening (En. omnibus account), i.t.t. de

                                                  
244 Vgl. ook Cass.fr. 7 maart 2000, JCP éd. E, 2000, 726: Cass.fr. 10 februari 1998, RTDComm 1998, 392.
245 Vgl. (derdenrekening advocaat) Beslagr. Luik 10 september 2001, JLMB 2001, 1498; G. DE LEVAL, Traité
des saisies, 631; L. LANOYE, "Beslag onder derden op een (ban)rekening", Liber amicorum Marcel Briers,
Mys&Breesch Gent 1993, 287.
Zo ook in Nederland HR 12 januari 2001, RvdW 2001, 29; a contrario HR 3 februari 1984, Slis-Stroom, NJ 1984
nr. 752.  Zie verder A. STENEKER, Kwaliteitsrekening en afgescheiden vermogen, Kluwer Deventer 2005.
Dit geldt a fortiori wanneer de gefailleerde niet eens rekeninghouder is, maar de rekening enkel zijn naam
vermeld omdat zij een gemeenschappelijke rekening is van meerdere van zijn schuldeisers, die het geld op één
rekening lieten storten om het achteraf onder elkaar te verdelen  - het geval dat aanleiding gaf tot het arrest Hof
Antwerpen 13 februari 1996, RW 1996-97, 610.
246 Vgl. Z. VAN HEE, Verslagen Comité Studie en wetgeving 1961, I, 38; Hof Luik 6 november 1967, JL 1967,
81; corr. Luik 30 juni 1964, RPNot. 1965, 351 n. P.W.
247 Vgl. Beslagr. Brussel 20 januari 2000, TBH 2001, 856 noot J.P. BUYLE & M. DELIERNEUX.
248 Dit leidt men af uit art. 1 II van het OVB-reglement inzake opvolging.
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speciale derdenrekening, die slechts tegoeden van één gerechtigde betreft:
- notarissen houden in beginsel afzonderlijke rubriekrekeningen voor elke verrichting249, maar
daarnaast vaak toch ook een algemene derdenrekening250;
- bij beleggingsvennootschappen zijn beiden mogelijk (art. 77 Wet beleggingsondernemingen:
6 april 1995);
- advocaten daarentegen hebben behalve voor erg belangrijke bedragen meestal maar één
derdenrekening, waarop de verschillende derdengelden vermengd zijn251.

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

Is er een tekort op de rekening, dan wordt dit door alle rechthebbenden evenredig gedragen;
deze regel vinden we wettelijk voor effectenrekeningen (waarover verder meer), maar is ook
de enige zinvolle regel voor geldtegoeden op kwaliteitsrekeningen (vgl. in Nederland de art.
25 III en IV Notarisambtwet 1999)252.

Is de rekeninghouder zelf ook mede-eigenaar (vermenging van nostro-tegoeden met derden-
tegoeden), dan is dit onvoldoende reden om te beslissen dat de tegoeden dan geheel in het
vermogen vallen van de rekeninghouder253; in tegendeel wordt aanvaard dat de
rekeninghouder - en dus ook zijn schuldeisers - achtergesteld wordt op de derden voor wiens
rekening hij tegoeden aanhoudt254. De rekeninghouder wordt geacht bij afhaling of
overboeking van tegoeden eerst zijn eigen tegoed te hebben afgehaald. Hij is immers krachtens
de rechtsverhouding met de gerechtigden “gebonden” om het tegoed eerst voor de anderen te
houden. In zo’n geval wordt een tekort eerst aan hem aangerekend en pas nadien evenredig

                                                  
249 zie art. 34 Notarisambtwet en art. 2 en v. Koninklijk Besluit van 10 januari 2002  betreffende het beheer van
de door een notaris ontvangen sommen,  effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het
toezicht  op de boekhouding van de notarissen, voorheen KB 14 december 1935 betreffende  de organisatie en de
controle van de boekhouding van notarissen.
250 in Nederland de regel, zie art. 25 I Notarisambtwet 1999.
251 zie Art. 1 Reglement van de Nationale Orde van advocaten van 19 januari 1989 en Reglement derdengelden
van de Orde van Vlaamse balies van 11 december 2002; art. 3.8.1. Europese Code van deontologie. In Frankrijk
art. 27 Décret nr. 72-671 van 13 juli 1972. Voor de erkenning van het rechtsgevolg, zie Cass. fr. 19 februari 1985,
Bull.civ. 1985 II nr. 68 = D. 1985, I.R., 319. Tegen de kwalificatie als kwaliteitsrekening: J.P. BUYLE, “Les
jardins secrets du compte bancaire professionnel de l’avocat”, in Liber amicorum Lucien Simont, Bruylant
Brussel 2002, 953 v.
252 Zo ook DIRIX & SAGAERT, TPR 2004, (263) 268 nr. 5.
253 Dat werd nochtans ten onrechte beslist in Hof Brussel 26 maart 2002, NJW 2003, 346 = TBBR 2003, 312 en
op p. 317 v. afkeurende noot V. SAGAERT "De derdenrekening van een advocaat: een algemene
kwaliteitsrekening".
254 Zo ook V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 457; DIRIX & SAGAERT, TPR 2004, (263) 268 nr. 5.
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verdeeld over de gerechtigden255.

h. Gevolgen tussen partijen van levering in strijd met een overdraagbaarheidsbeperking.

Is een recht om genoemde redenen niet overdraagbaar, dan bestaat wel de mogelijkheid voor
de eigenaar ervan om met een derde een fiduciaire overeenkomst te sluiten, krachtens dewelke
hij de schuldvordering ten bate van die derde zal uitoefenen en aan die derde de vruchten zal
doorbetalen. Voor zover men bij de "croupier" (art. 38 Wb. Venn., voorheen 1861 B.W.) niet
zou aanvaarden dat daarbij een soort mede-eigendom (stille maatschap) en/of een opsplitsing
van het aandeel in lidmaatschapsrechten en vermogenswaarde zou ontstaan, is dat een
voorbeeld van een dergelijke fiduciaire verhouding.

Gaat men ervan uit dat overdraagbaarheidsbeperkingen niet kunnen verhinderen dat een schuldeiser zijn
eigendomsrecht overdraagt, maar als gevolg hebben dat de verkrijger zijn eigendomsrecht slechts via de
vervreemder kan uitoefenen, dan kan de vervreemder de schuldvordering in eigen naam, maar voor rekening van
de verkrijger, uitoefenen.

                                                  
255 De regel vinden we in art. 25 IV (Staats-)Nederlandse Notarisambtwet 1999. Vgl. ook art. 25 Wb.Venn, art. 8
III van de W. 22 juli 1991 Deposito- en thesauriebewijzen, art. 471 IV Wb.Venn en art. 10 IV KB giraal
effectenverkeer.
De redenering vinden we meer algemeen in het common law terug wat gelden van een trust betreft. Daar wordt
dergelijk vermoeden echter via de figuur van een constructive trust van rechtswege gemaakt en kan het aan
derden worden tegengeworpen. Zie F.P. van KOPPEN, “Bestaan er echte trustverhoudingen in Nederland,
Duitsland en Luxemburg”, WPNR  nr. 5906-5907, p. 130; mijn bijdrage in RW 1996-97, randnr 21 = in Le trust et
la fiducie / De trust en de fiduciaire overeenkomst, randnr. 21.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 152 -

AFDELING B.   DE DRIEVOUDIGE GELAAGDHEID VAN
SCHULDVORDERINGEN.

1. Eerste laag: de bescherming van schuldvorderingen als onlichamelijke goederen.

Als onlichamelijke geoderen genieten de schuldvorderingen ook in zekere mate van de eigendomsbescherming.

Al is de schuldvordering gezien vanuit de passiefzijde (schuld) een relatief recht, heeft zij dus toch ook
zakenrechtelijke opzichten. Daaraan beantwoordt in zekere mate ook een bescherming zoals die van andere
vormen van eigendom. Het gaat hier niet om de bescherming die de schuldeiser heeft ten aanzien van het
voorwerp van zijn schuldvordering (de prestatie), maar om de bescherming die hij heeft ten aanzien van zijn
recht op de schuldvordering. Dit veronderstelt dus dat het de gerechtigdheid zelf is van de schuldeiser die wordt
aangetast, niet de inhoud van zijn recht of het voorwerp ervan (de prestatie). Dit vinden we wanneer een derde
zonder toestemming van de eigenlijke schuldeiser de schuldvordering cedeert of int of pretendeert erover te
kunnen beschikken.

Het "eigendomsrecht" op een schuldvordering heeft precies dezelfde tegenwerpelijkheid aan derden als elk
zakelijk recht, zij het dat de vormen van de bescherming ervan aan de aard van het goed moeten worden
aangepast.

a. Primaire remedies (rechtstreekse rechtsbescherming)

Primaire remedies zijn remedies die het geschonden recht rechtstreeks beschermen, waaronder ook
afweerrechten. De primaire remedies ter bescherming van een recht op een lichamelijke zaak zijn de revindicatie
en de gemeenrechtelijke vordering tot stopzetting (actio negatoria256) of tot ontkenning van andermans recht
(ook een vorm van actio negatoria).

Bij schuldvorderingen is revindicatie in eigenlijke zin niet mogelijk (afgezien van aan order of toonder gestelde
vorderingen, waarbij het waardepapier als een zaak wordt behandeld, zie Hoofdstuk IX).

Maar we vinden wel een gelijkaardige bescherming : enerzijds een vordering tot stopzetting jegens degene die de
schuldvordering “bezit” dan wel zich het eigendomsrecht erop aanmatigt; anderzijds een declaratore vordering
ten aanzien van de schuldenaar (bij gedematerialiseerde rechten ten aanzien van de persoon via wie ze worden
uitgeoefend).

                                                  
256 Voor pionierswerk van Van GERVEN op dit domein, zie zijn openingsrede voor de Conferentie van de Jonge
Balie te Dendermonde 5 november 1960 : “Over de vordering tot ophouden ingesteld door K.B. nr. 55 van 23
dec. 1934, de beteugeling van economische delicten en de gemeenrechtelijke vordering tot ophouden”, R.W.
1960-61, 609 v.
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Voor al deze remedies volstaat het dat er objectief gezien een aantasting is van de gerechtigdheid zelf door een
handelen van de tegenpartij (objectieve onrechtmatigheid is dan voldoende). Wanneer de aantasting niet het
gevolg is van een doen, doch slechts van een nalaten, kan het niet meer om een vordering tot stopzetting gaan.

b. Onrechtstreekse rechtsbescherming als goederen.

Secundaire remedies zijn remedies die het geschonden recht onrechtstreeks beschermen, in het bijzonder door
vergoedingsrechten. De secundaire remedies ter bescherming van een recht op een zaak zijn de vorderingen :
- wegens onrechtmatige aantasting (vorderingen tot schadevergoeding of tot herstel),
- wegens ongegronde verrijking en
- (uitzonderlijk) wegens buitengewone schade wegens rechtmatige daad.
Voor een vordering tot schadevergoeding of herstel is in beginsel een fout vereist. Traditioneel leert men dat die
fout (die vereist dat de objectief onrechtmatige handeling ook een schuldige is) wordt vermoed bij inbreuk op
een specifiek gebod of verbod (resultaatsverbintenis), en dat daarbuiten een inbreuk is vereist op de algemene
zorgvuldigheidsplicht (inspanningsverbintenis). Men vergeet dat er daarnaast ook sprake is van een vermoeden
van fout zodra door een handelen (geen nalaten) andermans subjectieve recht rechtstreeks wordt aangetast.

Zoals hierboven reeds gezegd, zal het bij schuldvorderingen zelden voorkomen dat een derde het eigendomsrecht
op de vordering aantast, anders dan door de vordering te innen dan wel ze onbevoegd te vervreemden. De schade
ontstaat in die gevallen eerst wanneer de schuldenaar bevrijdend betaalt c.q. de derde-verkrijger - in ons geval
eigenlijk de vierde partij - beschermd wordt257. Is de vierde te kwader trouw, dan zal hij volledige
schadevergoeding verschuldigd zijn. Is de vierde (die het recht heeft aangetast) te goeder trouw, dan beschikt de
echte schuldeiser nog over een verrijkingsvordering tot beloop van wat die vierde ontvangen heeft (door inning
van de vordering, dan wel door de verkoop ervan). Anders dan in het common law, gaat het hier in beginsel om
een zuiver obligatore vordering (geen tracing into the assets).

2. Tweede laag : de schuldvordering als een recht op een prestatie (in natura).

a. Uitgangspunten

De schuldvordering heeft evenwel niet alleen als een vorm van eigendom, maar ook in zijn
eigen aard, als recht op een prestatie, een principiële tegenwerpelijkheid aan derden. Deze
tegenwerpelijkheid is inderdaad minder vanzelfsprekend, maar toch ook aanwezig in ons recht.

In beginsel moet de derde zich ook bij schuldvorderingen moet onthouden van elke inbreuk op het recht van de
titularis (rechtsplicht). Daartoe moet men wel nauwkeurig het voorwerp van de schuldvordering voor ogen
houden. Een schuldvordering verschaft op zichzelf natuurlijk geen exclusiviteit ten aanzien van een zaak of goed.
Maar het voorwerp van een verbintenis is dan ook nooit een goed : het is een prestatie die bestaat uit een geven,
doen of nalaten. En het recht dat de schuldeiser heeft ten aanzien van die prestatie van de schuldenaar is even

                                                  
257 Regels voor deze bescherming vinden we gedeeltelijk in art 1690 BW. Deze regels zijn onvolledig, doch het
zou ons te ver voeren hier het stelsel van derdenbescherming bij schuldvorderingen uit te werken.
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tegenwerpelijk aan derden als het recht dat een partij met een zakelijk recht op een zaak heeft ten aanzien van die
zaak. De schuldenaar kan aan derden weliswaar onder bepaalde omstandigheden daarmee onverzoenbare rechten
toekennen, maar hij mag dat niet; maar op dezelfde wijze kan iemand die beschikkingsonbevoegd is onder
bepaalde omstandigheden aan derden zakelijke rechten toekennen, ook al mag hij dat niet.

Derden mogen concurreren, zolang zij niet concurreren op die specifieke prestatie; zij mogen met de schuldeiser
concurreren op het vermogen van diens schuldenaar in het algemeen (door andere schuldvorderingen op dezelfde
schuldenaar te verkrijgen en te pogen die te verhalen), zij mogen concurreren met de schuldeiser om rechten te
verkrijgen van potentiële schuldenaars (klantenwerving) en dergelijke meer. Maar die vrijheid van mededinging
wordt beperkt waar een schuldeiser reeds daadwerkelijk een recht op een prestatie heeft verkregen; in dat geval
speelt de “concurrentie” tussen de schuldeisers maar terug indien de prestatie materieel of juridisch onmogelijk
is (“concurrentie” dan in de zin van samenloop, zie hieronder de derde laag)258.  De “exclusiviteit” van het recht
op de prestatie veronderstelt dus steeds dat de prestatie in het vermogen van de schuldenaar ligt, in letterlijke zin
(verbintenissen tot geven, m.i.v. geldschulden) of in een meer algemene zin (andere verbintenissen). Maar de
exclusiviteit ten aanzien van die prestatie verschaft op geen enkele wijze een exclusiviteit op het vermogen van
de schuldenaar of op enig goed daarin. Daar het recht op een prestatie geen recht is op het vermogen van de
schuldenaar in zijn algemeenheid, verbiedt het de schuldenaar in beginsel niet om soortgelijke prestaties ook aan
anderen toe te zeggen. Derden blijven vrij te concurreren door zélf inspanningen te verrichten om een recht op
een prestatie te verkrijgen (die vrijheid wordt slechts beperkt door zakelijke rechten en intellectuele
eigendomsrechten), zij zijn evenwel niet vrij om anderen het voordeel te ontnemen van de rechten op prestaties
die deze anderen door hun eigen inspanningen hebben verworven. In die zin zijn zij gebonden aan het feit dat de
schuldeiser recht heeft op die prestatie, zonder dat dit uitsluit dat zij door eigen inspanningen soortgelijke rechten
kunnen verwerven259. Wanneer een partij erin slaagt om door haar inspanningen een interessante overeenkomst
binnen te halen (een huurceel, een arbeidsovereenkomst met een goede werknemer, een interessante agentuur),
dient zij van een zekere prestatiebescherming te genieten. Dit geldt nog meer wanneer het gaat over waarden die
eerst door inspanningen in de uitvoering van de overeenkomst werden geschapen (investeringen in het gehuurde
goed, in de werving van kliënteel als agent of concessiehouder, enzovoort). Door het recht op de prestatie te
beschermen wordt vermeden dat de waarde die aldus door een partij wordt geschapen, zonder vergoeding door
een derde kan worden geïnd; De bescherming geeft de partij die deze waarde heeft geschapen, de mogelijkheid
ze te innen, bv. door de contractuele positie aan een derde te verkopen (“verkoop” van de huurceel, de agentuur,
de verzekeringsportefeuille, enzovoort, meestal in het kader van de verkoop van een handelszaak). De
schuldeiser is daarmee nog niet beschermd tegen “ontwaarding” die het gevolg zou zijn van de algemene
insolvabiliteit van de schuldenaar, maar wel tegen usurpatie van die specifieke waarde door een derde.

Het gaat hier dus noch over de tegenwerpelijkheid van de gerechtigdheid zelf van de schuldeiser (hierboven
besproken als eerste laag), noch over de tegenwerpelijkheid van de verhaalbaarheid van een schuldvordering op

                                                  
258 Is de prestatie materieel onmogelijk, dan wordt het recht erop normaal vervangen door een recht op een
vervangende prestatie (meestal in geld). Dat recht is onder dezelfde voorwaarden tegenwerpelijk als het recht op
de primaire prestatie.
259 Vgl. L. VAN BUNNEN, "Effets à l'égard des tiers de quelques conventions conclues par autrui", J.T., 1956,
(245) nr. 23; J. LIMPENS, Mélanges P. Roubier, II, 89 v.
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het vermogen van de schuldenaar (hieronder besproken als derde laag), maar over de tegenwerpelijkheid van de
schuldvordering als recht op een specifieke prestatie.

b. Onrechtstreekse rechtsbescherming van het recht op een prestatie

De tegenwerpelijkheid van het recht op een prestatie kan worden afgeleid uit de rechtsbescherming tegen derden
die de schuldeiser hiertoe krijgt. De schuldvordering is namelijk een door het recht in de specifieke vorm van een
subjectief vermogensrecht erkend belang, dus een vermogensbestanddeel, een goed, en geniet dus van de gehele
rechtsbescherming die patrimoniale goederen in het algemeen genieten260, de "eigendomsbescherming" in
generieke zin (niet in de specifieke zin van eigendom van zaken alleen), niet enkel tegen rechtsaanspraken maar
ook tegen feitelijke aantasting.

De bekendste bescherming wordt geboden door de leer van de derde-medeplichtigheid. Ten onrechte heeft men
het daarbij meestal over medeplichtigheid aan contractbreuk. Relevant is echter niet of het om een contract gaat,
maar of het om een verbintenis c.q. schuldvordering (dus een subjectief vermogensrecht) gaat. Bij die derde-
medeplichtigheid gaat het overigens om niets anders dan een klassieke vordering tot schadevergoeding of herstel
wegens onrechtmatige aantasting van het recht op de prestatie261. Ondanks de enorme hoeveelheid literatuur
hieromtrent zie ik hierin overigens in wezen slechts een toepassing van de gewone regels van de onrechtmatige
daad. Er is wellicht één verschil. Wanneer de schuldeiser benadeeld wordt doordat zijn gerechtigdheid tot de
schuldvordering zelf wordt aangetast door een handeling, zou de fout worden vermoed (zie hierboven de eerste
laag). De tegenwerpelijkheid van het recht op de prestatie lijkt niet zover te gaan. Bij derde-medeplichtigheid.

c. Botsende persoonlijke rechten (schuldvorderingen) en primaire remedies

De vordering tot herstel of schadevergoeding is evenwel slechts een secundaire remedie. Is er daarnaast ook een
rechtstreekse bescherming ? Kan men ook de stopzetting vorderen van een inbreuk op een louter “persoonlijk”
recht op een prestatie ? En is daarbij een fout vereist, of volstaat de objectieve onrechtmatigheid ?

In ieder geval kan stopzetting worden gevorderd voor de toekomst onder dezelfde voorwaarden waaronder
schadevergoeding kan worden gevorderd voor het verleden.

In bepaalde gevallen echter reikt de regel ook verder. Het gaat hier om die gevallen waarin een schuldenaar aan
meerdere partijen prestaties heeft toegezegd, die elk apart wel mogelijk zijn (kunnen worden uitgevoerd), maar
gezamenlijk niet262. Het gaat hier dan om "botsende persoonlijke rechten"263 - bv. wanneer eenzelfde goed

                                                  
260 Dit is het belangrijkste argument van J. LIMPENS, onder meer in Mélanges P. Roubier, II, (89) 102 nr. 29.
Oneens ben ik het wel met de daar verdedigde stelling dat de hele rechtsbescherming, ook van zakelijke rechten
(m.b. revindicatie) eigenlijk een toepassing is van art. 1382 BW. De rechtstreekse rechtsbescherming heeft
immers een zelfstandige betekenis naast de louter onrechtstreekse bescherming die art. 1382 BW biedt.
261 Is er nog geen recht op de schuldenaar, dan kan er gebeurlijk nog sprake zijn van onrechtmatige mededinging,
maar niet van derde-medeplichtigheid aan wanprestatie.
262 Eenzelfde prestatie aan meerdere personen toezeggen kan vaak ook wel uitvoerbaar zijn, bv. meerdere
partijen soortzaken toezeggen.
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tweemaal wordt verhuurd (voor eenzelfde of overlappende periode)264. Zolang niemand een zakelijk recht op
het goed heeft verkregen (inbegrepen het gezamenlijk pandrecht van de schuldeisers in samenloop, bv. na beslag
op het verhuurde goed), kan minstens één van de prestaties worden uitgevoerd. Wanneer beide schuldeisers nu
uitvoering in natura vorderen, en deze laatste nog mogelijk is, is er geen enkele reden  om die niet aan minstens
één van hen te gunnen. En zolang de prestatie niet is uitgevoerd, bestaat er voor dit conflict in beginsel maar één
zinvolle oplossing : voorrang geven aan het oudst verkregen (persoonlijk) recht265.
Bij dubbele verhuring geldt dus de datum van de huurovereenkomst266, en dit ongeacht de goede of kwade
trouw van de onderscheiden schuldeisers. Het is eerst wanneer de prestatie reeds zou zijn uitgevoerd (of de
uitvoering ervan zijn aangevat) ten gunste van de “jongere” schuldeiser, dat de vraag naar diens kwade of goede
trouw speelt. In dat geval moet worden nagegaan of de "verkrijger" van de prestatie wordt beschermd tegen een
oudere gerechtigde of niet. De anterioriteitsregel zal terzijde worden geschoven wanneer de tweede huurder
reeds zijn intrek heeft genomen in het goed en bij het sluiten van de overeenkomst te goeder trouw was.
Soortgelijke oplossingen kunnen ook gelden bij andere botsende persoonlijke rechten, zoals meerdere
voorkooprechten door eenzelfde persoon toegekend op één goed, of meerdere met elkaar botsende
exclusiviteitsrechten (in distributie-overeenkomsten, brouwerij-overeenkomsten en dergelijke). Deze oplossing
kan dan ook worden gezien als de toepassing van de actio negatoria ter bescherming van (louter persoonlijke)
rechten op een prestatie.

De genoemde voorrang blijft slechts gelden zolang het onvermogen van de schuldenaar om na te komen een
specifiek onvermogen blijft ten aanzien van die specifieke prestaties (die hij slechts éénmaal en geen tweemaal
kan nakomen), en vervalt wanneer het om een generieke insolvabiliteit gaat267. In dat laatste geval gelden alleen

                                                                                                                                                               
263 Zie voor (Staats)Nederland W. A. HOYNG, "Botsende persoonlijke rechten", in BW-NBW. Twee sporen, één
weg, 1985, p. 83 v.
264 Het vraagstuk is naar belgisch recht van weinig belang bij de verplichting tot levering van specifieke zaken,
gezien die in beginsel voltrokken is mét de overeenkomst (art. 1138 B.W./C.C.), zodat het alleen nog om een
vraagstuk van derdenbescherming gaat, dat aan de hand van eerder feitelijk bezit (c.q. eerdere overschrijving van
de akte) en goede trouw wordt opgelost (als men Cass. 21 februari 1991 R.W., 1991-92, 293, verbreking, letterlijk
mag nemen zou de goede trouw al beschermd worden indien ze bestond ten tijde van de overeenkomst zelf, ook
al bestond ze niet meer op het ogenblik van de levering tussen partijen). Belang kan het wel hebben de levering
van soortzaken en voor verplichtingen tot doen.
In rechtsstelsels waar de eigendomsoverdracht niet consensueel kan gebeuren, zoals voor onroerend goed in
Duitsland en (Staats)Nederland, bestaat er ook een bijzondere vorm van rechtstreekse rechtsbescherming voor de
schuldeiser van een verbintenis tot geven van zo'n goed - meer bepaald de Vormerkung : een soort kantmelding in
het grondboek waarmee de koper zijn zuiver persoonlijk recht op het goed tegenwerpelijk kan maken aan latere
derden. Niettemin zou een dergelijke Vormerkung ook bij ons nuttig kunnen zijn als een eenvoudige mogelijkheid
voor de koper om, ook vooraleer hij de verkoper heeft kunnen brengen tot het verlijden van aan authentieke akte,
derden te beletten nog te goeder trouw te verkrijgen. Om die reden werd deze ook in het Italiaanse recht
ingevoerd (dat inzake overdracht van onroerend goed dicht bij het onze staat).
265 Ik heb dit iets uitvoeriger uitgewerkt in een bijdrage “"De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit
overeenkomst en andere persoonlijke rechten : zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, pauliana en
aanverwante leerstukken", in Overeenkomsten en derden : De externe gevolgen van overeenkomsten en de derde-
medeplichtigheid, BVBJ, Vlaams Pleitgenootschap, Jeune Barreau Brussel 1995, p. (111) randnr. 14 e.v.
266 C.q. de datum waarop deze "vaste datum" heeft verkregen. In uitzonderlijke gevallen is verder reikende
publiciteit voorgeschreven (bv. huurovereenkomsten voor meer dan 9 jaar).
267 S. GINOSSAR, Liberté contractuelle et respect des droits des tiers, L.G.D.J. Paris 1963, 20 v., spreekt van
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de “wettelijke redenen van voorrang” (voorrechten en zakelijke rechten).

3. Derde laag: de schuldvordering als een recht op verhaal op het vermogen van de
schuldenaar.

a. De relativiteit van de schuldvordering ten aanzien van het vermogen van de schuldenaar

De relativiteit van de rechten van de schuldeiser komt dan ook pas echt tot uiting in de derde laag, namelijk
wanneer de schuldenaar in het algemeen onvermogend is geworden. Dat is niet reeds het geval wanneer hij een
specifieke verbintenis niet kan nakomen, maar wel wanneer hij ook niet meer het vermogen heeft de vervangende
schadevergoeding te betalen. Is er niet voldoende om alle schuldeisers te betalen, in natura dan wel bij wijze van
vervangende vergoeding, dan verschijnt het verschil tussen schuldvorderingen en zakelijke rechten. De
schuldeiser heeft in die hoedanigheid op geen enkel specifiek vermogensbestanddeel van de schuldenaar enig
recht; zijn recht op het vermogen van de schuldenaar is beperkt tot een recht op een evenredig aandeel van (de
opbrengst van) dat vermogen. Hij ondergaat op dit niveau in beginsel ten volle de concurrentie van alle andere
schuldeisers, ongeacht de ouderdom van hun vordering (paritas creditorum). Door die concurrentie tussen
schuldeisers ontstaat er immers bij onvermogen een “samenloop”. Zolang de samenloop niet is geconcretiseerd
(door een faillissement bv.) moet de schuldeiser in beginsel alle schommelingen in het vermogen van de
schuldenaar ondergaan; elke vermindering van activa of vermeerdering van passiva doet de “waarde” van zijn
recht in geval van onvermogen dalen. Dit laatste kan slechts worden tegengegaan door een zakelijk recht, en niet
een loutere schuldvordering, te verkrijgen, of althans een zakelijke zekerheid ter versteviging van een
schuldvordering. En beslag schept in ons recht geen individueel zakelijk recht, zoals nochtans in vele andere
rechtsstelsels het geval is.

b. Beperkte bescherming van dit relatieve recht.

Doch ook dit zeer relatieve en “vlottende” recht van de schuldeiser op het vermogen van zijn schuldenaar geniet
een zekere bescherming.

Het beschermt een schuldeiser weliswaar niet tegen het feit dat dezelfde schuldenaar nadien nog andere
verbintenissen kan aangaan c.q. andere schuldvorderingen kunnen ontstaan jegens diezelfde schuldenaar.

Maar er is natuurlijk wel een algemene onrechtstreekse bescherming tegen derden die onrechtmatig de
insolvabiliteit mee zouden hebben veroorzaakt, door middel van de aanspraak op schadevergoeding jegens die
derden.

Daarnaast zijn er specifieke vormen van een meer rechtstreekse bescherming van het verhaalsrecht van de
schuldeiser.

                                                                                                                                                               
specifieke en generieke insolvabiliteit.
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Zodra hij een opeisbare schuldvordering heeft, kan de schuldeiser zich wel beschermen door (bewarend) beslag te
leggen en aldus een deel of het geheel van het beslagbaar vermogen van de schuldenaar te “bevriezen”, dit is
grotendeels aan het “vlotten” te onttrekken. Door de samenloop uit te lokken kan de schuldeiser zich min of meer
beschermen tegen juridische vermogensschommelingen (al belet dat natuurlijk nog geen feitelijke ontwaarding
van de vermogensbestanddelen van de schuldenaar).

Rechten die niet in beslag kunnen worden genomen, omdat ze geen rechtstreekse aanspraken inhouden, maar wel
vermogenrechtelijk van aard zijn - zgn. wilsrechten of bevoegdheden - kunnen door middel van de zijdelingse
vordering (action oblique, art. 1166 B.W.) tot nut van de schuldeisers worden aangewend (de mogelijkheden
daartoe worden natuurlijk sterk verruimd in geval van faillissement, ten gevolge waarvan de curator immers in
beginsel alle vermogensrechten kan uitoefenen).

Daarnaast wordt de schuldeiser ook beschermd tegen handelingen die zijn recht bedrieglijk zouden aantasten. De
belangrijkste remedie daarbij is de actio pauliana (in zijn algemene vorm en in de bijzondere vormen van de
faillissementspauliana). Ook hier gaat het niet op de eerste plaats om een aansprakelijkheidssanctie (een
onrechtstreekse sanctie), en meer bepaald niet om een "herstel in natura" van een onrechtmatige daad, zoals tradi-
tioneel wordt gesteld, maar om een rechtstreekse rechtsbescherming. De pauliana is een afweerrecht. De eigen
aard ervan blijkt daaruit, dat ze de schuldeiser voorrang verschaft boven de schuldeisers van de derde-
medeplichtige of derde-begiftigde.

Al bij al zou men kunnen zeggen dat ook op het vlak van de verhaalbaarheid een schuldeiser zijn schuldvordering
tegenwerpelijk kan maken aan derden, zij het enkel collectief. Het gaat om de tegenwerpelijkheid van de reeds
bestaande schuldvorderingen van alle schuldeisers tezamen, die zijn uitdrukking vindt in het gezamenlijk
pandrecht dat zij verkrijgen door beslag of samenloop.   
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HOOFDSTUK VIII.   D E  T O E P A S S I N G  V A N  H E T
VERMOGENSRECHT OP PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN EN HET
MENSELIJK LICHAAM.

Er is een strekking, indien al niet in het moderne recht, dan toch in de hedendaagse ideologie,
om het menselijk lichaam eveneens in termen van "eigendom" en "beschikkingsbevoegdheid"
te zien. Traditioneel bevindt zich dit buiten het domein van het vermogensrecht, buiten de
handel, en onderworpen aan een andere logika en andere regels. De ideologie van de
zelfbeschikking herleidt de mens echter vaak tot een voorwerp van eigendom en contract.

Ook wanneer het menselijk lichaam niet als voorwerp van vermogensrecht wordt aanzien, betekent dit natuurlijk
niet dat het recht erop zou mogen worden geschonden of dat er bij schending geen schadevergoeding zou worden
toegekend. In dat kader is het natuurlijk wel relevant of de betrokkenen al dan niet heeft ingestemd met een
ingreep door een derde in het lichaam of in een van de andere persoonlijkheidsrechten.
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HOOFDSTUK IX.   AFGESCHEIDEN VERMOGENS EN AANDELEN IN
EEN VERMOGEN ALS ONLICHAMELIJKE GOEDEREN

Hoger werden de klassieke beginselen van het vermogensrecht besproken, waaronder de
eenheid van het vermogen. Verder werd er evenwel op gewezen dat ons recht ook een aantal
afgescheiden vermogens kent. De verschillende vormen van vermogensafscheiding hebben
meerdere functies. De vorming van een afgescheiden vermogen (vermogensafscheiding) kan
onder meer een zekerheidsfunctie kan hebben, net zoals de middelen om een
vermogensafscheiding in stand te houden zoals de “boedelscheiding” en het “voorrecht van
boedelbeschrijving”. Behalve een zekerheidsfunctie hebben de verschillende vormen van
vermogensafscheiding natuurlijk vaak ook andere functies.

We bespreken deze afgescheiden vermogens globaal in dit hoofdstuk.

AFDELING A.  MOGELIJKHEID EN OPSOMMING VAN AFGESCHEIDEN
VERMOGENS.

Ondanks het beginsel van eenheid van vermogen zijn er in ons recht een hele reeks gevallen
waarin goederen een apart vermogen vormen, afgescheiden van het overige vermogen van de
persoon aan wie ze toebehoren, of toebehorend aan meerdere personen (en zonder dat het gaat
om de oprichting van een rechtspersoon). Het beginsel van de eenheid van het vermogen is
immers maar een positiefrechtelijke regel, die niet noodzakelijk is, en waarop het positieve
recht dus evenzeer uitzonderingen kan maken.

Wel is het zo dat er - gezien de zakenrechtelijke gevolgen - een numerus clausus geldt voor
afgescheiden vermogens. Dit wil zeggen dat ze enkel bestaan in de gevallen door het recht
erkend, en partijen daarbuiten geen nieuwe vormen van afgescheiden vermogen kunnen
scheppen. Maar er zijn wel degelijk een reeks gevallen waarin een afgescheiden vermogen
uitdrukkelijk dan wel impliciet voortvloeit uit de positiefrechtelijke regels.

Men spreekt ook, naargelang het geval, van boedel (Fr. masse, vandaar soms in het Nl.
"massa"), bestemmingsvermogen (Fr. patrimoine d’affectation, Du. Zweckvermögen),
gemeenschappelijk vermogen, e.d.m. Het zijn juridische algemeenheden (universitates iuris).
We proberen ze op te sommen.

1. Vereffeningsbewind en aanzuiveringsbewind
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In alle gevallen waarin er een collectief pandrecht ontstaat door een samenloop van
schuldeisers (een collectieve realisatie van de rechten van schuldeisers), en dit zowel wanneer
die realisatie geschiedt met het oog op de vereffening (vereffeningsbewind) dan wel met het
oog op aanzuivering (aanzuiveringsbewind), wordt er een “boedel” afgezonderd. Dit is zowel
het geval:
- bij partiële vereffening (uitvoerend beslag) als
- bij algemene vereffening (faillissement, vereffening rechtspersoon, vereffening onbeheerde
of beneficiair aanvaarde nalatenschap e.d.), als
- bij aanzuiveringsbewind (gerechtelijk akkoord, collectieve schuldenregeling).
Deze afgescheiden vermogens worden verder uitvoeriger besproken.

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de beslagbare en de niet-beslagbare
goederen. Enkel de eerste vormen het afgescheiden vermogen, de laatste vallen daarbuiten (zie
hoger, alsmede art. 1408 v GerW voor een opsomming). De goederen waarop derden aan
afscheidingsrecht hebben (“separatisten”) vallen er in een bepaalde zin ook buiten.

2. Gebonden gemeenschappelijke vermogens

Door het recht erkende "gebonden" gemeenschappelijke vermogens zijn met name:
- de huwgemeenschap (Fr. communauté matrimoniale, En. marital community, Du. eheliche
Gütergemeinschaft) (er zijn drie aparte vermogens: twee eigen en één gemeenschappelijk);
- de (openlijke of stille) maatschap268 (Fr. société de droit commun c.q. société interne, En.
partnership), Du. Gesellschaft); in Staats-Nederland vanaf (wellicht) 1 januari 2008 "openbare
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid" c.q. stille vennootschap of niet-openbare
vennootschap) - met als bijzonder geval het beleggingsfonds269;
de feitelijke vereniging (Fr. association de fait Du. nicht eingetragfener Verein). Vb. : de
vakbonden (betwist), de meeste politieke partijen, e.d.m.

Dit zijn doelgebonden afgescheiden vermogens. Zij kunnen gepaard gaan met een aanwas- of
verblijvensbeding.

Zij moeten duidelijk onderscheiden worden van de gewone onverdeeldheid van een
afzonderlijke zaak (zaaksgemeenschap).

                                                  
268 Voor de kwalificatie als afgescheiden vermogen, zie o.m. K. GEENS, “De fundamenten van het
vennootschapsrecht dooreengeschud voor de eeuwwende”, in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april
1995 (ed. J. Ronse Instituut), 1995, pp. 13 v.;  P. VAN OMMESLAGHE, “Le droit commun de la société et la
société de droit commun”, in X. (ed.), Aspects récents du droit des contrats, Editions du Jeune Barreau de
Bruxelles, Brussel 2001, p. 155 v. De oudere rechtsleer ontkende nog vaak dat de maatschap een apart vermoigen
vormt.
269 Art. 11 van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles. (voorheen art. 111 § 1 Beurswetboek 4 december 1990) spreekt uitdrukkelijk van een
"onverdeeld vermogen".
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3. Ontbonden gemeenschappelijke vermogens, nalatenschap.

a. Gemeenschappelijke vermogens na hun ontbinding

Het gaat hier op de eerste plaats om de genoemde types gemeenschappelijke vermogens,
evenwel na hun ontbinding en tijdens hun vereffening: dus de huwelijksgemeenschap, de
maatschap, de feitelijke vereniging nadat ze ontbonden zijn (dus niet meer doelgebonden).
Daarmee gelijk te stellen zijn ook:
- het gemeenschappelijk effectendepot (dat verder in het Deel over waardepapieren ter sprake
komt in zijn  twee vormen van depot van effecten aan toonder enerzijds en gemeenschap van
gedematerialiseerde effecten anderzijds), en
- de nalatenschap (die per definitie “ontbonden” is).

Al deze “ontbonden” vermogens behouden gedurende zekere tijd het karakter van een
afgescheiden vermogen, met name zolang er goederen zijn die niet verdeeld/toebedeeld zijn en
dus nog deel uitmaken van dat gemeenschappelijk vermogen.

b. De niet-gemeenschappelijke nalatenschap in sommige gevallen

De nalatenschap blijft ook in die gevallen waarin er maar één erfgenaam is, nog een
afgescheiden vermogen met een aparte vereffening zolang ze afgescheiden blijft:
- ofwel door de beneficiaire aanvaarding (aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving270). De erfgenaam kan zijn gehoudenheid tot de schulden van de
naletenschap beperken tot de omvang van de baten, maar moet dan wel de nalatenschap
afzonderlijk vereffenen;
- ofwel door de boedelscheiding op verzoek van een of meer schuldeisers van de
nalatenschap (art. 878 v. BW en 39 HypW), die niet in samenloop willen komen met de
schuldeisers van de erfgenaam en door die boedelscheiding hun voorrang wensen te behouden
op de goederen van de nalatenschap271;
- ofwel doordat ze als onbeheerd onder beheer is gesteld;
(a) ofwel doordat ze toekomt aan een algemeen legataris die nog niet "in bezit is gesteld" (d.i.
de nalatenschap rust nog onder de saisine (bewindsrecht) van de onterfde erfgenamen).

4. Fideicommissair vermogen

Art. 896 BW verklaart erfstellingen over de hand d.w.z. handelingen om niet waarbij de begiftigde of legataris
(voor-erfgenaam) de verplichting heeft om het geschonkene te bewaren en aan een derde uit te keren, in beginsel

                                                  
270 “Voorrecht” is hier de vertaling van bénéfice, beneficium, en niet van privilège; het is dus geen voorrecht in
de zin van de Hypotheekwet.
271 De boedelscheiding kan wel maar ingeroepen worden door de schuldeisers die ze gevorderd hebben, niet door
de andere nalatenschapsschuldeisers.
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nietig, behalve de uitzonderlijke toegelaten erfstellingen over de hand van art. 1048 v. BW Niet onder het verbod
vallen de erfstellingen waarbij er geen bewaarplicht is – met name het  fideicommis de residuo. De
nietigheidssanctie is slechts van toepassing indien de bewaarplicht voor de duur van het hele leven geldt en de
overdracht aan de derde-verwachter (na-erfgenaam) geschiedt bij het overlijden van de bezwaarde (voor-
erfgenaam). Geldt de bewaar- en uitkeringsplicht daarentegen voor een bepaalde en in tijd beperkte duur (andere
dan het leven van de bezwaarde), dan geldt deze sanctie niet272.

In die gevallen waar er een geldig fideicommis is, zal de begiftigde c.q. voorerfgenaam de goederen die samen het
fideicommis vormen als eigenaar beheren. Bij een fideicommis de residuo is hij ook bevoegd te beschikken over
de goederen. Betwist is of zij ook in dat geval een afgescheiden vermogen vormen. Tot dat besluit moet men wel
komen als men aanvaardt dat bij vervreemding van de goederen de opbrengst ervan de plaats van de goederen
inneemt, ook indien het om een geldsom zou gaan. Gaat het om een afgescheiden vermogen, dan heeft de na-
erfgenaam heeft weliswaar geen zakelijke rechten op de afzonderlijke goederen, maar wel op dat vermogen als
geheel. Bij het overlijden van de voor-erfgenaam vervalt zijn eigendomsrecht (het valt dus niét in zijn
nalatenschap), en treedt dat van de verwachter (na-erfgenaam) in.

5. Andere afgescheiden vermogens

Ons recht kent nog enkele andere algemeenheden van goederen die min of meer het karakter
hebben van een afgescheiden vermogen:

a. De goederen van een contractuele erfstelling na de beperkte aanvaarding van art. 1084 BW (een contractuele
erfstelling schept evenwel géén afgescheiden vermogen tijdens het leven van de erfsteller, anders dan een
fideicommis tijdens het leven van de eerste begunstigde).

b.  Het vermogen van een afwezige, ook na de definitieve inbezitstelling van de erfgenamen (art. 132 BW) 273.

c. Onder het oude huwelijksgoederenrecht (voor 1976) het huwelijksgoed (dotale goederen, de "bruidsschat" van
de vrouw).

d. Wellicht ook het geheel van goederen die het voorwerp vormen van een vruchtgebruik onder algemene titel.

e.  Wellicht ook het geheel van gecertificeerde effecten van eenzelfde aard. De certificaathouders hebben op het
geheel van deze effecten een gezamenlijk recht, dat enkel maar als zakelijk kan worden gekwalificeerd (een soort
Anwartschaftsrecht) en dat hen beschermt tegen insolventie e.d. van de houder van de effecten.

f. In beperkte mate : de bedrijfstak (sinds de hervorming van de Venn.W. in 1995, waardoor een bedrijfstak als
één geheel kan worden ingebracht of overgedragen (zie art. 679, 759 v. en 770 Wb. Venn.). De
“handelszaak”daarentegen, hoewel ze als één geheel in pand kan worden gegeven, is geen afgescheiden
                                                  
272 A. KLUYSKENS, Schenkingen en testamenten, uitg. ..., nr. 285.
273 Zie SAGAERT, pr. nr. 974 v.
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vermogen maar een feitelijke algemeenheid waarvoor enkele bijzondere regels gelden.

g.  De rederij of mede-eigendom van schepen. Zie de bespreking in het zeerecht.

h. In zekere mate, de compartimentering bij verzekeringsondernemingen ("bijzondere vermogens")274 en bij
beleggingsondernemingen275.

i. Ook over het statuut van een afzonderlijke zaak onder “tontine” (aanwas na vooroverlijden) bestaat er twijfel.
Het gaat in ieder geval niet om een eenvoudige onverdeeldheid.

In het Angelsaksische recht zijn de mogelijkheden om een trust te vestigen duidelijker ruimer dan de
mogelijkheden om één van de hierboven genoemde afgescheiden vermogens te vormen.

AFDELING B.   DE RECHTSGEVOLGEN VAN HET AFGESCHEIDEN
VERMOGEN.

Een basiskenmerk van alle afgescheiden vermogens is dat zij naast een actief ook een passief
kennen. Hierdoor kan een bepaalde categorie van schuldeisers verhaal zoeken op een
afzonderlijk vermogen, dit kan enkel in de vorm waarin de wet het toelaat.

Om de juiste betekenis hiervan te begrijpen is wel een zekere toelichting nodig, die wat dieper
op het bestuur van die vermogens ingaat. Deze toelichting is op de eerste plaats duidelijk bij
gemeenschappelijke vermogens, maar geldt mutatis mutandis ook voor andere afgescheiden
vermogens.

1. Beschikkingsgebondenheid

Een afgescheiden vermogen impliceert "beschikkingsgebondenheid" : de persoon die bevoegd
is het vermogen te besturen (zij het de eigenaar, zij het een bewindvoerder) is niet bevoegd om
over die goederen te beschikken voor eigen rekening (d.i. op rekening van zijn privé-
vermogen), maar enkel voor rekening van dat vermogen. Er is een gebondenheid aan het doel
en de bestemming van het vermogen en aan de gemeenschappelijke bestemming van de
goederen.
                                                  
274 Art. 18 en 48/16 v. van de Controlewet verzekeringen  (zoals gewijzigd bij Wet van 6 december 2004)
(technische reserves per afzonderlijk beheer); art. 48 Wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en art.
20, 12 ° HypW (reservefondsen); art. 20, 10° HypW (reservefondsen arbeidsongevallen).
275 art. 8 § 2 en 16 van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles (voorheen art. 115 Beurswetboek 4 december 1990, compartimentering van BEVEKS
(beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal). Zie ook art. 9 KB nr. 43 van 15 december 1934 op de
controle op de kapitalisatieondernemingen; art. 14 KB van 23 juni 1967 betreffende de controle op de private
spaarkassen; art. 51 en 54 KB van 7 januari 1936 betreffende de hypothecaire leningen.
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Naast de beschikkingsbevoegdheid in enge zin houdt de bestuursbevoegdheid over de
gemeenschappelijke goederen omgekeerd ook de bevoegdheid in om schulden aan te gaan die
op dat vermogen verhaalbaar zijn, en dus - omgekeerd gezien – de bevoegdheid om de
gemeenschappelijke goederen te bestemmen tot onderpand van voor rekening van de
gemeenschap aangegane schulden ("gemeenschappelijke schulden" c.q. "boedelschulden";
verder uitgewerkt). Door goederen in een afgescheiden vermogen onder te brengen (bv. een
gemeenschappelijk vermogen) en daarbij één of meer personen bestuursbevoegdheid te geven
over die goederen onderwerpt men ze ipso facto aan verhaal voor dergelijke
gemeenschapsschulden c.q. boedelschulden (en dit los van de vraag of de bestuurder van het
vermogen verbintenisrechtelijk zichzelf bindt of niet, of al dan niet bevoegd is om andere
gerechtigden persoonlijk te verbinden)276. Ook dit is een aspect van de zgn.
“beschikkingsgebondenheid” betreffende de goederen in een gebonden gemeenschap.

2. Activa én passiva ; boedelschulden

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

Daaraan wordt geen afbreuk gedaan door het zeer uiteenlopend belang van die boedelschulden
naargelang de aard van het afgescheiden vermogen:
- bij een vermogen dat afgescheiden is voor vereffening (bv. door faillissement of beslag) zijn
boedelschulden in beginsel alleen de schulden aangegaan voor die vereffening (bespreking
volgt verder);
- bij aanzuiveringsbewind zijn het alle schulden betreffende de voortgezette activiteit;
- bij een feitelijke vereniging of maatschap zijn alle schulden die bevoegdelijk zijn aangegaan
voor de verwezenlijking van het gemeenschappelijk doel ook gemeenschapsschulden; en
- bij de huwgemeenschap is het criterium nog ruimer.

Het feit dat sommige afgescheiden vermogens initieel slechts 1 goed omvatten, belet niet dat ze potentieel een
geheel van activa en passiva betreffen - dus bv. ook een huwgemeenschap of maatschap waarin bij oprichting
maar 1 goed is ingebracht, een beslag dat slechts 1 onroerend goed betreft, een fideicommis betreffende één goed,
enz. Omgekeerd gaat het slechts om een afgescheiden vermogen (en niet om bv. een onverdeeldheid van één
enkele zaak) wanneer die gemeenschap potentieel op een veelheid van goederen kan slaan die als geheel
voorwerp vormen van zakelijke rechten. Er zijn overigens uiteenlopende wijzen waarop andere goederen
vervolgens deel gaan uitmaken van die gemeenschap, bv. ingevolge een beding van gemeenschap van
                                                  
276 Zie voor wat betreft de maatschap J. VANANROYE, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht,
(205) 284 v.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 166 -

aanwinsten277, of ingevolge zakelijke subrogatie278.

Bij een algemeen beslag zoals het faillissement omvat dit afgescheiden vermogen in beginsel
alle goederen met enkele uitzonderingen. Toch is het t.a.v. het vermogen van de gefailleerde
een afzonderlijk vermogen, en is dit afzonderlijk vermogen voorwerp van een afzonderlijk
recht, meer bepaald het collectief pandrecht van de schuldeisers. Zoals bij andere rechten op
vermogens heeft dit recht betrekking op het geheel van de activa van dit afgescheiden
vermogen min de passiva ervan, dit zijn de zgn. boedelschulden.

3. De aard van het recht op de goederen van een afgescheiden vermogen; beschikking over de
goederen en over aandelen in de goederen of in het vermogen

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

a. Geen beschikkingen voor eigen rekening op goederen of aandelen in afzonderlijke goederen

Vooreerst houdt het onderbrengen van goederen in een dergelijk afgescheiden vermogen ook
in dat een (mede-)gerechtigde niet alleen slechts dan voor rekening van dat vermogen (voor
gemene rekening) kan beschikken over een goed of een deel ervan indien hij daartoe
(bestuurs)bevoegdheid heeft, maar ook dat hij helemaal niét voor eigen rekening kan
beschikken over een goed uit die gemeenschap of boedel, en in het bijzonder bij
gemeenschappen ook niet over een (met zijn globaal aandeel in de gemeenschap
overeenstemmend) aandeel in een gemeenschapsgoed279. Er kan enkel voor gemene rekening
beschikt worden over goederen van de gemeenschap zowel als aandelen daarin (en dit slechts

                                                  
277 Het enkele feit dat de vruchten van gemeenschappelijke goederen ook gemeenschappelijk zijn, leidt niet tot
een algemeenheid van goederen. Zodra de vruchten een afzonderlijke zaak uitmaken, vormen zij immers in
beginsel het voorwerp van een afzonderlijk mede-eigendomsrecht.
278 Zie hierover H. CASMAN, “Gemeenschap beperkt tot één goed ?”, in Liber amicorum Edmond Bouttiau &
Jacques Demblon, Academia Louvain-la-neuve 1987, p. (27)  i.h.b. 37 nr. 16.
279 Juister gezegd: hij heeft daartoe niet de zakenrechtelijk vereiste beschikkingsbevoegdheid. Dit sluit natuurlijk
niet uit dat zo dit ondanks onbevoegdheid toch gebeurt, de derde-verkrijgers te goeder trouw onder bepaalde
voorwaarden zullen worden beschermd. Dit sluit ook niet uit dat hij aan derden obligatoire rechten kan toekennen
op een goed uit de nalatenschap. Maar zaknerechtelijk kan het hoogstens om een ebshcikking onder opschortende
voorwaarde gaan (nl. de voorwaarde dat het goed zal worden toebedeeld aan de beschikker en niet aan een of
meer van de andere deelgenoten).
De cassatierechtspraak is nogal dubbelzinnig verwoord op dit punt; het meest recente arrest, Cass. 22 december
2006, nr. C.05.0536N leidt uit de terugwerking van de verdeling (art. 883 BW) af dat een derde voor de verdeling
geen aandeel in mede-eigendom van een afzonderlijk goed kan verwerven maar enkel een voorwaardelijk recht
op dat goed, dat van obligatore en niet van zakenrechtelijke aard is.
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overeenkomstig de regels die gelden voor het bestuur over die gemeenschap; zie verder onder
c).).

Het "mede-eigendomsrecht" van elke deelgenoot is dus onderworpen aan wat hoger genoemd
werd de (beschikkings)gebondenheid van de gemeenschap280 (een gebondenheid aan het doel
en de bestemming van het vermogen en aan de gemeenschappelijke bestemming van de
goederen).

Het gaat hier niet enkel om een interne verplichting tussen medegerechtigden, die louter
verbintenisrechtelijk zou werken281, maar om een onbevoegdheid die uit de zakenrechtelijke
positie, namelijk mede-eigendom van een algemeenheid, voortvloeit282. Het bestuur van een
gemeenschap, die een geheel van goederen omvat, wordt immers onmogelijk, wanneer de
afzonderlijke deelgenoten zouden kunnen beschikken over een aandeel in afzonderlijke
goederen van die gemeenschap. Bovendien zou het een inbreuk zijn op de regel dat de
gemeenschappelijke goederen in hun geheel onderworpen zijn aan het verhaal voor
gemeenschapsschulden.

Het bijzondere is dus dat bij de door het recht erkende gemeenschappen dit ook gevolgen heeft
op zakenrechtelijk vlak: wanneer de handeling  erin bestaat over de gemeenschappelijke
goederen te beschikken of goederen te verkrijgen, is men niet enkel verplicht om dit voor
gemene rekening te doen, maar wordt men ook geacht dit te hebben gedaan. Aan het
verbintenisrechtelijk “niet anders mogen” beantwoordt in beginsel een zakenrechtelijk “niet
bevoegd zijn”283.
                                                  
280 Zie voor de maatschap K. GEENS, in De nieuwe vennootschapswetten van 7 en 13 april 1995, (13) 28; K.
GEENS e.a., “Overzicht”, TPR 2000, randnr. 41. Vgl. eerder onder meer L. JOSSERAND, “Essai sur la propriété
collective”, in Le code civil 1804-1904, Livre du centenaire, Parijs 1904, I, p. (355 v.) 375. Men kan een
toepassing daarvan zien in art. 26 Wb. Venn. (voorheen art. 1849 BW). Zie voor Nederland ASSER-MAEIJER,
5-V, nr. 165 v.; PITLO-CAHEN, Korte uitleg, p. 71.
281 Op verbintenisrechtelijk vlak betekent dit wel dat de bestuursbevoegdheid in het belang van de gemeenschap
moet worden uitgeoefend (en niet in louter eigen belang).
282 Men zou ook kunnen zeggen dat dit voortvloeit uit de aard van het mede-eigendomsrecht in een
algemeenheid, dat krachtens onze wetgeving een onlichamelijk zakelijk recht is.
283 Dit is bij nader toezien niet zo eenvoudig verklaarbaar. In ons recht geldt, omwille van de numerus clausus
van zakelijk werkende rechten, immers in beginsel juist dat verbintenisrechtelijke verplichtingen ten aanzien van
goederen géén zakelijke werking hebben, tenzij ze in de vorm van een zakelijk recht kunnen worden gegoten. Zo
bv. heeft een vervreemdingsverbod in beginsel geen zakelijke werking (en houdt het dus nog geen
zakenrechtelijke onvervreemdbaarheid in). We moeten echter vaststellen dat het bij mede-eigendom van een
algemeenheid van goederen anders is. Verderop wordt dit in verband gebracht met het onlichamelijk karakter van
het aandeel, maar dit is natuurlijk geen verklaring: het gaat immers om twee facetten van hetzelfde verschijnsel.
Positiefrechtelijk gezien is de verklaring dan ook gewoon dat blijkbaar ons recht het mede-eigendomsrecht van
erkende algemeenheden van goederen ook als een bijzondere vorm van zakelijk recht beschouwt.
Rechtstheoretisch anderzijds kan men wijzen op de gelijkenis met andere toestanden, waarin aan het niet mogen
in beginsel eveneens een niet kunnen wordt gekoppeld; een mooi voorbeeld daarvan is de regel dat men in
beginsel de titel van zijn bezit, juister de titel waaronder men een goed houdt, niet kan veranderen (“nemo sibi
ipse causam possessionis mutare potest”) - tenzij dan door de openlijke interversio tituli - (zie hiervoor art. 2231,



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 168 -

b. Aard van het mede-eigendomsrecht

Met andere woorden, het “mede-eigendomsrecht” of een soortgelijk recht op (het geheel van
de goederen in) een afgescheiden vermogen heeft géén betrekking op (aandelen in)
afzonderlijke goederen (ut singuli), maar enkel op het geheel van de goederen.

Wat de aard van het aandeel betreft, gaat het hier niet om een “aandeel” in enge zin. Het gaat
om een “abstract” of “onbepaald” aandeel in het geheel van goederen284, dat gekwalificeerd
wordt als een "onlichamelijk goed" (dit blijkt a fortiori uit art. 1696 v. BW)285. Dit wordt in de
doctrine bij ons vaak miskend of niet begrepen; zo bv. denkt men bij mede-eigendom van een
geheel van goederen (in Staats-Nederland spreekt men van "boedelgemeenschap") nog te vaak
dat zij een optelsom is van een aandeel in elk van de goederen afzonderlijk, zoals dat het geval
is bij de mede-eigendom van één enkel goed dat géén afgescheiden vermogen vormt
("zaaksgemeenschap").

De aard van het aandeel in een gemeenschap kan ook afgeleid worden uit het bestaan en de
gevolgen van "declaratieve" rechtshandelingen met betrekking tot de goederen uit zo'n
vermogen, zoals de verdeling en de aanwas. Een declaratieve rechsthandeling heeft een aantal
kenmerken, die we eerst aangeven aan de hand van het belangrijkste geval, nl. de verdeling:

1° wanneer iemand een goed toebedeeld krijgt uit zo'n vermogen, dan houdt het "declaratieve"
en niet "translatieve" karakter van die toebedeling in dat de verdeling geen zelfstandige titel is
van verkrijging. De titel waaronder de deelgenoot het hem toebedeelde goed houdt, is niet de
verdeling, maar de titel waaronder de gezamenlijke deelgenoten het goed vóór de verdeling
hielden (en wanneer de gezamenlijke deelgenoten het goed op hun beurt onder algemene titel
verkregen hebben, bv. door erfenis, de titel waaronder hun rechtsvoorganger het goed
hield)286. Anders gezegd, na de verdeling – en bij uitbreiding ook andere declaratieve operaties
– zet de deelgenoot aan wie het goed wordt toebedeeld gewoon de titel zowel als het bezit
voort287. De titel verandert niet, alleen het aantal personen dat dat goed onder die titel houdt
verandert (vermindert)288; de deelgenoot die verkrijgt is één van de personen die het goed
                                                                                                                                                               
2236 en 2238 BW). De verklaring daar is dat de houder een “gebonden wil” heeft om te blijven houden voor wie
hij heeft aangevangen te houden, en deze juridische wil kan slechts worden veranderd op de wijze door de wet
bepaald (zie hierover A. PITLO, “Het binden van den wil in verband met de verkrijging van roerend goed”,
W P N R  1940 nr. 3691). Een dergelijke verklaring kan m.i. ook worden gegeven voor de
beschikkingsgebondenheid bij de gebonden gemeenschappen.
284 POTHIER, Successions, IV. 5 § 1 spreekt van een “droit indéterminé”.
285 A. KLUYSKENS, Zakenrecht (1940), p. 103 nr. 92.
286 Zie reeds Cass. fr. 24 april 1850, S. 1850, I, 513. Vgl. art. 3:186 lid 2 NBW, dat bepaalt dat "hetgeen een
deelgenoot verkrijgt, houdt hij onder dezelfde titel als waaronder de deelgenoten dit tezamen voor de verdeling
hielden".
287  Vgl. R.J. POTHIER, Traité des fiefs, nr. 452.
288 Die vermindering is niet wezenlijk voor een declaratieve operatie, maar enkel voor de verdeling en de
aanwas. Bij een inbreng in een gemeenschap vermeerdert het aantal gerechtigden, bij zakelijke subrogatie (ook



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 169 -

voordien reeds onder die titel hield.

2° de verdeling is dus géén ruil van aandelen in de goederen van de gemeenschap (een
translatieve operatie, die zou inhouden dat elke deelgenoot een aandeel in elk van de goederen
die hem niet worden toebedeeld zou ruilen voor de aandelen van de anderen in de goederen die
hem wel worden toebedeeld);

3° een toebedeling van een goed aan een van de mede-eigenaars veronderstelt in hoofde van de
andere mede-eigenaars een afstand van de rechten die ze hadden met betrekking tot dat goed.
De deelgenoot aan wie een goed wordt toebedeeld verkrijgt dus géén rechten van de andere
deelgenoten aan wie het niet wordt toebedeeld, maar zijn recht wordt wel sterker doordat het
recht van die anderen op dat goed wegvallen (door hun afstand van recht). Waar hij voordien
samen met die anderen eigenaar was van het goed, is hij nadien exclusief eigenaar. We
noemen deze versterking aanwas. Deze aanwas vindt automatisch, van rechtswege plaats en
vereist dus géén verkrijging door de persoon die ervan geniet (en als dusdanig evenmin zijn
toestemming). Daarmee is niet in strijd dat de afstand heel vaak maar geschiedt onder
voorwaarde van een afstand door de andere deelgenoten van hun rechten in andere goederen.
De verdeling in enge zin, impliceert immers een verbintenisrechtelijke overeenkomst onder
bezwarende titel, en dus ofwel afstand door de andere deelgenoten van hun rechten in andere
goederen, ofwel een verplichting door een of meer andere deelgenoten aangegaan om een
opleg te betalen (NB. de betaling daarvan houdt dan wél een overdracht in krachtens de
oplegverbintenis, en is dus geenszins declaratief).

Uit deze analyse van de verdeling als declaratieve handeling moeten we afleiden dat de
deelgenoot aan wie een bepaald goed uit een boedel wordt toebedeeld zakenrechtelijk niets
verkrijgt van de andere deelgenoten. Voordien was hij reeds eigenaar van het goed samen met
anderen, nu is hij door het wegvallen van die rechten van de anderen de enige eigenaar van dat
goed geworden. Dat betekent eigenlijk dat gedurende de gemeenschap elke deelgenoot in
zekere zin eigenaar is  van elk van de gemeenschappelijke goederen in zijn geheel, zij het
samen met anderen. Wanneer een van die anderen wegvalt, verkrijgt de deelgenoot echter niets
wat hij niet al had: hij wás reeds eigenaar van de zaak in zijn geheel, en zet dat eigendomsrecht
voort.

Dit lijkt strijdig met het feit dat elk van de mede-eigenaars tijdens de gemeenschap dan toch
maar een aandeel in die gemeenschap heeft, en, meer nog, in vele gevallen ook over dat
aandeel kan beschikken. Die paradox kan men maar oplossen door een onderscheid te maken
tussen de rechten op de afzonderlijke goederen en de rechten op het gemeenschappelijk
vermogen als geheel.  Enkel het recht op het vermogen als geheel, dat een onlichamelijk recht
is, bestaat uit aandelen. Het recht op elk van de afzonderlijke goederen, dat aan alle mede-

                                                                                                                                                               
een declaratieve operatie) blijft ze meestal gelijk.
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eigenaars toekomt, heeft ondeelbaar (onsplitsbaar) betrekking op dat goed in zijn geheel, niet
op een aandeel in dat goed. Voor en na de verdeling heeft dat recht precies hetzelfde voorwerp.

Samenvattend kunnen we stellen dat bij een gemeenschappelijk vermogen het recht op de
afzonderlijke bestanddelen ervan aan alle deelgenoten “gezamenlijk”, of zo men wil
“ondeelbaar” of “onsplitsbaar”, toekomt, en dus slechts kan worden uitgeoefend voor gemene
rekening door diegene die daartoe bevoegd is, maar anderzijds elke deelgenoot afzonderlijk
wel beschikt over een “aandeel” in dat vermogen, dat een onlichamelijk recht is waarover hij
in de meeste gevallen (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) afzonderlijk kan beschikken.

De zakenrechtelijke aard van het recht (aandeel) kan overigens wel verschillen. Het kan gaan
om een gezamenlijk eigendomsrecht; het is ook mogelijk dat de eigendom aan één persoon
toekomt, maar daarop een collectief pandrecht rust van de schuldeisers (zo bij samenloop); of
dat de eigendom aan één persoon toekomt, doch onder last van een fideicommis ten gunste van
een andere (die dan slechts een Anwartschaftsrecht, heeft), enz. Deze verschillende vormen
worden hieronder (5.a.) nader besproken.

Maar een afgescheiden vermogen impliceert wel steeds dat - en is de keerzijde van het feit dat
- er zakelijke rechten of rechten met zakelijke werking zijn op dat vermogen in zijn geheel, die
niet te herleiden zijn tot zakelijke rechten op de afzonderlijke bestanddelen van dat vermogen.

c. Beschikkingen voor gemene rekening over en toebedelingen van bestanddelen van de
gemeenschap.

Wie bevoegd is voor gemene rekening over een goed uit de gemeenschap te beschikken, kan
dat natuurlijk wel doen. In beginsel vereist dat een gezamenlijk handelen van alle deelgenoten;
bij vele gemeenschappen zijn er ook handelingen waarvoor de deelgenoten afzonderlijk
bevoegd zijn (concurrerende bestuursbevoegdheid).

Een beschikken voor gemene rekening houdt normaal ook in dat de goederen die in ruil voor
de vervreemde goederen worden verkregen, deel gaan uitmaken van het afgescheiden
vermogen. Dit rechtsgevolg vindt ook plaats buiten afgescheiden vermogens om, namelijk in
de vorm van zakelijke subrogatie, maar aan die zakelijke subrogatie zijn er beperkingen,
waaronder de regel dat het zakelijk recht tenietgaat bij vermenging, en dus bv. niet wordt
voortgezet op geldsommen die in de plaats komen van een goed uit het algemeen vermogen.
Bij afgescheiden vermogens komt zo’n geldsom niet per definitie in het algemeen vermogen
terecht, en kan zakelijke subrogatie dus op ruimere schaal plaatsvinden.

Behalve de klassieke beschikkingen over goederen (vervreemden, bezwaren met zakelijke rechten) is het ook
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mogelijk een goed aan de gemeenschap te onttrekken zonder dat er iets voor in de plaats komt, door het toe te
bedelen aan één van de mede-eigenaars (of aan meerderen van hen in gewone onverdeeldheid). Een dergelijke
toebedeling (zij het in het kader van een verdeling, zij het anderszins) is een declaratieve handeling die impliceert
dat alle mede-eigenaars behalve de persoon aan wie het wordt toebedeeld afstand doen van hun samenlopende
rechten op dat goed. Door het wegvallen van de rechten van alle anderen groeit het recht van de persoon aan wie
het wordt toebedeeld aan tot een volledig recht.

4. Voorrang voor de vermogensschuldeisers (boedelschulden)

a. Voorrang op de activa van het afgescheiden vermogen

De keerzijde van het voorgaande is ook - om het nog eens te illustreren aan de hand van het
geval van de gemeenschap - dat schulden van één van de deelgenoten, die geen
gemeenschapsschulden zijn (de “eigen schulden”) niet op één of meer gemeenschapsgoederen
als dusdanig kunnen worden verhaald, ook niet op een aandeel in een dergelijk goed dat zou
overeenstemmen met het aandeel van de deelgenoot-schuldenaar. Men kan dit afleiden uit de
regel dat de deelgenoten zelf niet bevoegd zijn om voor eigen rekening over die goederen te
beschikken, en hun schuldeisers in beginsel niet meer kunnen dan zijzelf289 (uitg. bv. de actio
pauliana). Aangezien de gemeenschapsschulden wel kunnen worden verhaald op de
gemeenschapsgoederen, houdt dit in dat op de gemeenschapsgoederen de
gemeenschapsschulden voorrang hebben boven de eigen schulden van de deelgenoten290. De
schuldeiser van een afgescheiden vermogen is dus bevoordeeld daar hij eerst wordt betaald,
met voorrang op de niet-gemeenschappelijke schulden291.   

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

Weliswaar werd in het arrest-Van Laere292 aan de schuldeisers van de handelende vennoot van
een “tijdelijke vereniging” (een vorm van commerciële maatschap) verhaal gegeven op de

                                                  
289 Zo J. VANANROYE, in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (205) 275 nr. 87; ASSER-
MAEIJER, 5-V, nr. 171; H.J.M.N. HONEE, in Van vennootschappelijk belang, Opstellen aan J.M.M. Maeijer,
Tjeenk Willink Zwolle 1988, 97 v.; M.J.A. VAN MOURIK, De personenvennootschap, 4e uitg. Tjeenk Willink
Zwolle 1993, nr. 26 p. 72.
290 Dit werd reeds opgemerkt door L. VAN BIERVLIET, “Les sujets collectifs en droit privé”, R.Prat.Not.B.
1912, p. (1) 9.
291 Uitdrukkelijk in die zin bv. kh. Tongeren 12 februari 2004, TBH 2006, 854.
292  Cass. 30 maart 1962, Pas. 842 = RPS 1963 nr. 5108, 86 = RW  1962-63, 538, ook besproken door J.
VANANROYE in Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht, (205) 295 v. randnr. 111 en in TPR 1999,
(1453) 1485 v.
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schuldvorderingen die deze voor de maatschap had verkregen (en die geacht werden geheel
deel uit te maken van de boedel), maar dat had te maken met het verborgen karakter van de
maatschap in casu, en niet met de ontkenning van een afgescheidenheid van het vermogen van
de maatschap in het algemeen (zie de bespreking van dit arrest hoger bij zakenrechtelijke
simulatie). In het arrest-Socol werd immers wel aanvaard dat de schuldvorderingen verkregen
voor gemeenschappelijke rekening door de tijdelijke vereniging niet bruto toekwamen aan de
mede-eigenaars van de tijdelijke vereniging en hun schuldeisers, maar dat enkel het netto-
saldo ervan aan die mede-eigenaars toekwam (en met name dat enkel het netto-aandeel na
vereffening van de maatschap (toen “tijdelijke vereniging” genoemd) in de
faillissementsboedel van een van de maten kwam, en niet diens bruto-aandeel in bv. die
schuldvordering)293. Dit arrest gebruikt weliswaar niet de term afgescheiden vermogen, maar
stelt dat de band voortvloeit “uit de aard zelf van de tijdelijke handelsvereniging en de daaruit
voortvloeiende bedingen van ondeelbaarheid”294, wat in wezen op hetzelfde neerkomt.

Hetzelfde zien we bij de nalatenschap: het afgezonderd houden van de nalatenschap bij
beneficiaire aanvaarding heeft als gevolg dat de schuldeisers van de erflater een voorrang
behouden op de goederen van de nalatenschap (en er een samenloop ontstaat). Bij gewone
aanvaarding blijft die voorrang bestaan zolang er een mede-eigendom is tussen meerdere
erfgenamen, op de goederen die nog niet verdeeld of toebedeeld zijn, maar zonder samenloop.
Ook de boedelscheiding houdt de nalatenschap afgescheiden; zijn er meerdere erfgenamen,
dan is de boedelscheiding daartoe niet vereist, maar ze versterkt die afgescheidenheid wel door
het niet mogelijk te maken de goederen te verdelen zonder voorafgaande betaling van de
schulden aan de agerende schuldeisers van de nalatenschap (de boedelscheiding is relatief in
die zin dat ze enkel de voorrang veiligstelt van de agerende schuldeisers en enkel op de
goederen waarvan ze de afscheiding hebben gevorderd)295.

b. Uiteenlopende regels voor de verhaalbaarheid op het vermogen van de deelgenoten

Of de gemeenschappelijke schulden c.q. nalatenschapsschulden daarnaast ook verhaalbaar zijn
op het privé-vermogen van de deelgenoten, en zo ja of dit voor het geheel is dan wel elk
slechts voor zijn aandeel, hangt ervan af of die ook persoonlijk aansprakelijk zijn voor die

                                                  
293 Cass. 28 februari 1985, iz. Socol, Pas. 1985 I 795 = RW 1985-86, 997 n. E. DIRIX “De tegenwerpelijkheid
van een tijdelijke handelsvereniging aan derden” = Bank & Fin 1989, 487 noot DELIERNEUX = JT 1986, 578
noot F. ’t KINT = TBH 1985, 377 noot = RCJB 1987, 571 noot A. LIMPENS "Réflexions sur la compensation,
l'indivisibilité, la connexité et le privilège dans le cadre de la faillite d'un associé momentané"; zie verder ook Hof
Luik 22 oktobeer 1991, TBH 1992, 1419; J.M. NELISSEN GRADE, “Compensatie na faillissement en
vereffening van tijdelijke vennootschappen”, Liber amicorum Jan Ronse, Story 1986, 287 v.; O. POELMANS,
“La liquidation des comptes d’une sociétés momentanée en cas de faillite d’un associé”, DAOR 1999/50, 73-79.
294 Het begrip “beding van ondeelbaarheid” wordt in ons recht jammer genoeg voor vrij uiteenlopende zaken
gebruikt; uit die benaming alleen kan men dus niets afleiden, er moet telkens goed nagegaan worden wat precies
de aard van de rechtsverhouding en van het beding is.
295 Zie DE PAGE, Traité IX nr. 981 v.; DIRIX & DECORTE (2006), nr. 322-323 p. 217 v.
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schulden. Zo zal de zuiver aanvaardende erfgenaam tot beloop van zijn aandeel persoonlijk
gehouden zijn, de beneficiair aanvaardende niet.

AFDELING C.   DE AARD VAN DE RECHTEN OP EEN AFGESCHEIDEN
VERMOGENS EN DE RECHTEN VAN DE SCHULDEISERS VAN DIE
RECHTHEBBENDEN

1. Type van zakelijk recht

Kortheidshalve spreek ik van "aandelen in een vermogen", hoewel die term letterlijk alleen
opgaat voor de gemeenschappelijke vermogens en niet voor de gevallen waarin er geen mede-
eigendom is, maar meerdere personen met andersoortige rechten op hetzelfde vermogen. Als
we even het rijtje overlopen, dan kunnen we hoofdzakelijk de volgende soorten rechten
erkennen:

- bij gemeenschappelijke vermogens gaat het om een aandeel in eigenlijke zin, d.i. een aandeel
in mede-eigendom. Dit geldt voor de huwgemeenschap, de (openlijke of stille) maatschap, de
feitelijke vereniging, de rederij, de gemeenschappelijke nalatenschap, en het
gemeenschappelijk effectendepot; de rechtsleer spreekt hier van “collectieve eigendom”
(propriété collective) om ze te onderscheiden van de gewone mede-eigendom of
onverdeeldheid van afzonderlijke goederen;

- in alle gevallen van vereffening met samenloop gaat het om een collectief pandrecht van de
schuldeisers, voor wiens rekening de vereffeningsbewindvoerders optreden, op het
afgezonderd vermogen. Het is geen pandrecht in enge zin, omdat het geen (voor)rang verschaft
aan een of meer schuldeisers op de andere, maar juist de gelijktijdigheid van de realisatie van
de schuldvorderingen uitdrukt (en dus hun principieel gelijke rang). Min of meer hetzelfde
geldt bij aanzuiveringsbewind;

- bij een legaat onder algemene titel rust daarop, zolang de legataris nog niet "in bezit is
gesteld", een  recht van "saisine"(bewindsrecht) van de onterfde erfgenamen, dat eveneens een
collectief recht is;

- bij een fideicommissair vermogen is één persoon (de eerste begunstigde) eigenaar en heeft
een ander (de verwachter) een door het recht beschermde verwachting (een soort
Anwartschaftsrecht);

- eveneens een soort Anwartschaftsrecht is het collectief recht van de certificaathouders op het
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geheel van de gecertificeerde effecten van eenzelfde aard, recht dat onder bepaalde
voorwaarden kan worden omgezet in het eigendomsrecht op die gecertificeerde effecten;

- voor zover ook het geheel van goederen die het voorwerp vormen van een vruchtgebruik
onder algemene titel een afgescheiden vermogen vormt, heeft de ene partij de blote eigendom
van het gehele vermogen en de andere het vruchtgebruik.

Dit zijn dus de soorten rechten waarover we het in deze Afdeling hebben (mede-eigendom
van een vermogen, gezamenlijk pandrecht van de schuldeisers op een vermogen,
Anwartschaftsrecht van de verwachter op een fideicommissair vermogen of van de
certificaathouders, saisine van de onterfde erfgenamen, allicht ook vruchtgebruik onder
algemene titel c.q. blote eigendom onder algemene titel).

Ook het aandeel in een niet opengevallen nalatenschap zou een recht van deze aard kunnen
zijn, zij het wel één dat "buiten de handel" is. Dat laatste betekent op de eerste plaats dat men
niet door een rechtshandeling onder levenden kan afwijken van de wettelijke erfregeling,
uitgezonderd de toegelaten kontraktuele erfstellingen. Verder betekent het ook dat, ook al
wordt er geen afbreuk gedaan aan de wettelijke erfregeling, men niet op voorhand kan
beschikken over het erfdeel dat men krachtens die regels verkrijgt. Het recht van de erfgenaam
in spe op een nog niet opengevallen nalatenschap (art. 1600 BW), alsmede rechten die
accessoor zijn aan een erfaanspraak, zoals het recht om inkorting te vorderen, zijn niet
overdraagbaar noch beslagbaar noch vatbaar voor afstand van recht. Eerst door het openvallen
van de nalatenschap - wanneer deze rechten niet meer toekomstig zijn - worden ze dat. Dit
alles behoudens in de wettelijk toegelaten gevallen van kontraktuele erfstelling.  Wanneer het
evenwel niét gaat om een recht op (een aandeel) in de nog niet opengevallen nalatenschap,
maar om een recht op een of meer welbepaalde goederen, dat - mogelijks op termijn - wordt
toegekend ongeacht of het zich in de nalatenschap zal bevinden of niet, dan zitten we niet met
een recht van deze aard, maar met een "gewoon" zakelijk recht. Het verbod op beschikkingen
over niet opengevallen nalatenschappen betreft immers enkel zgn. eventuele rechten en niet de
gewone zakelijke rechten die zij het onder tijdsbepaling van overlijden, aan een ander worden
toegekend.

2. Het aandeel als een onlichamelijk goed, voorwerp van zakenrecht

De genoemde rechten waarover het hier gaat vormen zoals gezegd een bijzondere categorie
van onlichamelijke goederen296. Als onlichamelijke goederen zijn ze op zichzelf (dus los van
het statuut van de goederen die deel uitmaken van dat vermogen) ook voorwerp van
zakenrecht. Het kan geen kwaad even te overlopen in welke zin zij aan de regels van het
zakenrecht zijn onderworpen.

                                                  
296 Wat een aandeel in een nalatenschap betreft, blijkt dat zonder meer uit art. 1696 B.W.
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Net zoals andere onlichamelijke goederen (bv. schuldvorderingen, zie hoger), zijn ook zij in
beginsel aan de klassieke beginselen van het zakenrecht onderworpen, maar vloeien uit de aard
van het recht belangrijke schakeringen voort.  Aldus zijn aandelen in een vermogen in beginsel
overdraagbaar, beslagbaar en vatbaar voor bezwaring met zakelijke rechten (met name
vruchtgebruik en in zekere mate ook pand), zij het dat ook hier de interne verhouding tussen
de verschillende gerechtigden op het vermogen een zekere externe werking heeft (zie
hieronder), en dat er toch een reeks bijzondere regels gelden.

Zo zijn er een reeks beperkingen aan de overdraagbaarheid van dergelijke aandelen / rechten.
Vele daarvan vloeien voort uit de uitwendige werking van de interne verhouding en komen
dadelijk ter sprake. Anderen zijn gerechtvaardigd omwille van gelijkaardige bekommernissen
als sommige overdraagbaarheidsbeperkingen bij schuldvorderingen, in het bijzonder de
bescherming van de gerechtigde zelf. Dat verklaart bv. mede de niet-overdraagbaarheid en
onbeslagbaarheid van rechten op niet opengevallen nalatenschappen.

3. Bijzonderheden van het aandeel als onlichamelijk goed: de uitwendige werking van de
inwendige beschikkingsgebondenheid.

Een aandeel in een vermogen bestaat niet zomaar, maar slechts voor zover er inderdaad een
vermogen is van een bepaalde aard, waarvoor een bepaald regime geldt. Op een wijze die
enigszins vergelijkbaar is met een schuldvordering, wordt het aandeel (of soortgelijk recht)
niet op een andere manier gespecifieerd dan door die interne verhouding. Voor zover het gaat
om een onderworpenheid van goederen aan een afgescheiden vermogen die in ons recht wordt
erkend (voor de opsomming van erkende afgescheiden vermogens, zie hoger) - en daartoe
zullen in bepaalde gevallen specifieke formaliteiten moeten zijn vervuld -, zal deze
onderworpenheid in beginsel externe werking hebben. Ook hier is het slechts anders wanneer
het aandeel daarvan geabstraheerd is, bv. door het in een waardepapier te incorporeren (zie
voor de bijzondere regels in dat geval Hoofdstuk IX).

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

a. Overdraagbaarheid

Wat met de overdraagbaarheid van het aandeel in zo’n vermogen?  Daarvoor moet men het
volgende onderscheid maken.

In sommige van de genoemde rechtsverhoudingen is de onoverdraagbaarheid dwingend
voorgeschreven, bv. bij de huwgemeenschap, omdat deze essentieel intuitu personae is.
Erfdelen daarentegen (aandelen in een nalatenschap) zijn wel overdraagbaar, maar
onderworpen aan een uitkooprecht van de mede-erfgenamen, uitkooprecht dat ook geldt voor
de mede-vennoten in een maatschap.

Bij de maatschap zijn de aandelen in het maatschapsvermogen immers in beginsel eveneens
intuitu personae en dus niet overdraagbaar (zie art. 39, 42 Wb.Venn.), maar deze regel is niet
dwingend, en partijen kunnen dus de overdraagbaarheid overeenkomen, al dan niet onder
bepaalde modaliteiten (onder meer "voortzettingsbedingen"). Bij een openbaar
beleggingsfonds, dat een bijzonder soort maatschap intuitu pecuniae is, zijn de aandelen
zonder meer overdraagbaar. Is het aandeel niet overdraagbaar of zijn de vereisten voor
overdraagbaarheid niet vervuld, dan kan elke vennoot wel nog een “croupier”-overeenkomst
sluiten met een derde (art. 38 Wb.Venn), waaruit kan blijken dat de mogelijkheid het aandeel
niet overdraagbaar te maken beperkt blijft tot de lidmaatschapsrechten en niet de
vermogensrechten betreft. Ook kan men van een aandeel in een maatschap afstand doen.

Een aandeel in een feitelijke vereniging is in beginsel evenmin overdraagbaar, maar er kan wel
afstand van worden gedaan.

Aandelen in een effectendepot zijn steeds overdraagbaar voor zover de effecten waarop het
aandeel betrekking heeft dat zijn.

NB. Het vermogen kan in zijn geheel overgedragen worden of anderszins overgaan door de
overdracht of overgang van de totaliteit van de aandelen.
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Een overdracht, een vestiging van pand of vruchtgebruik, een beslag, een vererving, een aanwas van zo’n aandeel
(bij het aandeel van de anderen) heeft een dubbele aard :
- enerzijds is het recht zelf een onlichamelijk goed, dat voorwerp kan zijn van uiteenlopende wijzen van
verkrijging, bezwaring, of verlies of van een declaratieve operatie, onder meer van verkrijging onder algemene
titel (bv. vererving) of onder bijzondere titel (overdracht);
- anderzijds betekent elke operatie op zo’n recht ook dat er indirect een wijziging intreedt in het eigendomsrecht
van een geheel van goederen (het vermogen waarop men een recht heeft). De overdracht van een dergelijk recht
onder bijzondere titel brengt net zoals een verkrijging onder algemene titel géén wijziging aan in de titel
krachtens dewelke de goederen van het vermogen gehouden worden. De verkrijger van het aandeel zet in die zin
de titel van zijn rechtsvoorganger voort (dus de titel op grond waarvan het goed ging deel uitmaken van de
gemeenschap).

b. Beslagbaarheid ; toepassing op mede-eigendom en afgescheiden vermogens van de regel
« In de schoenen van de schuldenaar »

Ook voor het verhaalsrecht van de schuldeisers van een schuldenaar die mede-eigenaar is, is er
een belangrijk onderscheid tussen de mede-eigendom die een afgescheiden vermogen vormt en
andere gevallen van mede-eigendom (van afzonderlijke goederen dus).

Bij een gewone onverdeeldheid kunnen schuldeisers van een mede-eigenaar beslag leggen op
diens aandeel, de verdeling uitlokken, en na verdeling executeren op hetgeen aan de beslagen
schuldenaar is toegewezen.

Gaat het om een afgescheiden vermogen, dan vloeit daaruit het volgende voort:

1° Ten aanzien van de afzonderlijke goederen hebben de schuldeisers van de afzonderlijke
mede-eigenaars geen verhaalsrechten. Om beslag te kunnen leggen op de goederen, moet de
maatschap eerst ontbonden worden, volgens de daarvoor geldende regels.

2° Ten aanzien van het netto-aandeel: het verhaalsrecht hangt mede af van de vraag of het
aandeel overdraagbaar is of niet, dus of de gemeenschap intuitu personae is of intuitu
pecuniae. Wanneer het aandeel overdraagbaar is, is het normaal ook beslagbaar, anders niet.
- Indien het aandeel dat de schuldenaar bezit in zo’n vermogen niet vrij overdraagbaar is
(gebonden gemeenschap intuitu personae), zal eerst dat vermogen moeten ontbonden en
vereffend worden (Zie verdere uitwerking infra bij bespreking rechten op vermogens). De
schuldeisers zijn in beginsel gebonden aan de interne gebondenheid (huwgemeenschap,
maatschap). Zij kunnen zich slechts verhalen op de goederen die aan hun schuldenaar worden
toebedeeld.
- Bij een gebonden gemeenschap intuitu pecuniae (bv. een openbaar beleggingsfonds)
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daarentegen is beslag én executie op het aandeel als dusdanig mogelijk (bv. een aandeel in een
beleggingsfonds kan in beslag worden genomen en geëxecuteerd).

Soortgelijke regels gelden ook wanneer het niet meer om een afgescheiden vermogen s.s. gaat,
maar om een aparte rechtspersoon.

c. Aanwas, ontbinding

 Of bij het overlijden of anderszins uitscheiden van één van de mede-eigenaars diens aandeel
aanwast bij dat van de anderen, hangt ook af van de interne verhouding. vruchtgebruik wast
aan bij de blote eigendom, maar niet omgekeerd. In een maatschap kunnen partijen een
aanwasbeding overeenkomen, krachtens hetwelk het aandeel van de uitgescheiden vennoot
aanwast bij dat van de anderen (dat aanwas geen overdracht is, maar een deklaratieve
handeling, wordt verderop uitgewerkt).

 Ook de vraag of de medegerechtigde de verdeling kan vorderen van het vermogen, en wat de
gebonden gemeenschappen betreft, daartoe voorafgaandelijk de ontbinding kan vorderen,
wordt bepaald door die interne verhouding. Voor de nalatenschap geldt een dwingende
beperking in tijd aan bedingen om in onverdeeldheid te blijven (art. 815 B.W.), en deze geldt
naar analogie ook voor andere ontbonden gemeenschappelijke vermogens (zoals de ontbonden
maatschap, ontbonden huwgemeenschap, ontbonden vereniging).

4. Vergelijking met equitable interests.

Anders dan bij schuldvorderingen gaat het bij deze categorie van onlichamelijke goederen wél
om zakelijke rechten. Maar zoals uit het voorgaande blijkt, zijn het wel zakelijke rechten van
een bijzondere aard. Zij vertonen een zekere gelijkenis met de equitable of beneficial rights uit
het Anglo-Amerikaanse recht, waarvan het recht van de begunstigde van een trust het
belangrijkste voorbeeld is (de beneficiary heeft een equitable right, de trustee een legal title).
De vergelijking wordt nog interessanter wanneer men ook de joint property297 in de
vergelijking betrekt : in die vorm van mede-eigendom bestaat er enerzijds het volle
eigendomsrecht op de goederen, dat een gezamenlijk recht is van alle mede-eigenaars (en als
dusdanig niét opgesplitst is), en daarnaast voor elke mede-eigenaar afzonderlijk een equitable
interest van de mede-eigenaars (een verschil met ons recht is dat joint property in beginsel ook
aanwas aan de langstlevende ("survivorship") impliceert). Net zoals equitable interests zijn
aandelen in een vermogen geen rechten op de afzondelrijke goederen in dat vermogen als
dusdanig, maar rechten op het vermogen als geheel, dat op zijn beurt goederen en lasten omvat
en een beschikkingsgebondenheid impliceert. Het grote verschil met het Anglo-Amerikaanse
recht is, dat de figuur van de trust een veel "opener" rechtsfiguur is, die algemeen kan worden
                                                  
297 Joint property is een vorm van gezamenlijke eigendom die we in het common law kennen. Daarnaast bestaat
ook daar de gewone onverdeeldheid in de vorm van property in common (of tenancy in common).
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ingezet, en niet slechts voor welbepaalde typische rechtsverhoudingen zoals het geval is met
de rechtsfiguren waarbij ons recht een afgescheiden vermogen erkent (zoals de maatschap,
huwgemeenschap, vereniging, fideicommis, enz.).

De vergelijking wordt iets duidelijker als we beseffen dat bij goederen die deel uitmaken van
een afgescheiden vermogen de zakenrechtelijke positie van die goederen zelf in beginsel niet
wijzigt doordat de aandelen in dat vermogen overgaan van één gerechtigde naar een andere,
bezwaard worden met zakelijke rechten, e.d.m. (in de gevallen waarin zulks krachtens de
interne verhouding mogelijk is natuurlijk). Het toebehoren van die goederen tot dat vermogen
en de beschikkingsgebondenheid ervan blijven daardoor onberoerd.  Het is slechts anders
wanneer door die overgang e.d. de vermogensafscheiding zelf verdwijnt, bv. doordat alle
aandelen van een maatschap in één hand verenigd worden.

Nu spreken we bij de verkrijging van een aandeel in een vermogen wel van een verkrijging
onder algemene titel (zie Deel II.). Ten aanzien van de afzonderlijke goederen gaat het
inderdaad om een verkrijging onder algemene titel, want die uitdrukking impliceert precies
dat de goederen niet apart, onder bijzondere titel, worden verkregen, maar als een geheel dat
ook met passiva is bezwaard, dit althans zolang dat afgescheiden vermogen niet "vereffend"
is. Dat belet ons overigens niet om te zeggen dat ten aanzien van het aandeel zelf als
"onlichamelijk goed" het om een verkrijging onder bijzondere titel gaat.
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HOOFDSTUK X.   WAARDEPAPIEREN

AFDELING A.  HET BEGRIP WAARDEPAPIER

1. Definitie

Waardepapieren zijn documenten die geacht worden bepaalde rechten (schuldvorderingen dan
wel zakelijke rechten) dusdanig te incorporeren – dit is een juridische fictie - dat de overdracht
van die rechten en de vestiging van een zakelijk recht op die rechten kan gebeuren door
overdracht/inpandgeving van dat papier (al dan niet gepaard met endossement), en meer
algemeen de zakenrechtelijke positie van die rechten bepaald wordt door de zakenrechtelijke
positie van het papier. "Das Recht aus dem Papier folgt das Recht am Papier".

De eigenaar van het papier298 is in principe de eigenaar van de rechten gevestigd in dat papier.
Het bezit van het papier leidt tot “bezit” van de in het papier belichaamde rechten. Door de
incorporatie (of incorporatie plus dematerialisering) gaat het bezit dezelfde rol spelen als bij
roerende zaken. Nadere details worden verder aangegeven naargelang het type waardepapier.

2. Soorten

Waardepapieren kunnen zoals gezegd een schuldvordering belichamen (Afdeling B,
verbintenisrechtelijke waardepapieren of schuldvorderingspapieren), of een zakelijk recht
(Afdeling C, zakenrechtelijke waardepapieren).

Waardepapieren kunnen verder onderscheiden worden naargelang de wijze van overdracht:

1° Toonderpapieren:
het waardepapier en daarmee het recht is “aan toonder” gesteld: de overdracht van het papier is
voldoende voor de overdracht van het recht (geen handtekening vereist); bezit van het papier
staat gelijk met bezit van het recht.

2° Orderpapieren
het waardepapier en daarmee het recht is aan order van N. gesteld (met vermelding van een
naam). De overdracht gebeurt door de overdracht van het papier en de rugtekening
(“endossement”) ervan door de persoon, aan wiens order het is gesteld, dan wel zijn
rechtsopvolger (een eerdere geëndosseerde).

                                                  
298 We gebruiken papier hier in een algemene zin, zonde rin te gaan op de vraag uit welek materie precies het
document moet bestaan. Voor sommige waardepapieren is papier voorgeschreven, voor andere kan het ook om
een andere drager gaan, zoals bv. een polymerische darger.
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3° Soms spreekt men van waardepapieren op naam. Dit zijn geen eigenlijke waardepapieren en
het gebruik van dit begrip is verwarrend, omdat zij niet op dezelfde wijze een recht
belichamen. Het opmaken van een papier heeft in die gevallen géén zakenrechtelijke rol
(vergemakkelijken van overdracht), maar enkel een verbintenisrechtelijke rol (namelijk
“abstractie”, dit is niet-tegenwerpbaarheid van verweermiddelen die niet uit het papier zijn af
te leiden).

4° Verder zijn er ook gedematerialiseerde waardepapieren. Hier is het papier vervangen is door
een boeking op een rekening in de boekhouding van een derde - de vereffeningsinstelling -.
Men bezit via die vereffeningsinstelling, door middel van die boeking, en men draagt over
door overboeking op de naam van de verkrijger in de boeken van die instelling.

5° Tenslotte is er ook “elektronisch geld”, (geld)vorderingen die in een draagbaar elektronisch
bestand zijn belichaamd (bv. PROTON). Dit werd voor het eerst uitgebracht in België (1996)
en later in andere landen.
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AFDELING B.  VERBINTENISRECHTELIJKE WAARDEPAPIEREN.

Schuldvorderingspapieren  of verbintenisrechtelijke waardepapieren zijn zoals gezegd
waardepapieren kunnen die een schuldvordering belichamen. We bespreken eerst de
verschillende soorten. Dan komen de twee functies aan bod van de belichaming van een
vordering in een waardepapier: de verbintenisrechtelijke en de zakenrechtelijke.

1. Soorten

De verbintenisrechtelijke waardepapieren worden hier enkel geklasseerd met het oog op hun
zakenrechtelijke gevolgen. Voor het overige wordt verwezen naar de handboeken
verbintenissenrecht en bijzondere rechtstakken (handelsrecht, financieel recht e.d.m.).

a. Soorten volgens vorm (toonder, order, gedematerialiseerd enz.)

Tot voor kort kon elke schuldvordering in plaats van op naam te zijn, ook in een waardepapier
worden belichaamd, en daarbij aan toonder of aan order worden gesteld; voor
vennotschapseffecten en de meeste financiële schuldvorderingen vervalt deze mogelijkheid
vanaf 1 januari 2008  (zie verder onder).

Aandelen en sommige andere schuldvorderingen kunnen ook "gedematerialiseerd" worden
uitgegeven, d.i. belichaamd in een boeking in de boekhouding van een derde, de
vereffeningsinstelling (clearinginstelling) (zie verder onder).

Tenslotte kan een schuldvordering, minstens een geldvordering, worden opgeslagen in een
draagbaar elektronisch bestand (elektronische portemonnee), dat ook als een soort
waardepapier moet worden beschouwd299.

b. Soorten volgens inhoud

1° Geld

Er zijn verschillende vormen van geld, waarvan de economische functie dezelfde is
(betaalmiddel), maar de juridische vorm verschilt. Nauwkeuriger: waarvan de
verbintenisrechtelijke functie grotendeels dezelfde is, maar de zakenrechtelijke vorm duidelijk

                                                  
299 De Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische
overmaking van geldmiddelen (B.S. 17 augustus 2002) spreekt zich niet uit over de privaatrechtelijke kwalificatie
van het "oplaadbaar instrument", dat als volgt wordt gedefinieerd: "elk instrument voor de elektronische
overmaking van geldmiddelen waarop waarde-eenheden elektronisch worden opgeslagen"
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verschilt.

Historisch300 bestond geld uit goederen met een bijzondere ruilwaarde (klompjes edelmetaal, later gemunt301 tot
munten van zilver of goud), waarvan de waarde kon schommelen tegenover een immateriële rekeneenheid (het
pond)302, en in een ruimere zin ook uit schuldvorderingen tot afgifte van dergelijke muntstukken (vorderingen
die soms werden geïncorporeerd in effecten, sommige daarvan de voorlopers van bankbiljetten303; bankbiljetten
zijn dan ook een heel stuk jonger dan andere schuldvorderingspapieren zoals bv. wisselbrieven, die al sinds de
Middeleeuwen werden gebruikt). Pas in 1717 werden voor het eerst bankbiljetten uitgegeven die een hoeveelheid
van de immateriële rekeneenheid vertegenwoordigden (en niet langer een bepaald gewicht aan edelmetaal)304; zij
waren wel nog steeds inwisselbaar tegen goud. Bankbiljetten die niet meer bij de uitgever inwisselbaar waren
tegen edelmetaal werden pas langzaam aanvaard (in Frankrijk werd in de jaren voor de revolutie de
inwisselbaarheid reeds enkele malen opgeschort; na de revolutie werden voor het eerst biljetten uitgegeven die
niet inwisselbaar waren305, maar na enkele jaren diende men terug te keren naar de inwisselbaarheid in zilver
(1796)) (voordien ontstonden wel reeds aandelen in Compagnieën; dergelijke aandelen waren ook niet
inwisselbaar tegen goederen van de Compagnie; in die zin zijn aandelen een voorloper van de moderne
bankbiljetten). De inwisselbaarheid werd mermaals afgeschaft en weer ingevoerd en verdween uiteindelijk pas in
de 20e eeuw306. Vandaag de dag is geen enkele vorm van geld nog inwisselbaar bij de uitgever ervan tegen iets

                                                  
300 Over de geschiedenis van het geld, zie J. DEFOORT, Het grote geld. Keerpunten in de monetaire
g e s c h i e d e n i s , Van Halewijck 2000; C. AUBIN, Du franc à l'euro,  op http://sceco.univ-
poitiers.fr/hfranc/index.htm.
301 Gemunt wil zeggen dat er officieel een zegel van de machthebber op is aangebracht. Zie hierover LAUM,
geciteerd door J. DEFOORT, Het grote geld, vn. 15. Dit zien we reeds bij de Griekse staten in Klein-Azië vanaf
de 6e eeuw vC.
302 Met name vanf de 17e eeuw pasten de vorsten regelmatig devaluaties toe, door ofwel minder metaal te
gebruiken voor dezelfde nominale waarde, of een hogere nominale waarde te plaatse op munten van eenzelfde
gewicht.
303 Bankbiljetten waren oorspronkelijk schuldvorderingen tot afgifte van munten. De eerste bankbiljetten werden
uitgegeven vanaf 1661 door de in 1660 opgerichte Bank van Stockholm; zij gaf in ruil voor deposito's van munten
certificaten uit aan toonder uit, die geen interest opbrachten maar altijd inwisselbaar waren. Voordien waren de
door banken uitgegeven certificaten een vorm van obligaties: ze droegen interest en konden voor vervaldag
doorverkocht worden (op een financiële markt) maar niet ingeruild worden (interest opbrengen was ook nog het
geval met sommige latere uitgiften zoals de franse billets de monnoye onder Louis XIV, of de assignats van 1789
tot september 1790). Bij de biljetten van de Bank van Stockholm gaat het om de creatie van geld, omdat de
gedeponeerde munten terug in omloop kunnen worden gebracht, terwijl tegelijk de voor het deposito uitgegeven
certificaten eveneens kunnen circuleren. De bank neemt daardoor natuurlijk een liquiditeitsrisico.
304 Door de Banque Royale in Parijs, met Franse koninklijke goedkeuring opgericht in 1716 door John Law.
Deze bankbiljetten hadden voor het eerst een nominale waarde, onafhankelijk van de schommeling van de
goudkoers. Het systeem-Law stortte wel in elkaar in 1720. In Engeland gebruikte men, eveneens vanaf 1717, een
andere techniek, door een vaste goudprijs in te voeren.
305 Officieel was de uitgifte ervan gedekt door het fonds van de geconfisceerde goederen van adel en kerk ("les
biens nationaux"). De uitgifte overtrof echter ruimschoots de waarde van die goederen en de assigants werden
waardeloos.
306 De inwisselbaarheid werd in België een eerste keer afgeschaft in 1848, met invoering van de gedwongen
koers (cours forcé) van de biljetten van de de twee belangrijkste emissiebanken (de Société Générale en de
Banque de Belgique). De inwisselbaarheid werd opnieuw afgeschaft in 1914, maar weer ingevoerd in 1926, en
opnieuw afgeschaft in 1940 (tot op heden). In Frankijk werd de inwisselbaarheid weer afgeschaft in 1848 tot
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anders dan (een andere vorm van) geld, waarbij men een onderscheid moet maken tussen officiële uitgiften en
eventuele private uitgiften.

We onderscheiden op zakenrechtelijk vlak met name geld dat een schuldvordering
incorporeert (draagbaar geld) van geld dat een loutere schuldvordering op naam is (giraal
geld). We kunnen ook een onderscheid maken tussen primaire uitgifte van geld (creëren van
een valuta) en secundaire uitgiften.

a) Draagbaar – chartaal en elektronisch – geld.

Geld in eigenlijke zin is vandaag een schuldvordering met een louter nominale waarde op de
uitgever (emittent) ervan, en die ontstaat door de uitgifte ervan in gematerialiseerde vorm.

De traditionele vormen zijn munten en bankbiljetten (zgn. chartaal geld307; munten hebben
vandaag geen andere betekenis meer dan bankbiljetten, anders dan vroeger).

Met primair geld bedoelen geld dat uitgegeven is in een aan de uitgever eigen valuta of
rekeneenheid (dus niet in een "bestaande" munt van een andere uitgever).

Een dergelijke schuldvordering – en vandaar de uitgegeven munten of bankbiljetten waarin die schuldvordering is
geïncorporeerd - wordt tot geld wanneer ze in het verkeer algemeen als betaalmiddel wordt aanvaard (wat alvast
veronderstelt dat het gaat om een vordering aan toonder). Dit kan het gevolg zijn van een statuut als wettig
betaalmiddel (cours légal), maar ook zonder zulk statuut. Men kan dus niet a priori uitsluiten dat private uitgiften
(d.i. door anderen dan de officiële uitgiftebank - voor de Euro de Europese Centrale Bank) het statuut van chartaal
geld hebben308. In België werd de wettige koers van biljetten voor het eerst ingevoerd in 1848, en definitief in
1873 (voor de biljetten van de in 1850 opgerichtte Nationale Bank); de Eurobiljetten en -muntstukken hebben
wettige betaalkracht ingevolge EG-Verordening nr. 974/98 van 3 mei 1998. De wettige koers of betaalkracht
betekent dat schuldeisers in beginsel verplicht zijn ze in betaling te aanvaarden (wat nog niet betekent dat ze bv.
ook verplicht zijn om hele grote coupures te aanvaarden).

Wel is het zo dat bepaalde instellingen, uitgiftebanken, van overheidswege de bevoegdheid hebben gekregen om
chartaal geld uit te geven in de engere zin van waardepapieren die niet meer inwisselbaar zijn tegen iets anders;
dergelijk geld kan enkel nog gebruikt worden als betaalmiddel (zij het om goederen te kopen, ander geld te
kopen, of andere soorten schulden te betalen); deze hebben een "gedwongen koers" (cours forcé).

In beginsel blijft het wel een schuldvordering op de uitgiftebank, waartegenover deze over activa moet

                                                                                                                                                               
1850, vervolgens terug in 1870, in 1914, enz. De amerikaanse dollar bleef inwisselbaar tegen goud tot in 1971
(met de instorting van het systeem van  de akkoorden van "Bretton Woods" uit 1944).
307 Chartaal geld (lett. papiergeld) betreft oorspronkelijk alleen bankbiljetten, maar wordt nu ook in de ruimere
zin van munten en bankbiljetten gebruikt.
308 De eerste bankbiljetten waren dergelijke private uitgiften, zie hierboven.
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beschikken als dekking van de uitgifte. In de loop der tijden is het aandeel van die dekking dat uit materiële
goederen - in het bijzonder goud - bestaat, sterk teruggelopen en vervangen door hoofdzakelijk deviezen (dus
buitenlands geld)309; de vermindering van de reële dekking wordt verantwoord door de economische
meerwaarde die de uitgifte van geld op zichzelf creëert dan wel door de verwervingsmacht van de uitgevende
overheid (de uitgifte van geld door een uitgiftebank wordt economisch dan ook veeleer gedekt door de nationale
economie als geheel veeleer dan door de reserves van de uitgfitebank zelf; metaforisch zou men kunnen zeggen
dat een bankbiljet vandaag veeleer dan een aandeel in de reserves van de uitgiftebank een aandeel is in de
nationale economie dan wel in de verwervingsmacht van de uitgevende staat310).

Voor zover private uitgiften van bankbiljetten als geld kunnen gelden, blijven zij wel bij de uitgever inwisselbaar
tegen "officieel" geld (wettige betaalmiddelen)311.

Zowel munten als bankbiljetten zijn effecten aan toonder (voor de overdracht ervan is geen handtekening vereist).
Weliswaar kan men bij munten moeilijk van “papieren” spreken, maar juridisch gaat het vandaag om hetzelfde
(de nominale waarde van de munt ligt immers in omzeggens alle gevallen een stuk hoger dan de intrinsieke
waarde ervan als metaal aan de prijs van het metaal312).

b) Giraal geld.

“Giraal geld” daarentegen (de term die men gebruikt voor een rekeningtegoed) is een niet in
een effect geïncorporeerde schuldvordering op de rekeningvoerende instelling, een
schuldvordering op naam dus. Zij heeft tot voorwerp de levering van geld in de primaire zin
(hierboven) dan wel, naar keuze van de schuldeiser, uitvoering van betalingsopdrachten e.d.m.
Men maakt een onderscheid tussen:

- giraal geld in de engste zin, dit zijn de zichtdeposito's (en daarmee gelijkgesteld het
elektronisch geld), en

- giraal geld in ruime zin, dat ook spaardeposito's, termijndeposito's en vergelijkbare
bankpassiva op relatief korte termijn (kortlopende effecten) omvat313.

Hoewel er een zekere gelijkenis is tussen de dematerialisering van andere effecten en die van geld in de vorm van
giraal geld, is er toch een belangrijk verschil: een gedematerilaiseerd effect blijft een effect, een roerende zaak,
die een vordering op de uitgever vertegenwoordigt en niet op de vereffeningsinstelling, terwijl giraal geld een

                                                  
309 Daarnaast bleef de "goudstandaard" - als maatstaf voor de waarde van elke munteenheid - in gebruik tot 1971.
Sindsdien kan de waarde van een munt slechts worden uitgedrukt in deviezen, d.i. andere munten, en is goud na
tal van eeuwen terug niets anders meer dan een goed zoals andere goederen, met een bepaalde prijs in geld
uitgedrukt.
310 Of wat transnationaal geld zoals de Euro betreft, een aandeel in de economie van die muntzone c.q. de
verwervingsmacht van de staten deel uitmaken van de monetaire unie.
311 Zoals historisch het geval was met bankbiljetten, zie hoger.
312 Dit geldt niet voor goudstukken, maar die worden dan ook nooit voor hun nominale waarde verhandeld.
313 In monetaire terminologie heeft men het over het monetair aggregaat M1 voor de eerste categorie, en
monetair aggregaat M3 voor de twee categorieën samen.
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zuivere schuldvordering wordt op de rekeningvoerende instelling.

Aangezien het hier dus niet om waardepapieren gaat, maar om schuldvorderingen op naam,
worden de zekerheidsrechten op dergelijke tegoeden hoger besproken in het Deel over
zekerheden op schuldvorderingen (op naam). Nu kunnen financiële instellingen ook
schuldvorderingspapieren uitgeven die als betaalmiddel kunnen worden gebruikt, en
elektronisch geld, maar zoals hierboven gezegd gaat het dan zakenrechtelijk om een effect,
veeleer dan om giraal geld.

Het belang van giraal geld in verhouding tot chartaal geld is de jongste jaren nog toegenomen: in 1997 bedroeg
het in België reeds 79,1 % van de som van beiden, in 2001 89,7 %.314. Deze verhouding komt overeen met het
gemiddelde van de Euro-zone315,316.

c) Secundair geld - draagbaar (chartaal of) elektronisch.

Financiële instellingen kunnen ook secundair geld "uitgeven" in een draagbare vorm. Van geld kan men wel maar
spreken indien het een louter nominale vordering betreft.

Ook elektronisch geld uitgegeven door financiële instellingen – d.i. een vordering op die instelling geïncorporeerd
in een draagbaar elektronisch bestand – is door de ruime aanvaarding ervan op zichzelf een vorm van geld
geworden. Dit elektronisch geld wordt nog altijd uitgedrukt wordt in een munteenheid en pretendeert dus niet een
zelfstandige geldeenheid te incorporeren, maar slechts een geldvordering op de uitgever, net zoals giraal geld; ook
dergelijk geld is wel steeds inwisselbaar bij de uitgever ervan tegen officieel geld. Daarom spreken we ook hier
van secundair geld. Overigens wordt vandaag de dag elektronisch geld niet alleen meer uitgegeven door
financiële instellingen, maar ook door grote bedrijven (die eigen chipkaarten uitgeven). Elektronisch geld wordt
gestockeerd op chipkaarten, op computers, e.d.m.

Ook draagbaar elektronisch geld kan men beschouwen als een effect aan toonder (voor de overdracht ervan is
geen handtekening vereist).

2° Andere schuldvorderingspapieren, inbegrepen aandelen

De belangrijkste voorbeelden van andere schuldvorderingspapieren zijn:

                                                  
314 Bron: http://www.abb-bvb.be/edu/mod003/nl/tools_statistic.html. Het gaat hier enkel om tegoeden betaalbaar
op zicht; als men de tegoeden op spaarrekeningen en termijnrekeningen meetelt, ligt het percentage natuurlijk nog
hoger.
315 Einde 2001 in het VK 93, 9 %, in Nederland 92,8 %, in Frankrijk 89, 6 %, in Italië 87, 1 %, in Duitsland 86,
4%, Zwitserland 75, 6 % en in de VS slechts 61, 2%.
316 Op 31 maart 2002 was er in de Eurozone 252 miljard Euro aan chartaal geld, 1917 miljard Euro aan
deposito's op zicht + draagbaar elektronisch geld, 2491 miljard Euro aan deposito's op hoogstens 2 jaar en 799
miljard Euro aan effecten op korte termijn.
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- getrokken waardepapieren : wisselbrief, cheque;
- niet-getrokken papieren die een gewone schuldvordering incorporeren (directe papieren,

rectapapieren): orderbriefje, obligaties317, deposito- en thesauriebewijzen, kasbons
(uitgegeven door banken), kapitalisatiebons, andere vormen van overheidseffecten318

(schatkistcertificaten319);
- papieren die ook lidmaatschapsrechten incorporeren: aandelen  aan toonder (waaronder

ook de aandelen in beleggingsvennootschappen320);
- andere vennootschapseffecten, zoals winstbewijzen, warrants, en certificaten van aandelen,

effecten die rechten in beleggingsvennootschappen incorporeren, e.d.m.

Waardepapieren die een vordering tot afgifte van goederen (andere dan geld) incorporeren,
komen in Hoofdstuk III. ter sprake (waaronder ook aandelen in beleggingsfondsen).

Men maakt in functie van de toepasselijke regels ook een onderscheid tussen onder meer:
- handelspapier (wisselbrief, orderbriefje);
- financiële instrumenten.

Men kan ook onderscheiden tussen papieren die een nominale schuldvordering vertegenwoordigen (een bepaalde
geldsom, al dan niet met rente te verhogen) en schuldvorderingen die een (meestal niet-inwisselbaar) aandeel in
een vlottend vermogen vertegenwoordigen321.

3° Afgeleide producten

De vraag of afgeleide producten "effecten" zijn, is betwist (het gaat dan niet om onderhandse overeenkomsten
over afgeleide producten, zoals swaps en rentetermijncontracten, die duidelijk geen effecten zijn; maar op een
derivatenmarkt genoteerde afgeleide producten zoals futures en opties worden door sommigen wel als effecten
beschouwd)322. De bespreking van deze producten gaat het kader van dit werk te uiten.

                                                  
317 Obligaties kunnen uitgegeven worden door de privé-sector (corporate bonds), door de overheid (de
bBelgische staat is sedert 1995 wel overgestapt van gewone obligatieleningen op "lineaire obligaties" (OLO's) en
Staatsbons), door internationale instellinge.
318 Een overzicht is te vinden op http://treasury.fgov.be/interdette/nl_index.htm. De houders van die effecten
kunnen niettemin verkiezen deze effecten op naam te zetten door ze om te zetten in een "grootboekinschrijving",
d.i. door de schuldvordering in te schrijven in het "Grootboek van de schuld" bijgehouden door de Dienst van de
grootboeken (zie http://treasury.fgov.be/intergbgl).
319 Financiering op korte termijn, via een aanbestedingsprocedure waarbij de beleggers intekenen.
320 Bevaks zijn beleggingsvennootschappen met vast kapitaal, Beveks (Fr. Sicav) zijn
beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal.
321 Deze laatste hebben weliswaar ook een nominale waarde, doch deze is niet representatief; het aandeel met een
nominale waarde kan niet voor die waarde ingewisseld worden bij de uitgevende vennootschap.
322 S. LOOSVELD, Bank & Fin. 2004, (198) 206 noot 45 met verw.
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2. De mogelijkheid om schuldvorderingen aan toonder te stellen.

Met instemming van de schuldenaar kan men schuldvorderingen belichamen in een waardepapier en aan order of
toonder stellen (de instemming komt daarop neer dat de schuldenaar een dergelijk papier “uitgeeft”). Dit is slechts
anders wanneer de vordering niet overdraagbaar is krachtens dwingende bepalingen waarvan de schuldenaar op
het ogenblik van de uitgifte nog geen afstand kon doen (met name wanneer de vorderingen niet overdraagbaar
zijn omwille van de bescherming van de gerechtigden) of wanneer de wetgever dit verbiedt.

Wat aandelen in vennootschappen betreft, kon men in het belgische recht tot 31 december 2007 de “eigendom”
van aandelen belichamen in een toonderpapier; voor zover deze aandelen in het aandelenregister werden
opgenomen, geschiedde dit in blanco. In het Amerikaanse recht bestaat deze mogelijkheid nog steeds. In het
Engelse recht bestaan er alleen “registered shares” (ingeschreven in het aandelenregister), maar zij kunnen wel
op naam worden gesteld van een trustee die enkel “legal owner” is en ze in trust houdt voor één of meer
“beneficiaries”. De precieze regels worden hier niet verder uitgewerkt.

In Frankrijk is de mogelijkheid tot uitgifte aan toonder reeds sedert decennia afgeschaft voor aandelen en
vergelijkbare effecten323.

In België is voor de meeste effecten de mogelijkheid om ze aan toonder uit te geven afgeschaft vanaf 1 januari
2008  (art. 2 Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder324), nl. voor:
- alle vennootschapseffecten (aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten);
- de effecten van schulden van de openbare sector zoals opgesomd in artikel 1 van de Wet van 2 januari 1991
betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium;
- alle andere effecten die een financiële schuldvordering op de emittent belichamen, en geen handelseffect (effet
de commerce) zijn.
De mogelijkheid blijft dus behouden voor handelseffecten en voor effecten die noch vennootschapseffecten zijn,
noch een financiële schuldvordering vertegenwoordigen (de belangrijkste gevallen van de laatste categorie
betreffen zakenrechtelijke waardepapieren en geen schuldvorderingspapieren; zie daarover meer in Hoofdstuk II
van dit Deel).

Meer bepaald gelden vanaf 1 januari 2009 een uitgifteverbod voor nieuwe effecten aan toonder, en voor
bestaande effecten aan toonder die in bewaring zijn gegeven via een effectenrekening een afleveringsverbod en
een automatische omzetting in een gedematerialiseerd effect.

Bestaande effecten aan toonder die onder de Wet van 14 december 2005 vallen moeten voor 1 januari 2014
omgezet worden in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. vanaf 1 januari 2015 mogen ze door de
uitgever verkocht worden (waarbij de opbrengst gedurende een aantal jaren degressief ter beschikking blijft van
de eigenaar van het nog niet ingeleverde waardepapier).
                                                  
323 Art. 94-II loi des Finances 1982 (L. 81-1160) van 30-12-1981 en art. 1 Décret nr 83-359 van 2-5-1983. Zo
ook het Italiaanse recht.
324 De juiste versie van de wet is gepubliceerd in het B.S. van 6 februari 2006.
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3. Verbintenisrechtelijke functie en desbetreffende regels bij waardepapieren in het algemeen
en bij toonder- en orderpapieren

Op verbintenisrechtelijk vlak heeft de incorporatie van een schuldvordering in een waardepapier in het algemeen
twee functies. We bespreken deze functies hier vanuit het perspectief van de toonder- en orderpapieren en
bespreken in afdeling D. deze functie voor de gedematerialiseerde waardepapieren.

a. Legitimatie

De uitgifte van een waardepapier dat een schuldvordering belichaamt maakt de bezitter van het papier tot bezitter
van de schuldvordering. De schuldenaar te goeder trouw kan dus bevrijdend betalen aan de bezitter van het
papier, ook wanneer deze niet de ware eigenaar zou zijn (zie verder de bijzondere regels bij verloren en gestolen
papieren).

Is een schuldvordering belichaamd in een waardepapier, dan speelt de kennisgeving aan de schuldenaar ook geen
rol meer voor de tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar van een overdracht van de vordering of vestiging van
zakelijke rechten erop.

b. Abstractie

De uitgifte van een waardepapier (papier in enge zin dan wel boeking van een gedematerialiseerd effect, waarover
verder meer) dat een schuldvordering belichaamt maakt van die schuldvordering een geheel of gedeeltelijk
abstracte schuldvordering.

De begrippen “abstractie” en “abstracte schuldvordering” werden hoger reeds uitgelegd in het Deel over
persoonlijke zekerheden. In het algemeen betekent “abstractie” hier dat de verbintenis is losgemaakt van de
onderliggende rechtsverhouding tussen de schuldenaar en zijn oorspronkelijke schuldeiser (de
dekkingsverhouding). Echte abstractie is zoals gezegd maar voorhanden wanneer het recht niet meer wordt
uitgeoefend door de oorspronkelijke rechthebbende (de persoon die op het effect heeft ingetekend e.d.m.); zolang
dat wel het geval is, is er alleen formele abstractie.

1° Mate van abstractie

Voor alle waardepapieren geldt als regel dat de aanspraak van de eigenaar van het papier diegene is die naar
redelijkheid uit de letter van het papier kan worden afgeleid. De betekenis daarvan hangt dus af van de
vermeldingen op het papier en de stukken waarnaar mogelijks in dat papier zelf wordt verwezen, en van de
rechtsgevolgen die de wet aan een dergelijk papier hecht. De schuldvordering is geabstraheerd van die gegevens
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van de oorspronkelijke verhouding die niét uit het papier volgen volgens de normale uitleg daarvan en ook niet
door de wet worden geïmpliceerd. Verweermiddelen die niet uit het papier volgen, kunnen door de schuldenaar
dus in beginsel niet worden ingeroepen tegen de schuldeiser, tenzij ze uit de wet zelf voortvloeien325.

2° Gevolgen van de abstractie tussen de oorspronkelijke partijen

Zoals hoger reeds uiteengezet (Deel III. Persoonlijke zekerheden) kent ons recht evenwel in de rechtsverhouding
tussen de schuldenaar-uitgever en zijn oorspronkelijke wederpartij (in de dekkingsverhouding) géén “materiële
abstractie”, maar enkel “formele abstractie”, dit wil zeggen een omkering van de bewijslast. Het is aan de
schuldenaar om aan te tonen wat de – niet uitgedrukte – reden voor zijn verbintenis is geweest en dat hij daaruit
een verweermiddel kan putten. Indien hij evenwel een verweermiddel heeft op grond waarvan hij een geleverde
prestatie zonder termijn zou  kunnen terugvorderen, dan is het in strijd met de goede trouw om hem intussen toch
te doen betalen: qui petit quod statim redditurus est, dolo agit.

3° Gevolgen van de abstractie tussen de schuldenaar en de nieuwe schuldeiser

Ten aanzien van een derde-houder van het papier daarentegen is de verbintenis van de uitgever ervan ook
“materieel abstract”. De schuldenaar, die het papier vrijwillig in het verkeer heeft gebracht, kan zich jegens de
derde-houder dus niet beroepen op verweermiddelen uit die oorspronkelijke verhouding waarvan het papier
abstractie maakt, d.w.z. die niet uit het papier zelf zijn af te leiden, noch uit de wet voortvloeien. Deze abstractie
geldt bv. ook voor overdraagbaarheidsbeperkingen die tussen de uitgever en zijn oorspronkelijke schuldeiser zijn
overeengekomen: ook zij kunnen aan een verkrijger  niet worden tegengeworpen tenzij ze uit het papier zelf zijn
af te leiden326 of uit de wet zelf voortvloeien (zie daarvoor bv. art. 512 Wb.Venn.327). Deze beperkingen en
verweermiddelen verliezen daardoor hun “uitwendige” werking328 (dit aspect wordt verder nog besproken vanuit
zakenrechtelijk oogpunt). Anders dan sommige schrijvers329 stellen, is het in beginsel voor de
tegenwerpbaarheid niét voldoende dat de beperkingen opgenomen waren in de statuten (voor aandelen aan

                                                  
325 Vgl. P. van OMMESLAGHE, in La transmission des obligations, p. (81) 113-114 nr. 32 en 39): "toute la
densité en negotium dépend de la présentation de l'instrumentum" (JULLIOT de la MORANDIERE, Droit
commercial, Dalloz Paris, II, nr. 13). Vgl. verder VAN RYN & HEENEN, Principes III (1981) nr. 120.
326 Zelfs dit laatste wordt blijkbaar uitgesloten door I. PEETERS, TRV , 1991, (511) 514. De suggestie wordt
daarentegen - doch te verregaand - gemaakt door K. GEENS, TRV , 1989, (414) nr. 21-22. Zij is m.i. in
overeenstemming met de algemene regels inzake waardepapieren. Het onderscheid tussen "'abstracte" en
"concrete" titels is immers slechts gradueel. Voor alle waardepapieren geldt het beginsel dat de vordering geldt
zoals zij naar redelijkheid uit de letter van het papier kan worden afgeleid. De betekenis daarvan hangt dus af van
de vermeldingen op het papier en de stukken waarnaar mogelijks in dat papier zelf wordt verwezen (vgl. P. van
OMMESLAGHE, in La transmission des obligations, hierboven aangehaald). De mogelijkheid om voorwaarden
tegenwerpelijk te maken door ze op het papier zelf te vermelden wordt trouwens ook bevestigd door art. 5 § 4 W.
22 juli 1991 deposito- en thesauriebewijzen.
327 betreffende statutaire goedkeuringsbedingen in naamloze vennootschappen en daarmee gelijk te stellen
goedkeuringsbedingen in de uitgifte-akte van converteerbare obligaties of warrants.
328 Vgl. I. PEETERS, TRV , 1991, (511) 514.
329 Zo bv. blijkbaar GEENS, TRV , 1989, 414 v.; J. LIEVENS, De nieuwe Vennootschapswet (wet van 18 juli
1991), Mys & Breesch, Gent 1991.
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toonder) of in de uitgiftevoorwaarden (voor converteerbare obligaties aan toonder): dergelijke redenering miskent
volledig het onderscheid tussen schuldvorderingen op naam en schuldvorderingen aan toonder330.

Een uitzondering geldt slechts wanneer de derde-houder bij het verkrijgen van de schuldvordering met bedrieglijk
opzet heeft gehandeld331.

Deze materiële abstractie is géén toepassing van de regels van bescherming van de derde-verkrijger te goeder
trouw tegen beschikkingsonbevoegdheid. Het probleem is immers geen probleem van
beschikkingsonbevoegdheid van de oorspronkelijke schuldeiser over de schuldvordering, maar wel van de
verbintenisrechtelijke inhoud van die vordering. Zo ook heeft het feit dat de beperkingen die uit het papier zelf
zijn af te leiden tegenwerpbaar zijn (tenzij ze ook tussen partijen ongeldig zijn), rechtstechnisch gezien niets te
maken met de goede-trouw-eis zoals die geldt bij beschikkingsonbevoegdheid, maar veeleer met de werking van
het vertrouwensbeginsel ten gunste van een overnemer, al is de grondgedachte van beide rechtsfiguren weliswaar
dezelfde. Deze werking van het vertrouwensbeginsel bestaat ook bij vorderingen op naam, doch in een veel
zwakkere graad. Bij vorderingen op naam zijn de beperkingen immers in beginsel tegenwerpbaar, en is dat zeker
het geval wanneer de derde ze behoorde te kennen; slechts wanneer de schuldenaar ze door simulatie verborgen
heeft, of de cessioanris foutief in dwaling heeft gebracht, kan hij ze niet inroepen. Bij schuldvorderingen aan
order of toonder daarentegen zijn de beperkingen die niet uit het papier blijken slechts tegenwerpbaar zo er in
hoofde van de derde sprake is van derde-medeplichtigheid.

4. Bijzondere regels inzake verkrijging bij toonder- en orderpapieren

a. Zakenrechtelijke functie en desbetreffende regel - beginselen

De incorporatie van een schuldvordering in een waardepapier maakt dat de schuldvordering zakenrechtelijk in de
meeste opzichten behandeld wordt als een roerende lichamelijke zaak en niet langer als een schuldvordering. De
zakenrechtelijke functie kan dan ook worden samengevat in de genoemde formule "Das Recht aus dem Papier
folgt das Recht am Papier".

Op de eerste plaats blijft de in een waardepapier geïncorporeerde schuldvordering natuurlijk een goed, waarop de
klassieke regels van het zakenrecht van toepassing zijn, zoals de principiële overdraagbaarheid en beslagbaarheid,
de numerus clausus van zakelijke rechten; het anterioriteitsbeginsel, met als uitzondering de regels van  de
derdenbescherming en de rol van de publiciteit daarbij; het eenheids- en specialiteitsbeginsel (met de gevolgen
daarvan in geval van vermenging), e.d.m.

Bij de bespreking van schuldvorderingen op naam hebben we gezien dat bij de - overdrachtelijke - toepassing van
die beginselen op schuldvorderingen de betekenis ervan verandert: het is de interne verhouding die de

                                                  
330 Vgl. N. VERHEYDEN-JEANMART & Ph. HAMER, in Het kontrakt en de derden, p. (9) 38.
331 Zie voor de wisselbrief en de cheque art. 17 Wisselbriefwet; vgl. art. 22 Chequewet. Maar het gaat om een
algemeen beginsel (vgl. VAN RYN & HEENEN, Principes III (1981) nr. 122.
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schuldvordering als goed “specificeert”, zodat de bepaling van een schuldvordering op naam zoals die geldt
tussen partijen, in beginsel ook derden bindt (de “externe” werking van de interne bepaling). Deze externe
werking vonden we enkel bij overeenkomsten of andere regels die de verhouding tussen schuldeiser en
schuldenaar "intern" wijzigen, en niet bij rechtshandelingen die "extern" zijn aan die verhouding.

Aangezien waardepapieren evenwel zoals hierboven besproken juist altijd in zekere mate abstractie maken van
die interne verhouding, geldt daar niet meer hetzelfde als bij schuldvorderingen op naam. De schuldvordering
wordt als goed gespecifideerd door het papier waarin ze is belichaamd. De interne bepalingen van een dergelijke
schuldvordering hebben maar externe werking voor zover er niét van geabstraheerd is, d.w.z.  voor zover ze uit
het papier zelf zijn af te leiden of uit de wet zelf voortvloeien. Andere bepalingen verliezen hun “externe”
werking door die incorporatie.

Onder voorbehoud van:
- de doorwerking van interne bepalingen die wél uit het papier zijn af te leiden,
- en bijzondere wettelijke regels voor waardepapieren,
gelden voor waardepapieren dan ook de regels inzake roerende zaken.

Als zakelijke rechten op waardepapieren kent ons recht zoals bij roerende zaken naast eigendom (en verschillende
vormen van mede-eigendom) in beginsel slechts pand en vruchtgebruik; daarnaast evenwel is er ook de
mogelijkheid van certificatie van effecten, waarbij de certificaathouder een soort beperkt zakelijk recht behoudt
op de gecertificeerde effecten (zie verder onder). Ook bestaat er in ons recht een bijzondere vorm van mede-
eigendom die enkel bij effecten bestaat : het effectendepot (zie verder).

Inzake verkrijging van rechten en vestiging van zekerheden gaan we eveneens uit van de regels inzake roerende
zaken en onderzoeken hieronder in welke mate er bijzondere regels zijn.

b. De verkrijging van in waardepapieren belichaamde schuldvorderingen

De geïncorporeerde schuldvordering wordt voorwerp van bezit via het bezit van het papier en de overdracht van
de geïncorporeerde schuldvordering geschiedt door de overdracht van het papier. Dit wordt nader uitgewerkt
onder a., met een aantal bijzondere regels voor soortzaken (2.), in geval van girale levering en collectieve
bewaring (3.), bij gestolen en verloren waardepapieren (4.) en bij verhandeling via een effectenbeurs (e5).

1° Overdracht van en bezit bij toonder- en orderpapieren in het algemeen

De in een toonder- of orderpapier geïncorporeerde schuldvordering wordt zoals gezegd voorwerp van bezit via
het bezit van het papier. Voor zover de schuldvordering in het papier belichaamd is, is de bezitter van het papier
dan ook bezitter van de schuldvordering.
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Aangezien er bij waardepapieren aan toonder en order ook daadwerkelijk een lichamelijke zaak is – het papier -,
gelden voor waardepapieren aan toonder de regels inzake bezit en gevolgen van het bezit die gelden voor
roerende zaken in het algemeen. Zij kwamen in het Deel over roerende zaken ter sprake.

Zoals van andere roerende zaken kan het bezit van een waardepapier direct of indirect zijn. Het bezit kan dus
verschaft worden:

- ofwel doordat de verkrijger rechtstreeks gaat bezitten voor zichzelf, ofwel ingevolg de feitelijke
overgave van het papier, of een andere wijze van machtsverwerving (bv. sleutels van de plaats), ofwel
doordat hij het papier zaak reeds in een andere hoedanigheid in zijn macht had (de traditio brevi manu);

- ofwel doordat het papier in handen is van een derde die de zaak nu gaat houden voor de verkrijger; dat
gebeurt in beginsel door een kennisgeving aan de derde-houder vereist, waarbij hem wordt meegedeeld
dat hij de zaak voortaan voor de verkrijger moet houden;

- ofwel, wanneer het papier in handen blijft van de vervreemder, doordat de vervreemder het papier nu
voor de verkrijger gaat houden (constitutum possessorium).

De uitgifte van een waardepapier aan toonder of order maakt dat de overdracht van de schuldvorderingen of
vestiging van zakelijke rechten erop, met name pandrechten, kan geschieden door overdracht van het papier
alleen c.q. bij orderpapieren overdracht én endossement (rugtekening), zonder dat de schuldenaar van de
schuldvordering daarbij op enige wijze wordt betrokken.

De algemene regels inzake overdracht zijn dezelfde als bij roerende zaken, die we hier dan ook niet nader
bespreken. Nader bespreken we wel:
- een aantal bijzondere regels voor soortzaken, met name de toepassing van de regels inzake vermenging (3.);
- de regels inzake giraal effectenverkeer en collectieve bewaring van effecten aan toonder (4.);
- de bijzonder regels inzake verkrijging van een beschikkingsonbevoegde, met name van gestolen en verloren
waardepapieren (5.);
- en de verhandeling via een effectenbeurs (6.).

2° Bijzondere regels voor soortzaken, in het bijzonder geld

In de gevallen waarin waardepapieren soortzaken zijn, gelden daarvoor in beginsel ook de
regels van het zakenrecht inzake soortzaken, zoals meer bepaald de regels inzake vermenging
in de zin van “commixtio”. Ons recht maakt daarbij wel nog een onderscheid tussen geld en
andere waardepapieren.

a) Andere waardepapieren dan geld

Zoals bij soortzaken in het algemeen wordt ook de verkrijger van vervangbare waardepapieren de volle eigenaar
ervan door de vermenging ervan met zaken van dezelfde aard in zijn bezit. De vermenging is een oorspronkelijke
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wijze van eigendomsverkrijging, die plaatsvindt ongeacht de bedoeling van partijen, en ongeacht de vraag of de
persoon van wie ze verkregen werden wel eigenaar was of bevoegd erover te beschikken. Het gaat hier meer
bepaald over de vermenging in de zin van “commixtio”: de eigendom van soortzaken gaat verloren wanneer niet
meer kan worden bepaald op welke goederen ze precies betrekking heeft (daarnaast kennen we nog de
vermenging in de zin van “confusio” die veeleer een variante is van de zaaksvorming: door vermenging van
stoffen is een nieuwe stof ontstaan).

Dat de bezitter van soortgoederen door vermenging ervan eigenaar wordt kan slechts vermeden worden in één
geval, namelijk wanneer het gaat om een “hoop”, d.i. een afgezonderd geheel van soortgoederen waarop één of
meer derden rechten kunnen laten gelden. Vereist is daarbij dat de hoop in zijn geheel ofwel het voorwerp is van
een eigendomsrecht van een derde ofwel van een mede-eigendomsrecht van derden, waarbij het aandeel van elk
van hen bepaald moet zijn. De totale hoeveelheid moet dus bepaald zijn, zodat het aandeel van elke mede-
eigenaar in procenten is bepaald (en niet slechts in een absolute hoeveelheid).

Een bijzondere, wettelijk georganiseerde vorm van zo’n hoop is het effectendepot (zie verder onder 3.).

Daarbuiten (d.i. wanneer de regels inzake het effectendepot niet van toepassing zijn) blijft de eigendom slechts
behouden indien er geen vermenging is opgetreden, d.w.z. indien de toevertrouwde goederen nog individueel
kunnen worden aangewezen, bv. effecten door middel van hun nummer; in dat geval kunnen zij door de
bewaargever gerevindiceerd worden.

b) Geld : de confusio nummorum

Bij geld is ook deze uitzondering op de zakenrechtelijke gevolgen van een vermenging niet
van toepassing. Meer precies geldt ze niet voor bankbiljetten die op de plaats van de ligging
gangbaar geld zijn (dit om te preciseren wat we hier met “geld” bedoelen). Nog juister: niet
voor in België gangbare bankbiljetten gelegen op het Belgische grondgebied (want die regel is
niet in alle rechtsstelsels dezelfde en bij wetsconflicten geldt hiervoor de lex rei sitae).

Gangbaar geld wordt volgens die regel (die we onder meer maar niet alleen in België vinden)
altijd geacht vermengd te zijn in het vermogen van de bezitter ervan, zelfs in het uitzonderlijke
geval dat die persoon daarnaast geen enkele som van hetzelfde geld zou bezitten. Het romeins
recht gebruikte hiervoor reeds de uitdrukking “confusio nummorum”, en in het Engels kennen
we de uitdrukking “money has no earmark”. Deze regel is het correlaat van de "gedwongen
koers" (cours forcé, legal tender) van dat geld; dergelijk geld moet onvoorwaardelijk
bruikbaar en vervangbaar zijn. Als dusdanig vinden we de regel niet in de wet, maar een
toepassing ervan vinden we wel in art. 2279 lid 3 BW (geen revindicatie van in België
geldende bankbiljetten).
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Bezitsverschaffing én eigendomsoverdracht van dergelijk geld kan dus alleen door een daadwerkelijke overgave
van de munten of bankbiljetten geschieden (en bv. niet constituto possessorio). Het gaat erom in wiens macht het
geld zich bevindt (de bezitsverschaffing kan dus bv. wel gebeuren door overhandiging van de sleutels of andere
instrumenten waarmee men het geld in handen krijgt, de traditio clavium).

Dit sluit niet uit dat chartaal geld in mede-eigendom is, met name wanneer er een gemeenschappelijk rechtstreeks
bezit is van de geldsom.

Aldus kan er een mede-eigendom van geldsommen zijn bij afgescheiden vermogens (rechtspersonen, dan wel
afgescheiden vermogens zonder rechtspersoonlijkheid zoals de huwgemeenschap, maatschap, onverdeelde
nalatenschap, e.d.m.). Ook dan verdwijnt het afzonderlijk eigendomsrecht op de geldsom door vermenging in dat
vermogen. Het zou ons evenwel te ver leiden daar hier nader op in te gaan.

Een nuance geldt ook wanneer het gaat om geld afkomstig van de realisatie na beslag of in het
kader van een vorm van samenloop: dit geldt vorm een mini-boedel waarop alle rechten die
bestonden op het gerealiseerde goed gehandhaafd blijven (zakelijke subrogatie); de wet
spreekt onder meer van "overwijzing" op de prijs. Dit geldt ook bij ontvangst door een
faillissementscurator van gelden bij realisatie van goederen waarop zakelijke rechten
rustten332.

3° Girale levering en collectieve bewaring van effecten aan toonder

Bijzonder bij toonderpapieren is wel de regeling van het giraal effectenverkeer, d.i. de overdracht van
waardepapieren door overboeking tussen effectenrekeningen die de vervreemder en verkrijger (of hun
vertegenwoordigers) aanhouden bij eenzelfde persoon of instelling die de papieren ofwel in zijn feitelijk bezit
heeft ofwel op zijn beurt houdt via een vierde die ze in zijn feitelijk bezit heeft.

a) De girale levering in het algemeen

De “girale levering” van effecten is op zichzelf genomen niets bijzonders: het is een variante op de kennisgeving
aan de derde-houder van de waardepapieren dat hij ze voortaan niet meer voor de vervreemder maar wel voor de
verkrijger moet gaan houden. De derde-houder “boekt” de kennisgeving in: in zijn boeken vermindert hij het
aantal effecten dat hij voor de verkrijger houdt en vermeerdert hij het aantal dat hij voor de vervreemder houdt. In
zijn rekeningen vindt er aldus een overboeking plaats van de effectenrekening van de vervreemder (debitering)
naar die van de verkrijger (creditering)333.

                                                  
332 Zie bv. Hof Antwerpen 3 februari 2005, RW 2005-2006, 788, obiter dictum.
333 Er zijn belangrijke verschillen tussen een dergelijke overboeking van effecten en een overschrijving van geld.
In het laatste geval gaat het immers om een delegatie, waarbij de schuld die de bank aangaat jegens de
begunstigde een nieuwe schuld uitmaakt, en er geen overdracht van enige schuldvordering plaatsvindt; in het
eerste geval vindt er een eigendomsoverdracht plaats van effecten.
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b) De vervangbaarstelling en de invoering van een mede-eigendomsrecht

Bijzonder is wel dat, om effecten aan toonder giraal te kunnen leveren als vervangbare zaken, d.i. zonder ze te
specificeren (aan de hand van het nummer van het effect meer bepaald) – wat bij verkoop via de beurs (waarover
meer onder 5°) noodzakelijk is - (desindividualisering of vervangbaarstelling), en tegelijk ervoor te zorgen dat de
de persoon voor wie de derde-houder de effecten houdt, zijn zakelijk recht op de effecten niet zou verliezen door
die vervangbaarstelling, namelijk door de vermenging (commixtio) met andere effecten van dezelfde aard, ons
recht (zoals dat van vele andere landen) het geheel van de door de derde-houder gehouden effecten van eenzelfde
aard (het "giraal effectendepot") beschouwt als een bijzondere vorm van mede-eigendom.

Dit hangt samen met de ontwikkeling van de beurshandel in de 20e eeuw en de daarmee samenhangende
ontwikkeling van collectieve bewaring van effecten aan toonder in effectendepots (men beschrijft deze collectieve
bewaring ook wel als “immobilisering”, omdat de effecten niet meer verplaatst worden bij verhandeling), die
geleid heeft tot de verder (5°) beschreven techniek van verhandeling ter beurze – met als derde stap de eigenlijke
girale levering van effecten door de effecten over te boeken tussen effectenrekeningen bij de organisatie die de
betrokken effecten ook collectief bewaart (de zgn. settlement). De belangrijkste reden voor deze ontwikkelingen
is natuurlijk het besparen van transactiekosten (verplaatsing van de stukken, bijhouden van nummers om ze te
individualiseren, enz.) alsook het bevorderen van de rechtszekerheid door het verzekeren van de gelijktijdigheid
van levering en betaling. Grote aantallen effecten aan toonder werden aldus gaandeweg collectief bewaard in de
kluizen van financiële instellingen of van derden-bewaarnemers die ze voor financiële instellingen bewaren (de
"centrale depositarissen" of CSD = Collective Security Depots, in Nederlands "girodepot" genaamd, in Duitsland
Wertpapiersammelbank; in het Engels spreekt men ook meer algemeen van custody).

Aldus werden CSD's ingericht door de interprofessionele Effectendeposito- en Girokas ("CIK", sinds 1 januari
2006 omgedoopt in Euroclear Belgium334), Euroclear (vnl. euro-obligaties), de Nationale Bank van België (NBB
clearing, voor overheidseffecten) e.d.m.

Een belemmering voor het succes was echter dat bij collectieve bewaring, doordat de effecten van de
verschillende deponenten, maar van éénzelfde aard, niet meer uit elkaar worden gehouden, maar "vervangbaar
worden gesteld" - d.i. niet langer met identificatie van het nummer van het papier bewaard - en dus tot soortzaken
gemaakt, het eigendomsrecht van de houders van de effecten in beginsel tenietgaat door de vermenging van
soortgoederen (die volgt uit de "vervangbaarstelling"). Om de collectieve bewaring, de vervangbaarstelling en de
girale levering - d.i. een levering door overboeking tussen effectenrekeningen bij een instelling die de effecten
collectief bewaart - te bevorderen (en aldus transactiekosten te laten besparen) diende de wetgever dus te
verzekeren dat de deponenten hun eigendomsrecht zouden behouden.

Dit geschiedde - in navolging van onder meer het Duitse recht (Gesetz über die Verwahrung und Anschaffung von
Wertpapieren, afgekort Depotgesetz, waarvan de eerste versie reeds van 4 februari 1937 dateert) - met het KB nr.

                                                  
334 De "interprofessionele kas", opgericht door beursmakelaars, en erkend in 1967, werd een dochter van de
beursorganisatie Euronext (die o.a. de Effectenbeurs van Brussel opslorpte). Euronext verkocht de CIK aan
Euroclear, die de naam op 1 januari 2006 veranderde in Euroclear Belgium.
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62 van 10 november 1967, ook genaamd Besluit giraal effectenverkeer, waarbij de Effectendeposito- en Girokas
(CIK) werd erkend, en later met de Wet van 2 januari 1991 voor het effectenvereffeningsstelsel van de Nationale
Bank van België. Ook in andere landen werden vergelijkbare stelsels wettelijk ingevoerd (onder meer in Staats-
Nederland met de Wet Giraal Effectenverkeer van 1977; in de VSA art. 8 van de UCC, enz.).

Door deze regeling verliezen deponenten van effecten hun eigendomsrecht niet meer door de vervangbaarstelling
en vermenging met soortgelijke effecten van anderen. Het eigendomsrecht op de individuele effecten wordt
omgezet in een mede-eigendomsrecht op het geheel van effecten van dezelfde soort die gezamenlijk worden
bewaard; voorwerp van individuele zakelijke rechten is vanaf dan enkel nog het evenredig aandeel in het geheel
van de gedeponeerde effecten van die soort, genaamd het “effectendepot”. Aldus ontstond het reeds genoemde
“giraal effectendepot” als een (niet-gebonden) afgescheiden vermogen, met een regime vergelijkbaar met de
ontbonden maatschap of de nalatenschap. Elke deponent wordt tot beloop van een evenredig aandeel mede-
eigenaar van het geheel van het “effectendepot” – of juister nog: bezitter. Het nummer moet dus niet langer
gebruikt worden om een met de gedeponeerde effecten aandeel in bezit te hebben.

In de praktijk is meer dan 90 % van transacties met effecten via effectenrekening en zijn de effecten ofwel
gedematerialiseerd ofwel giraal gehouden; vooral voor euro-obligaties, staatsbons en kasbons speelt de
uitlevering van het papier nog een belangrijke rol (welke voor Belgische effecten dus de eerstkomende jaren zal
verdwijnen).

c) Concrete uitwerking: een tweetrapsstelsel; effectenrekeningen.

In de praktijk ontstond er een systeem van collectieve bewaring in 2 trappen. De individuele beleggers kunnen
namelijk niet zelf terecht bij de meeste centrale depositarissen (CSD's, girodepots, Wertpapiersammelbanken),
maar enkel via een professionele tussenpersoon. Meer bepaald voeren de CSD's die de settlement doen voor een
effectenbeurs (zie verder) enkel (effecten)rekeningen voor financiële instellingen of beursmakelaars die orders
kunnen plaatsen op de beurs, niet voor de kliënten van die tussenpersonen. Die tussenpersonen dienen dan op hun
beurt effectenrekeningen te voeren voor hun cliënten. De cliënten deponeren dus effecten onder meer bij een
tussenpersoon (bank of beursmakelaar) die orders kan plaatsen op de beurs, en deze kan op zijn beurt effecten
deponeren in een CSD (een erkende centrale depositaris, hoofdzakelijk de instellingen die de settlement doen
voor de effectenbeurzen; zie hieronder).

Om de deponent te beschermen (tegen de overige schuldeisers) geldt de regel dat de effecten onder het
beschermingsregime vallen - dus omgezet worden in een evenredig aandeel in mede-eigendom - zodra ze
gedeponeerd zijn bij een tussenpersoon die aangesloten is bij een erkend effectenverrekeningsstelsel of diens
vertegenwoordiger, en de deponent heeft ingestemd met de vervangbaarheidsregeling335, en zelfs zonder dat die
omzetting is overeengekomen336, en dit ongeacht of ze door hem bij een centrale depositaris zijn gedeponeerd of
zelf worden bewaard. Ze blijven zo ook onder het regime vallen wanneer ze door de centrale depositaris aan de
tussenpersoon zijn uitgeleverd, die ze aanhoudt voor een cliënt (i.h.b. de koper van het effect).
                                                  
335 Zie art. 17 (voorheen 13) KB giraal effectenverkeer.
336 Zie bv. Hof Antwerpen 20 oktober 1990, iz. faill. Meekel,  TRV 538 noot HUYGHE.
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Erkende effectenvereffeningsinstellingen zijn met name Euroclear Belgium, Euroclear international, en het
effectenvereffeningsstelsel van de Nationale Bank.

Meer bepaald is het dan zo dat:
a) de aangesloten tussenpersoon tot beloop van de effecten die op zijn naam zijn geboekt (op zijn
effectenrekening staan) een evenredig aandeel in het CSD (in Staats-Nederland het girodepot genaamd). "houdt"
voor zijn die deponenten/opdrachtgevers.
b) elk van die deponenten/opdrachtgevers tot beloop van de effecten die op zijn naam zijn geboekt (op zijn
effectenrekening staan), een evenredig aandeel houdt in het geheel gevormd door enerzijds de effecten van die
aard die door de tussenpersoon bewaard worden en anderzijds het evenredig aandeel in een centraal effectendepot
van dezelfde aard dat op zijn naam staat bij een centrale depositaris (in Staats-Nederland het verzameldepot
genaamd).

Ad a) De tussenpersonen dienen namelijk in beginsel de effecten die ze voor zichzelf aanhouden bij een centrale
depositaris op een andere rekening bij die centrale depositaris aan te houden dan de effecten die ze voor hun
cliënten aanhouden. Een effectenrekening van de laatste soort is een kwaliteitsrekening (een rekening waarbij de
tussenpersoon die effecten "qualitate qua" aanhoudt, voor rekening van zijn cliënten).
Ook zijn professionele tussenpersonen verplicht om de effecten die ze houden voor hun cliënten apart te houden
van hun eigen vermogen, en dit met name te doen door ze te deponeren bij een derde, zoals een centrale
depositaris, in een aparte rekening (een kwaliteitsrekening of derdenrekening).
De kwaliteitsrekening werd reeds besproken voor zover ze betrekking heeft op giraal geld; de effectenrekeningen
verschillen daarvan precies doordat zij geen schuldvordering vertegenwoordigen (een giraal rekeningtegoed),
maar een aandeel in een mede-eigendom van effecten.

d) Ontstaan en gevolgen van de mede-eigendom

De deponent bezit dus een aandeel van een hoop gelijkaardige effecten (het verzameldepot) die meestal onder
meer of uitsluitend bestaat uit een aandeel in een grotere hoop van gelijkaardige effecten (het girodepot). Het
aandeel is een recht van mede-eigendom in dat verzameldepot c.q. (w.b. de aangesloten tussenpersoon)
girodepot337. De deponent bezit het effect dus onrechtstreeks via de houder van het effect (die op zijn beurt via
een centrale houder kan houden).

Traditioneel kan de eigenaar van zo'n aandeel in een effectendepot dit wel ten allen tijde omzetten in een
specifiek effect door er de uitlevering van te vorderen, behoudens wanneer het gaat om ab initio

                                                  
337 Art. 2 III (voorheen 1bis III) KB giraal effectenverkeer. Ook vooraleer deze term uitdrukkelijk werd
ingevoerd in dit Besluit bij Wet van 7 april 1995, sprak de rechtsleer al uitdrukkelijk van een soort mede-
eigendomsrecht. Zie bv. J. VAN RYN & J. HEENEN, Principes, II, nr. 162; W. DIERICKX, “Fungibele
effecten. Bedenkingen bij de Meekels-arresten”, Bank & Fin. 1991, 337 v.; M. VAN DER HAEGEN, “Le
système Euroclear”, B & F 1994, (138) 139; D. DEVOS, in Het kontrakt en de derden, p. (185) 195; B. FERON
& B. TAEVERNIER, Principes généraux du droit des marchés financiers, Larcier 1997, p.323.
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gedematerialiseerde effecten (waarover verder meer). Vanaf 1 januari 2008 mogen effecten aan toonder die zijn
ingeschreven op een effectenrekening echter niet meer materieel worden uitgeleverd, maar enkel nog afgeleverd
met het oog op hun immobilisering (art. 4 Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan
toonder) (uitgezonderd die effecten die ook dan nog nieuw aan toonder mogen worden uitgegeven, maar dat zijn
juist soorten effecten waarvoor geen effectendepots worden ingericht).

Om een effect over te dragen is uitlevering ervan op papier niet nodig; ook nu reeds kan meer bepaald de
verhandeling ervan via een beurs juist maar geschieden na deponering (zie verder meer onder 5°). Juridisch
betreft de girale levering van een effect dat gedeponeerd is in een effectendepot niet dat effect, maar wel een
aandeel in zo'n effectendepot (van effecten van dezelfde aard). Die levering gebeurt zoals gezegd doordat dat
aandeel over te boeken van een effectenrekening van de overdrager naar een effectenrekening van de
verkrijger338 (zij het een effectenrekening bij dezelfde tussenpersoon, indien beiden bij diezelfde persoon een
effectenrekening hebben, zij het via de centrale settlementinstelling). Deze overboeking gebeurt natuurlijk op
verzoek van de overdrager en is het equivalent van de bezitsverschaffing door kennisgeving aan de derde-houder
van een goed.

Hoewel de gerechtigde van een aandeel in een effectendepot tot op heden nog zijn aandeel kan omzetten in een
individueel effect, kan men het effectendepot toch niet als een gewone onverdeeldheid beschouwen. De wet
spreekt van een “mede-eigendom van onlichamelijke aard”339. Zoals hoger betoogd (Deel I Hoofdstuk III) gaat
het hier o.i. om een vorm van gemeenschappelijk vermogen of boedel, zij het een niet-gebonden vorm van
gemeenschappelijk vermogen; in dergelijke vermogens heeft het aandeel inderdaad een abstract of onlichamelijk
karakter, in tegenstelling tot de gewone onverdeeldheid van een lichamelijk goed340. Dit is des te meer het geval
omdat die boedel behalve effecten in uitzondelrijke gevallen ook andere activa kan omvatten, met name
schuldvorderingen tot schadevergoeding bij het ontbreken van effecten.

In geval van tekort in een effectendepot vloeit uit het karakter van de mede-eigendom voort dat zulk tekort
proportioneel gedragen wordt door alle mede-eigenaars (zie art. 13 III (voorheen 10 III) KB giraal
effectenverkeer)341. Op de regel van de evenredigheid bestaat er sinds de wetswijziging van 1995 één nuance:
wanneer namelijk de hoop effecten gehouden door een tussenpersoon-depositaris ook eigen effecten van die
persoon zou bevatten, en de hoop vertoont een tekort ten opzichte van het aantal effecten dat nominaal aanwezig
dient te zijn, dan wordt dat tekort op de eerste plaats aangerekend op die eigen effecten342.

                                                  
338 Art. 6 III (voorheen 4 III) KB giraal effectenverkeer.
339  Onder meer in art. 2 III (voorheen 1bis III)  KB giraal effectenverkeer.
340 Vgl. voor Staats-Nederland de analyse die Schoordijk reeds in 1975 maakte (H.C.F. SCHOORDIJK, “Enige
aantekeningen naar aanleiding van het voorontwerp van de wet betreffende het giraal effectenverkeer”, WPNR
1975 nrs. 5316-5317, 629 v. en 649 v.), nl. dat het veeleer om een aandeel in een boedel gaat dan een aandeel in
lichamelijke goederen.
341 De regel van de evenredige verdeling van het tekort vinden we ook in art. 242 § 2 II Wb.Venn. in geval de
uitgever van certificaten van aandelen (het administratiekantoor) aandelen tekort heeft om alle certificaten terug
in aandelen om te zetten. Daar gaat het wel niet om een effectendepot in de zin van het Besluit Giraal
Effectenverkeer.
342 Art. 13 IV (voorheen 10 IV) KB giraal effectenverkeer.
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4° Regels inzake bescherming van derde-verkrijgers te goeder trouw

Deze worden besproken in Deel III.

5° Verhandeling via de beurs (contantmarkt)

Waardepapieren die reeds uitgegeven zijn, worden (zoals sommige andere goederen) ook verkocht via beurzen.
Men noemt deze effectenbeurzen "secundaire markten" om ze te onderscheiden van de "markt" van de uitgifte
van nieuwe waardepapieren, die primaire markt wordt genoemd.

Wanneer een waardepapier verhandeld wordt via een effectenbeurs, gelden er bijzondere regels en mechanismen.
Effecten kunnen zoals andere goederen in beginsel ook onderhands worden verkocht (ook "over the counter"
(OTC) genoemd), maar de meeste effecten worden meestal via een georganiseerde effectenmarkt verkocht (soms
is dat verplicht)343.

Er bestaan verschillen vormen van georganiseerde effectenmarkten (handelsplatformen). In België zijn er zo
enkel gereglementeerde markten, met name 1° De Eurolist van Euronext (die ook een rente-deelmarkt voor
overheidseffecten omvat), 2° de Trading Facility van Euronext en 3° de door het Rentenfonds (een
overheidsinstelling) georganiseerde secundaire buitenbeursmarkt (lineaire obligaties, gesplitste effecten en
schatkistcertificaten)344. Daarnaast is er nog de niet-gereglementeerde "Markt van de Openbare Veilingen" van
Euronext Brussel en wordt sinds 2004 door Euronext ook nog een "Vrije Markt" ingericht.

We beschrijven hieronder enkel de gewone verhandeling via de zgn. contantmarkt (dus niet de termijnhandel)
binnen de gewone markt.

a) De drie stappen in de verhandeling via de beurs

Een verhandeling via de beurs impliceert drie stappen:

1° De aan- en verkooporders, op de effectenbeurs345 geplaatst door beursmakelaars in hun eigen naam (zij het als
tussenpersoon voor rekening van hun opdrachtgevers), en aan de hand waarvan de koers wordt bepaald.

2° De clearing of verrekening in de zin van het tegenover elkaar plaatsen van de uitgevoerde orders en

                                                  
343 Met name bij verkoop ingevolge beslag, zie verder. Tot in 2002  gold er ook beursdwang telkens wanneer de
verkoop was toevertrouwd aan een wisselagent/beursmakelaar (en hadden deze laatsten omgekeerd een
monopolie op de verkoop via de beurs).
344 Daarnaast bestaat er ook nog een door Euronext Brussel georganiseerde derivatenmarkt (dat is geen
effectenmarkt in strikte zin).
345 Zoals Euronext, de London Stock Exchange, de Deutsche Börse, de Borsa Italiana, de New York Stock
Exchange, enz.
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compenseren tot er een nettopositie is (per tussenpersoon)346, waarbij de clearinginstelling de zgn. "centrale
tegenpartij" is die het tegenpartijrisico op zich neemt; dit impliceert dus dat er een dubbele verkoop plaatsvindt:
door de (agent van de) verkoper aan de centrale tegenpartij en door de centrale tegenpartij aan de (agent van de)
koper. Dergelijke centrale tegenpartijen zijn vaak historisch opgericht door de effectenbeurzen-rechtspersonen
zelf als dochtervennootschappen (LCH.Clearnet, Clearstream, enz.)

3° De settlement of effectenvereffening door een vereffeningsorgaan. Deze houdt de levering van de effecten in
tegen gelijktijdige betaling, door tegelijk:
- de effecten over te boeken tussen de effectenrekeningen van de bij de effectenvereffeningsorganisatie
aangesloten beursmakelaars (zie hoger)
- de betaling over te boeken tussen de geldrekeningen van diezelfde makelaars bij het verreffeningsorgaan.

Verwarrend gebruikt men zowel het woord clearing als het woord vereffening ook voor clearing en settlement
tezamen (en geschiedt de “settlement” door instellingen die eveneens "clearing"instellingen worden genoemd
(Euroclear, enz.)347).

Tenzij het gedematerialiseerde effecten zijn, kunnen de effecten (net zoals het geld) door de tussenpersoon
eventueel ook materieel uitgeleverd worden, althans nog tot 31 december 2007 (daarna is dit verboden volgens
art. 4 van de Wet van 14 december houdende afschaffing van de effecten aan toonder).

b) Overzicht van de afwijkende regels bij verhandeling ter beurze

Dat maakt dat de verkoop ter beurze op heel wat punten afwijkt van een gewone verkoop van roerende zaken,
zelfs van een verkoop van roerende zaken door tussenkomst van een middellijk vertegenwoordiger
(verkoopcommissionair).

- obligatoir zijn er enkel verbintenissen tussen de verkoper en zijn makelaar, die makelaar en de centrale
tegenpartij, die centrale tegenpartij en de makelaar van de koper, en die makelaar en zijn opdrachtgever (de
koper).

- zakenrechtelijk gaat de eigendom tweemaal over op hetzelfde ogenblik: eenmaal van de opdrachtgever van de
verkopende makelaar naar de centrale tegenpartij en éénmaal van deze laatste naar de opdrachtgever van de
kopende makelaar.

- krachtens bijzondere wetsbepalingen (Wet van 18 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn EG-richtlijn
98/26 van 19 mei 1998 op het definitief karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties) dienen
beide overdrachten als abstracte overdrachten te worden beschouwd, in afwijking van de algemene regel in ons

                                                  
346 In theorie impliceert clearing en settlement niet altijd een netting; clearing kan ook "bruto" gebeuren, waarbij
elke transactie individueel wordt afgewikkeld. Op de effectenbeurzen vindt er echter wel een netting plaats.
347 Soms geschiedt de clearing en de vereffening door dezelfde vennootschap (bv. op de Duitse en Italianase
beurs, niet op Euronext en de London Stock Exchange).
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recht dat overdracht causaal is348. Dit betekent dat elk van beide overdrachten geldig is, al zou er geen geldige
overeenkomst aan ten grondslag liggen. Zelfs indien de eerste overdracht (verkoper aan centrale tegenpartij) op
een nietige overeenkomst gebaseerd zou zijn, verkrijgt de  centrale tegenpartij de eigendom en wordt ze
beschikkingsbevoegd. Het betekent ook dat de koper zich geen zorgen moet maken over de
beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder, nl. de centrale tegenpartij. Ten aanzien van een mogelijke
beschikkingsonbevoegdheid van de eerste verkoper is de koper bovendien noodzakelijk een derde-verkrijger te
goeder trouw. Deze regeling is één van de elementen die moeten maken dat de gelijktijdige afwikkeling van
levering en betaling definitief (onaantastbaar) is. Deze regeling geldt bij settlement via een erkend
effectenafwikkelingssysteem in de zin van art. artikel 2, § 1 van voornoemde wet van 28 april 1999349.

- de effecten moeten kunnen worden overgeboekt van de effectenrekening van de verkopende makelaar op die
van de kopende makelaar, die beiden dus moeten aangesloten zijn bij de settlementorganisatie die de settlement
afhandelt bij die effectenbeurs. Daartoe moeten de effecten dus vooraf op de effectenrekening van de verkopende
makelaar staan, wat veronderstelt dat de settlementorganisatie de effecten direct of indirect in detentie heeft
(direct door ze materieel te bewaren in een collectief depot, of wanneer de settlementorganisatie van de
effectenbeurs tegelijk ook zelf de boekhouding voert van de gedematerialiseerde effectentegelijk; indirect doordat
een ander ze voor die organisatie materieel of gedematerialiseerd aanhoudt). De makelaars zijn verplicht de
effecten van hun kliënten aan te houden via een “derdenrekening”, een effectenrekening die enkel de effecten van
derden omvat en niet die van hen persoonlijk.

- omgekeerd zijn de kopende c.q. verkopende makelaar verplicht de gelden die zij van hun opdrachtgevers
ontvangen om de aankoop te betalen c.q. bij de settlement te ontvangen voor rekening van hun opdrachtgevers in
ruil voor die effecten, te ontvangen op een kwaliteitsrekening (en vandaar over te boeken naar een rekening op
naam van elke kliënt afzonderlijk). Het gaat hier om één van de toepassingen van de in het vorige Deel
besproken kwaliteitsrekeningen.

5. De dematerialisering en zijn gevolgen op verbintenisrechtelijk vlak en inzake de verkrijging

a. Algemeen350

Historisch gezien zijn gedematerialiseerde effecten ontwikkeld als een vorm van effecten die voortbouwt op de
collectieve bewaring van effecten aan toonder en het giraal effectenverkeer van die effecten. Deze collectieve
bewaring kwam in de praktijk in grote mate neer op een immobilisering van deze effecten in collectieve
effectendepots, waarbij de meeste effecten deze depots nooit meer verlieten, en enkel nog giraal aan het
rechtsverkeer deelnamen (girale levering door overboeking tussen effectenrekeningen bij de depositaris en

                                                  
348 Zie over deze abstractie L. van SETTEN, De commissionair in effecten, Kluwer Deventer 1998, p. 316 v.
349 Deze worden bij KB aangeduid. Het KB van 19 oktober 2005 erkent de afwikkelingsstelsels van Euroclear
Belgium (nieuwe benaming van het CIK - stelsel van het KB giraal effectenverkeer van 10-11-1967), van de
Nationale Bank (NBB Clearing), van Euroclear (international) en van Clearnet.
350 Zie algemeen over de ontwikkelingen in het waardepapierenrecht L. DABIN, “Wertpapierrecht als
Schuldrecht ?”, in Mélanges Jean Pardon, Bruylant Brussel 1996, 175 v., in bespreking van het gelijknamige
boek van D. EINSELE.
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uiteindelijk bij de centrale depositaris of effectenvereffeningsinstelling). In die omstandigheden ontstond de idee
dat het papier waarin dit effect werd belichaamd eigenlijk even goed kon worden afgeschaft of althans vervangen
door zoiets als een collectieve inschrijving door een centrale depositaris van alle collectief bewaarde effecten bij
de schuldenaar / emittent van die effecten (bv. in het aandelenregister). De rechten jegens de emittent zouden dan
niet meer geïncorporeerd worden in een papier dat door de centrale depositaris voor de schuldeiser werd
gehouden, maar enkel in de boekhouding die die een effectenvereffeningsinstelling ervan bijhoudt.

Anderzijds wenste men ondanks de afschaffing van het papier toch bepaalde kenmerken te behouden, waardoor
deze effecten - net zoals effecten aan toonder - verschillen van schuldvorderingen op naam (zie verder infra voor
de bespreking hiervan).

En inderdaad heeft de wetgever in ons recht de mogelijkheid geschapen om effecten uit te geven die enkel nog in
een boeking worden geïncorporeerd of bestaande effecten om te zetten in dergelijke effecten, te beginnen met
door de overheid zelf uitgegeven effecten. Gezien de oorsprong van deze figuur spreekt men van
gedematerialiseerde effecten. Deze mogelijkheid werd in 1991 geschapen voor effecten van de overheidsschuld
(de Wet van 2 januari 1991 voor gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld;) en voor schuldbewijzen
van ondernemingen  en overheden (Wet van 22 juli 1991 voor gedematerialiseerde deposito- en tesauriebewijzen)
en in 1995 voor vennootschapseffecten (wijziging van de Vennootschappenwet351; intussen opgenomen in o.m.
art. 460 en 468 Wb. Venn. voor effecten in een NV, art. 657 Wb.Venn voor aandelen van een Comm.V.A. en art.
503 § 1 lid 1 Wb.Venn. voor gedematerialiseerde certificaten van effecten in een NV).

De creatie van dergelijke gedematerialiseerde effecten (die dus geen effecten op naam zijn) veronderstelt dat de
emittent een instelling aanduidt of erkent die gemachtigd wordt of de opdracht krijgt om de boekhouding van
deze effecten te voeren, om dus effectenrekeningen te voeren waarop de houders van de effecten deze effecten
kunnen aanhouden. Deze instelling wordt eveneens "vereffeningsinstelling" genoemd352. Voor effecten van de
overheidsschuld heeft de wetgever  het effectenvereffeningstelsel van de Nationale Bank aangeduid (art. 4, lid 1
W. 2 februari 1991)353, dat immers voordien reeds optrad als centrale depositaris en vereffeningsinstelling voor
de door de overheid uitgegeven effecten aan toonder. Private emittenten van gedematerialiseerde effecten hebben
eveneens vereffeningsinstellingen aangeduid om de boekhouding van die effecten bij te houden. Voor de effecten
van Belgische vennootschappen (art. 468 v. Wb.Venn.) gaat het om Euroclear Belgium (Interprofessionale
effecten-deposito- en girokas)354.
                                                  
351 Voor literatuur, zie C. SUNT, "Dematerialisatie van vennootschapseffecten" in K. Byttebier, R. Feltkamp et
A. Francois (eds.), De gewijzigde vennootschapswet 1995, Kluwer, Antwerpen 1996, 425-468; M. TISON, in H.
Braeckmans et E. Wymeersch (eds.), Het gewijzigde vennootschapsrecht 1995, 227-261; J.-M. GOLLIER en P.
MALHERBE, Les sociétés commerciales reeks Les dossiers du journal des tribunaux, Larcier Brussel 1996, 58-
70; P. LAMBRECHT, "La société et son capital" in Droit des sociétés: les lois des 7 et 13 avril 1995 reeks
Collection droit des sociétés, Bruylant Brussel 1995, (45) 68-80; J. TYTECA, in De nieuwe vennootschapswetten
van 7 en 13 april 1995, 61-91; M. VAN DER HAEGEN, "La loi du 7 avril 1995 sur les titres dématérialisés :
régime des actions et obligations dématerialisées émises par les sociétés anonymes de droit belge", Revue
pratique des sociétés 1996, 5-30; B. SERVAES, in Nieuw vennootschaps- en financieel recht 1999, p. 513 v.
352 Hun statuut wordt o.m. geregeld door art. 22 WFSFD.
353 Zie art. 2 KB giraal effectenverkeer voor het onderscheiden toepassingsgebied.
354 Art. 6 KB 12 januari 2006 betreffende de gedematerialiseerde vennootschapseffecten.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 204 -

Theoretisch kan de dematerialisering van effecten volgende modellen geschieden:
- het zou kunnen gaan om schuldvorderingen of effecten op naam, met die nuance dat het aandelenregister of
ander register niet door de schuldenaar-emittent wordt bijgehouden, maar door een vereffeningsinstelling als
lasthebber van de emittent; dat is evenwel niet het Belgische model;
- het kan ook gaan om effecten die op naam van de vereffeningsinstelling zijn ingeschreven in het
aandelenregister of ander register dat door de schuldenaar-emittent wordt bijgehouden, waarbij deze instelling dus
niet optreedt als vertegenwoordiger van de emittent, maar als vertegenwoordiger van de bezitters van de effecten.
Dit is onder meer het Belgische model, waarbij het gedematerialiseerd effect dus gemodelleerd blijft op de
effecten aan toonder. Weliswaar wordt de derde (vereffeningsinstelling) door de emittent van het effect aangeduid
en is hij in die zin ook lasthebber van de emittent. Maar als bezitter zijn de rollen omgekeerd: de
vereffeningsinstelling houdt voor de gerechtigde als detentor van rechten die door de uitgifte van het effect
meestal geabstraheerd zijn van de overeenkomst van uitgifte zelf. Die rechten kunnen door de gerechtigde ten
dele rechtstreeks tegen de uitgever worden uitgeoefend (de lidmaatschapsrechten), ten dele slechts via de
vereffeningsinstelling.
- een derde model bestaat daarin dat de vereffeningsinstelling geen soort detentor is voor de investeerders, maar
“legal owner” van de effecten als een soort trustee, waartegenover de investeerders slechts “equitable rights”
hebben op de effecten; dit vinden we in sommige jurisdicties van common law. In ons recht daarentegen zijn de
houders in bgeginsel mede-eigenaars. (zie verder onder).

In België geldt het tweede model. De gedematerialiseerde effecten belichamen ook per definitie een soortgoed
(dit soortgoed kan zelf een onverdeeld aandeel in effecten of schuldvorderingen zijn). De gerechtigde tot het
effect behoudt wel een zakelijk recht op hetgeen in het effect is belichaamd (meestal een schuldvordering op de
uitgever ervan, mogelijk ook een zakelijk recht op de goederen waarvoor hij het effect uitgeeft), al kan hij dit
recht uitsluitend uitoefenen via de erkende rekeninghouder en/of de vereffeningsinstelling.

Bovendien geldt net zoals bij giraal effectenverkeer er in beginsel een tweetrapsstelsel: de individuele beleggers
moeten hun effecten aanhouden via erkende rekeninghouders355, die op hun beurt een effectenrekening
aanhouden bij de vereffeningsinstelling (vgl. hoger). Revindicatie geschiedt alleen op het aandeel van de
rekeninghouder bij de vereffeninginstelling (zo in art. 471 lid 1 Wb.Venn.). Bij effecten van de staatsschuld speelt
het aandeel van de rekeninghouder geen rol, alleen de totale hoop bij de vereffeningsinstelling, en kan men dus
van een ééntrapsstelsel spreken (W. 2 januari 1991).

b. Verbintenisrechtelijke functie en regels

Op verbintenisrechtelijk vlak heeft de incorporatie van een schuldvordering (of aandeel e.d.) in een
gedematerialiseerd effect gelijkaardige functies als bij effecten aan toonder.

                                                  
355 Deze worden opgesomd in het uitvoeringsbesluit bij art. 468 en 475 Wb.Venn., nl. het KB van 12 januari
2006.
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1° Legitimatie

De uitgifte van een gedematerialiseerd effect maakt de houder van de boeking tot bezitter van het effect, die in
jegens de schuldenaar-emittent gelegitimeerd is om de erin geïncorporeerde rechten uit te oefenen. De
kennisgeving aan de schuldenaar-emittent speelt geen rol meer voor de tegenwerpelijkheid aan de schuldenaar
van een overdracht van de schuldvordering/het recht of vestiging van zakelijke rechten erop.

De uitoefening van de schuldvordering wordt bovendien vermiddeld. Wat de in het effect geïncorporeerde
vermogensrechten betreft, wordt de schuldvordering op de schuldenaar-emittent in beginsel onbeschikbaar en
vervangen door een schuldvordering op de vereffeningsinstelling alleen, dan wel op de erkende rekeninghouder,
die op zijn beurt een vordering heeft op de vereffeningsinstelling356. De uitgever van het effect (eigenlijke
schuldenaar) kan bevrijdend betalen aan de vereffeningsinstelling, en deze op zijn beurt aan de erkende
rekeninghouder357, die dan uiteindelijk betaalt aan de bezitter van het effect. Deze onbeschikbaarheid vertoont
enige gelijkenis met de onbeschikbaarheid die wordt geschapen door een delegatieovereenkomst, zij het dat het
bij delegatie veeleer om het omgekeerde verschijnsel gaat, waarbij een keten van twee schuldvorderingen
vervangen worden door één andere, terwijl hier één schuldvordering vervangen worden door een keten van twee
of meer schuldvorderingen.  Door de onbeschikbaarheid van de schuldvordering jegens de emittent verschillen
gedematerialiseerde effecten alvast van schuldvorderingen op naam.

Wordt de effectenrekening niet rechtstreeks bij de vereffeningsinstelling aangehouden, maar bij een
tussenpersoon, dan is de uitoefening van het recht nog getrapter: de houder oefent zijn rechten uit jegens de
tussenpersoon, deze jegens de vereffeningsinstelling, en deze laatste jegens de emittent358.

Gaat de uitgever evenwel failliet of ontstaat er een andere vorm van samenloop op zijn vermogen, dan worden de
vermogensrechten rechtstreeks tegen de uitgever uitgeoefend359.

Incorporeert het effect ook lidmaatschapsrechten (nl. bij aandelen - niet bij certificaten van
vennootschapseffecten), dan kan de bezitter van het effect deze rechtstreeks jegens de vennootschap uitoefenen,
en niet via de rekeninghouder of vereffeningsinstelling360, ook al staan de aandelen op naam van de
vereffeningsinstelling ingeschreven in het aandelenregister361. In die gevallen waarin het effect ook
lidmaatschapsrechten belichaamt, is er dus een zekere scheiding tussen de vermogensrechten en de
lidmaatschapsrechten.

2° Abstractie

                                                  
356 Zie onder meer art. 471 I Venn.W.
357 Zie art. 473 Venn.Wb.; art. 11 W. 2 januari 1991; art. 7 § 1 W. 22 juli 1991.
358 Zie art. 11 W. 2 januari 1991.
359 Art. 471 I en 474 Wb. Venn.; art. 11 Wet 2 januari 1991 en de schakelbepaling van art. 7 § 1 W. 22 juli 1991.
360 Zie art. 471 I en 474 Wb. Venn.
361 Zoals art. 468 IV Venn.Wb. bepaalt.
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Het incorporeren van een schuldvordering (m.i.v. aandelen e.d.) in een gedematerialiseerd effect brengt evenals
bij incorporatie in effecten aan toonder een zekere abstractie mee. De preciese graad van abstractie is in ons recht
echter niet algemeen geregeld, maar afzonderlijk voor de verschillende categorieën van gedematerialiseerde
effecten:
- art. 5 § 5 W. 22 juli 1991 Deposito- en thesauriebewijzen bepaalt dat de weergave van de algemene
voorwaarden van de overeenkomst van uitgifte in het prospcktus tot gevolg heeft dat de overeenkomst
tegenwerpbaar wordt aan de intekenaren én aan de verkrijgers van (nominatieve of) gedematerialiseerde
thesauriebewijzen. Hier is er dus geen abstractie;
- art. 6, lid 2 W. 2 januari 1991 betreffende de effecten van de overheidsschuld bepaalt dat verrichtingen met
gedematerialiseerde effecten in het uitgiftebesluit of de leningsovereenkomst kunnen worden beperkt of nader
geregeld;
- art. 468 lid 4 en 471 Wb.Venn., die de gedematerialiseerde effecten in een NV betreffen, doen daarentegen geen
afbreuk aan het beginsel van de abstractie van de effecten, ook al worden zij in het aandelenregister gezamenlijk
ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling;
- voor gedematerialiseerde certificaten, zie art. 503 Venn.Wb.

c. Zakenrechtelijke functie en desbetreffende regels

1° Beginselen

Ook op zakenrechtelijk vlak behouden gedematerialiseerde effecten de meeste kenmerken van effecten aan
toonder.

In beginsel blijven de klassieke regels van het zakenrecht van toepassing, zoals de principiële overdraagbaarheid
en beslagbaarheid, de numerus clausus van zakelijke rechten; het anterioriteitsbeginsel, met als uitzondering de
regels van  de derdenbescherming en de rol van de publiciteit daarbij; e.d.m.

Als zakelijke rechten op gedematerialiseerde effecten kent ons recht zoals bij roerende zaken naast eigendom (en
verschillende vormen van mede-eigendom) in beginsel slechts pand en vruchtgebruik; daarnaast is er ook hier de
mogelijkheid van certificatie van effecten, waarbij de certificaathouder een soort beperkt zakelijk recht behoudt
op de gecertificeerde effecten.

Men moet er wel rekening mee houden dat gedematerialiseerde effecten vaak niet dezelfde abstractie hebben als
effecten aan toonder, en de interne bepalingen van de schuldvordering (de emissievoorwaarden) dan wel externe
werking kunnen hebben.

Onder voorbehoud van:
- de doorwerking van interne bepalingen overeenkomstig de hoger genoemde regels,
- en bijzondere wettelijke regels voor waardepapieren,
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gelden dus ook voor gedematerialiseerde effecten de regels inzake roerende zaken.

Sommige schrijvers leiden uit de bijzondere kenmerken van gedematerialiseerde effecten echter af dat het hier
helemaal niet meer om waardepapieren zou gaan, noch om gewone schuldvorderingen maar om een nieuw soort
persoonlijke rechten, nl. “waarderechten”362.

2° Mede-eigendom

Wel is er bij gedematerialiseerde effecten stééds sprake van de bijzondere vorm van mede-eigendom die we reeds
vonden in het gemeenschappelijk effectendepot (zie bv. art. 468 Venn Wb)363. De eigenaar van het effect kan
géén uitlevering vragen op papier.

Men kan het geheel van de op naam van de vereffeningsinstelling ingeschreven effecten beschouwen als één
ondeelbaar goed in mede-eigendom. Het recht van de eigenaar van een effect is dus eigenlijk een aandeel in
mede-eigendom (art. 472 Venn.Wb. spreekt van een “beschikbaar saldo”). Indien de eigenaar van een effect dat
overdraagt of in pand geeft, dan draagt hij eigenlijk een abstract aandeel in dat ondeelbare effectendepot over of
geeft hij dat in pand.

Ook bij gedematerialiseerde effecten geldt dat een gebeurlijk tekort in het effectendepot vloeit omwille van het
karakter van de mede-eigendom proportioneel gedragen wordt door alle mede-eigenaars364. Ook hier geldt een
uitzondering op die regel: wanneer namelijk de effecten gehouden door een tussenpersoon ook eigen effecten van
die tussenpersoon zou bevatten, en de effectenrekening bij de vereffeningsinstelling een tekort ten opzichte van
het aantal effecten dat nominaal aanwezig dient te zijn, dan wordt dat tekort op de eerste plaats aangerekend op
die eigen effecten365.

3° De verkrijging van in gedematerialiseerde effecten belichaamde schuldvorderingen

Inzake verkrijging van rechten (en vestiging van zekerheden) kan men best uitgaan van de regels inzake roerende
zaken die door een derde in detentie worden gehouden, zoals die ook gelden voor effecten aan toonder die in een
gemeenschappelijk effectendepot zijn gedeponeerd.

Men bezit het effect via de vereffeningsinstelling, door middel van die boeking op een effectenrekening, dit
althans voor zover de effecten bij de emittent op naam staan van die vereffeningsinstelling (en dus daadwerkelijk

                                                  
362 Zie voor deze discussie C. BRUNNER, Wertrechte - nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funtion wie
Wertpapiere. Ein Beitrag zur rechtlichen Erfassung des Effectengiroverkehrs, Stämpfli Bern 1996.
363 Er zijn dus 2 vormen van het gemeenschappelijk effectendepot: het depot van effecten aan toonder enerzijds
en de gemeenschap van gedematerialiseerde effecten anderzijds.
364 Zie art. 13 III (voorheen 10 III) KB giraal effectenverkeer; art. 471 III Wb.Venn. voor gedematerialiseerde
effecten en 242 § 2 II Wb.Venn. voor certificaten van effecten.
365 Art. 8 III Wet 2 januari 1991; art. 471 IV Wb.Venn. Zie hierover D. DEVOS, in Het kontrakt en de derden -
de externe gevolgen - de derde-medeplichtigheid, p. (185) 196.
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in die boeking zijn geïncorporeerd). De vereffeningsinstelling houdt het effect voor de persoon op wiens rekening
het ingevolge intekening of overboekingsopdrachten geboekt is (rechtstreeks of via de effectenrekening van een
tussenpersoon).

Dit bezit kan slechts worden verschaft, en het effect dus ook maar feitelijk geleverd, door de boeking op rekening
van de verkrijger, dus door overboeking van de effectenrekening van de overdrager bij de vereffeningsinstelling
of tussenpersoon op de effectenrekening van de verkrijger (uitsluitend girale levering)366.

Waar collectief bewaarde effecten giraal worden geleverd, geldt dit a fortiori voor gedematerialiseerde effecten,
waar dergelijke levering de enige mogelijkheid is. Vandaar wordt de term “giralisering” gebruikt om beide
fenomenen (CSD en dematerialisering) gezamenlijk aan te duiden.

Het is dus niet mogelijk het bezit te verschaffen aan een ander door kennisgeving aan de emittent zelf (aangezien
de emittent het effect slechts houdt voor de vereffeningsinstelling, en het deze laatste is die het rechtstreeks of
onrechtstreeks houdt voor de houder). De levering van een gedematerialiseerd effect is steeds de levering van een
aandeel in het geheel van de effecten (of daarin belichaamde goederen) geboekt bij de partij langs wie de
gerechtigde zijn recht moet uitoefenen.

Dit sluit niet uit dat de houder van een effect de eigendom ervan consensueel kan overdragen aan een ander,
zonder overboeking, maar deze consensuele overdracht heeft slechts de gevolgen van een constitutum
possessorium (zwak bezit).

Bij verkrijging via een effectenbeurs gelden ook hier de bijzondere regels die hoger werden besproken,
waaronder ook de dubbele eigendomsoverdracht via de centrale tegenpartij en het abstract karakter van deze
overdrachten (ingevolge de Wet van 18 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn EG-richtlijn 98/26 van 19
mei 1998 op het definitief karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties).

                                                  
366 Zoals ook reeds gesteld bij de bespreking van effecten aan toonder verschilt een dergelijke overboeking
grondig van de overschrijving van een geldsom tussen rekeningen, die immers een delegatio solvendi inhoudt en
geen eigendomsoverdracht van giraal geld, terwijl het hier wel om een eigendomsoverdracht van effecten gaat.
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AFDELING C. ZAKENRECHTELIJKE WAARDEPAPIEREN.

1. Begrip

Een zakenrechtelijk waardepapier is een papier (aan toonder of order of gedematerialiseerd) waarin een zaak of
zakelijk recht dusdanig is belichaamd, dat de overdracht van het papier (als een roerende zaak) de overdracht van
die zaak of dat zakelijk recht inhoudt - althans voor zover de uitgever van het waardepapier de zaak ook in zijn
macht heeft. Een dergelijk papier kan zijn rol dus maar spelen voor zover het is uitgegeven door een persoon die
de goederen in zijn macht heeft. Door de uitgifte van een dergelijk papier stelt de uitgever zich houder van de
goederen voor de eigenaar van het papier.

Het bezit van de goederen – en daarmee in beginsel de eigendom – of van zakelijke rechten erop, wordt dus
verschaft door het bezit van het papier te verschaffen.

Bij gedematerialiseerde zakenrechtelijke waardepapieren dient men voor “papier” te lezen : een boeking bij de
vereffeningsinstelling.

2. Functie en rechtsgevolgen

 De uitgifte van een dergelijk papier (c.q. inboeking van het effect) strekt er op de eerste plaats toe dat de
(verdere) overdracht van de goederen (of zakelijke rechten erop) kan geschieden door overdracht van het papier
c.q. overboeking van het gedematerialiseerde effect, zonder dat de houder van de goederen daarbij op enige wijze
wordt betrokken. De functie vertoont dus een grote gelijkenis met de zakenrechtelijke functie van
schuldvorderingspapieren. Ook hier geldt de formule "Das Recht aus dem Papier folgt das Recht am Papier".

Zo’n papier kan (al dan niet gedematerialiseerd) worden uitgegeven :
-  door de persoon die goederen voor iemand anders in feitelijk bezit ontvangt of houdt (bv. ceel, cognossement,
zie hieronder);
-  dan wel door de bezitter zelf van de goederen die ze vanaf dan gaat houden voor de verkrijger van het papier.
De belangrijkste toepassingen hiervan vinden we bij waardepapieren zelf en bij onroerend goed (zie hieronder).

In vele gevallen incorporeert een dergelijk papier tegelijk ook een contractuele vordering op de uitgever van het
papier, op de eerste plaats de vordering tot afgifte van de goederen onder bepaalde voorwaarden. De revindicatie
van de goederen waarvoor het papier is uitgegeven kan dan maar geschieden onder de voorwaarden die conform
zijn aan de contractuele vordering. In sommige rechtsstelsels wordt dit zo begrepen dat het eigendomsrecht
accessoir wordt geacht aan de contractuele vordering (bv. Duits recht), terwijl andere (bv. ons recht) het zakelijk
recht wel zelfstandig achten, maar stellen dat het niet kan uitgeoefend worden in strijd met de contractuele
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verplichtingen die men jegens de uitgever heeft367.

Uit het voorgaande volgt dat de uitgifte van een waardepapier dat de eigendom of een andere zakelijk recht op de
goederen incorporeert er mede toe kan strekken om de schuldvordering tot afgifte, die de houder van het papier
heeft, tegenover de houder van de goederen - gedeeltelijk - te abstraheren van de oorspronkelijke verhouding (d.i.
de verhouding tussen uitgever en ontvanger (eerste houder) van het papier), net zoals dat bij louter
verbintenisrechtelijke waardepapieren het geval is. In zoverre er abstractie wordt gemaakt van die verhouding368,
kan de houder van de goederen, die het papier vrijwillig in het verkeer heeft gebracht, zich dan jegens de eigenaar
van het papier niet beroepen op verweermiddelen uit die verhouding om een retentierecht uit te oefenen op de
goederen. Krachtens de algemene beginselen van ons recht inzake waardepapieren kan 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 gehandeld369.

3. Toepassingen bij roerende zaken.

 De belangrijkste voorbeelden van zakenrechtelijke waardepapieren voor roerende zaken zijn :
- het cognossement uitgegeven door de zeevervoerder (kapitein), en eventuele vergelijkbare papieren bij andere
vormen van vervoer - in ruil voor de voor vervoer afgegeven goederen;

- de ceel uitgegeven door een bewaarnemer, eventueel opgesplitst in een warrant (incorporatie van het pandrecht)
en een ceel (incorporatie van het al dan niet met pand bezwaard eigendomsrecht). De ceel is een verhandelbaar
opslagbewijs, dit gebruikt men bij goederen opgeslagen in een pakhuis, veem of natie.

4. Toepassingen bij waardepapieren.

Aangezien effecten aan toonder en gedematerialiseerde effecten zelf als roerende zaken worden behandeld, kan
het eigendomsrecht ervan door de eigenaar ervan worden belichaamd in andere (al dan niet gedematerialiseerde)
waardepapieren.

Hetzelfde geldt voor eventuele andere zakelijke rechten op dergelijke effecten. Zo incorporeren de certificaten op
vennootschapseffecten (certificaten uitgegeven door een zgn. administratiekantoor) een soort zakelijk recht op de
                                                  
367 Er moet inderdaad van worden uitgegaan dat in ons recht wel degelijk het eigendomsrecht of zakelijk recht
zelf in het papier wordt geïncorporeerd, 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 revindicatierecht). 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 constructies worden uitvoeriger
uitgewerkt door VAN DER LELIJ, Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk
waardepapier, Kluwer Deventer 1996.
368 Vgl. hoger bij schuldvorderingspapieren.
369 Het gaat zoals gezegd om een algemeen beginsel voor alle waardepapieren (vgl. VAN RYN & HEENEN,
Principes III (1981) nr. 122.
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gecertificeerde effecten. M.i. houdt de regeling van certificaten van aandelen in art. 242 en 503 Wb. Venn.
inderdaad in dat de certificaathouder een soort zakelijk Anwartschaftsrecht heeft op de effecten.

In andere gevallen daarentegen incorporeren certificaten of andere effecten betreffende waardepapieren niét het
eigendomsrecht van die papieren, maar enkel een schuldvordering op de eigenaar van die papieren.

Al deze effecten zijn ook financiële instrumenten in de zin van art. 2, 1° WFSFD en dus ook van de WFZ.

Vormen de waardepapieren een gebonden vermogen, zoals een beleggingsfonds, dan komen we in het
volgende geval.

5. Toepassingen bij aandelen in afgescheiden vermogens.

Een waardepapier dat een aandeel in een gemeenschappelijk vermogen incorporeert is bv. een deelbewijs van een
beleggingsfonds. Dergelijke effecten belichamen immers meestal niet het eigendomsrecht van één bepaalde
effect, maar een mede-eigendomsrecht in een geheel van effecten van verschillende soort. De uitgever van de
effecten gaat de daarin belichaamde effecten houden voor de mede-eigenaars van de uitgegeven effecten, en
wordt tegelijk lasthebber van die eigenaars om in eigen naam, doch qualitate qua, het fonds te beheren (zie
hoger).

Voor zover het geïncorporeerde recht geen "financiële vordering" is op de uitgever, maar een mede-
eigendomsrecht op een afgescheiden vermogen, kunnen dergelijke deelbewijzen ook na 1 januari 2008 nog aan
toonder worden uitgegeven (a contrario uit art. 2 Wet 14 december 2005).

Wel gaat het hier om financiële instrumenten in de zin van art. 2, 1°, d) WFSFD en dus ook van de WFZ (ook
beleggingsfondsen zonder rechtspersoonlijkheid zijn immers "instellingen voor collectieve belegging").

6. Toepassingen bij onroerend goed.

Ons recht kent de hypothecaire grosse aan order of toonder370, die een hypotheciare schuldvordering en dus
accessoir ook een hypotheek incorporeert. Om de belichaming van het hypotheekrecht in een waardepapier
tegenwerpbaar te maken, zal er een hypotheekakte moeten worden opgemaakt en daarbij worden bepaald dat de
persoon op wiens naam het hypotheekrecht staat ingeschreven optreedt als lasthebber voor de eigenaars van de
grosse.

                                                  
370 Zie daarover L. RAUCENT, "Des créances hypothécaires à ordre ou au porteur", R. Prat. Not. 1966, 137; P.
van OMMESLAGHE, in La transmission des obligations, p. (81) 124, nr. 39; H. COUSY, "Hypothecaire lening
en hypothecair krediet. Actuele en toekomstige evolutie", in De overeenkomst vandaag en morgen, Kluwer
Antwerpen 1990, p. (320) 352-355; Hof Gent 22 december 1978, BRH 1979, II 413 (met kritische noot L.
GALAUDE, "Tegenstelbaarheid aan derden van de overdracht van hypothecaire schuldvorderingen aan order");
Hof Bergen 19 september 1989, JT 1990, 185 = Not.fisc.M. 1990, 224 noot VANDENBERGHE.
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In beginsel zouden in ons recht ook onroerende zakelijke rechten moeten kunnen worden geïncorporeerd in een
waardepapier aan order of toonder (we hebben het hier niet over de gebruikelijke vastgoedcertificaten, doordat
deze laatste niet het eigendomsrecht, maar slechts een schuldvordering op de opbrengst van het goed belichamen).
Zo zou het eigendomsrecht van een onroerend goed kunnen worden gecertificeerd door middel van een akte, die
op het hypotheekkantoor wordt overgeschreven, en waarbij bepaald wordt dat de persoon op wiens naam het goed
staat ingeschreven (met name de beheerder van het goed) slechts optreedt als lasthebber voor de houders van de
certificaten.

Het grote voordeel is het vermijden van overdrachtskosten bij overdracht of bezwaring van een onverdeeld
aandeel.

De tegenwerpbaarheid van dergelijke overdrachten en vestigingen is wel onderworpen aan de vereiste dat de
certificering zelf geldig en tegenwerpbaar is geschied (bv. overschrijving van de akte van certificering op het
hypotheekkantoor). Deze certificering geschiedt door middel van een splitsingsakte (een beetje vergelijkbaar met
de basisakte van een appartementsmede-eigendom), waarbij het eigendomsrecht in meerdere aandelen wordt
opgesplitst. De certificaathouders zijn onverdeelde mede-eigenaars. De certificaten zouden in beginsel de vorm
moeten hebben van een grosse aan order of toonder (de rechtsgevolgen van certificaten met een onderhandse
vorm zijn betwist : volgens sommige gaan het in dat geval uitsluitend om schuldvorderingspapieren en blijft de
uitgever fiduciair eigenaar; anderen leiden uit de omschrijving van soortgelijke gevallen in de wetgeving - zie Art.
11 (en 18 juncto 11) van de Wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van
beleggingsportefeuilles (voorheen art. 111 § 1 Beurswetboek 4 december 1990), dat spreekt van een "onverdeeld
vermogen") af dat ook bij dergelijke onderhandse effecten de houder ervan eigenaar is en niet louter een
schuldeiser van de uitgever.

Bezwaring met beperkte zakelijke rechten van de onverdeelde rechten in dat goed geschiedt door de regels inzake
roerend goed toe te passen op de certificaten (bv. inpandgeving).

Een ander mogelijk voordeel is bestaat erin de tegenwerpbaarheid van het reglement van mede-eigendom
scherper te stellen, nl. door naast de overschrijving ervan ook een verwijzing of vermelding in te lassen op de
certificaten zelf.

Anders dan voor roerende zaken, zijn er bij onroerend goed geen abstracte waardepapieren waarin het goed wordt
belichaamd.
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DEEL II  - VERKRIJGING EN VERLIES VAN GOEDEREN

HOOFDSTUK I.   INLEIDING

In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende wijzen van verkrijging en verlies van
goederen, alsmede ook de verkrijging van zakelijke rechten door het ontstaan ervan.
Aangezien het bezit in ons recht niet als een zakelijk recht is te beschouwen, wordt
afzonderlijk de bezitsverkrijging kort besproken. Vervolgens komen overeenkomstig de
traditionele indeling de oorspronkelijke eigendomsverkrijging aan bod, de afgeleide
verkrijging onder algemene titel, de verschillende vormen van afgeleide verkrijging onder
bijzondere titel (waaronder de overdracht) en andere wijzen van verlies van goederen.
Tenslotte wordt afzonderlijk aandacht besteed aan de wijzen van verkrijging die o.i. declaratief
zijn, waaronder de aanwas en de subrogatie.

HOOFDSTUK II.   VERKRIJGING VAN BEZIT

AFDELING A.  INLEIDING

Aangezien het bezit een rol speelt bij de verkrijging van eigendom of andere zakelijke rechten
past het eerst aandacht te besteden aan de verkrijging van bezit.

Uitgangspunt daarbij is de opvatting van ons recht dat men voor iemand ander kan bezitten en
omgekeerd dat men door iemand anders kan bezitten. Dit betekent dat men zowel rechtstreeks
als onrechtstreeks bezit kan verwerven.

Bij onrechtstreeks bezit is er aan de ene zijde de bezitter voor wie men bezit en aan de andere
zijde de houder (detentor) die voor een ander bezit. Het materieel element van het bezit
(corpus, de “macht” over de zaak) ligt bij de tweede, het intentioneel element (de animus) bij
de eerste.

Uit dit onderscheid vloeien reeds minstens drie types situaties voort :

1°  Rechtstreeks bezit : een persoon heeft feitelijke macht over een zaak en houdt die voor
zichzelf. Wat die feitelijke macht inhoudt, komt verder ter sprake.
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2° Houderschap : een persoon heeft feitelijke macht over een zaak, die hij  voor iemand anders
houdt. Het is een vorm van possessio naturalis, maar geen bezit in juridizsche zin ( possessio
civilis).

3°  Onrechtstreeks bezit : dezelfde situatie gezien vanuit de positie van de andere partij. Hij
bezit de zaak via een houder die de zaak voor hem houdt. Een bijzonder geval hiervan is het
bezit van zaken via het bezit van een door de houder ervan uitgegeven waardepapier (zie hoger
Algemeen deel).

Van het eigenlijke houderschap kan men verder onderscheiden, de situatie waarin de zaak in
handen is van een persoon die de zaak slechts als ondergeschikte houdt en geen recht heft om
de zaak te houden (verwarrend ook “bezitsrecht” genoemd). In het Duits noemt men deze
persoon een “Besitzdiener” en de bezitter dan “Besitzherr”, in het Engels een custodian.  Men
beschouwt het bezit van de Besitzherr in dat geval als een rechtstreeks en geen onrechtstreeks
bezit.

Daartegenover staat dan het houderschap in enge zin, waarbij de houder een bezitsrecht heft
(wat niet uitsluit dat naargelang de rechtsverhouding dit bezitsrecht elk ogenblik kan herroepen
worden). Klassieke voorbeelden daarvan zijn de bruikleen, huur, bewaargeving e.d.m.  Ook is
de titularis van een zakelijk recht zoals het vruchtgebruik van de zaak of pandrecht op een zaak
(bij vuistpand) ten aanzien van de blote eigendom een houder. In het Engels heet deze situatie
bailment.

 De wijzen van bezitsverkrijging kunnen, zoals we verder ook zullen zien voor de
eigendomsverkrijging, grofweg ingedeeld worden in vier categorieën : oorspronkelijke
bezitsverkrijging, rechtsopvolging onder algemene titel, afgeleide bezitsverkrijging onder
bijzondere titel, en tenslotte declaratieve verkrijging door het wegvallen van het medebezit van
anderen. Afgeleide bezitsverkrijging onder bijzondere titel kan daarbij geschieden met
instemming van de vorige bezitter of zonder zijn instemming. We geven een kort overzicht.

AFDELING B.  BEZITSVERKRIJGING ZONDER INSTEMMING VAN DE
VORIGE BEZITTER

Bezitsverkrijging zonder de instemming van de vorige eigenaar geschiedt door inbezitneming
in de ruime zin, in één van zijn vormen dus, waardoor men de zaak in zijn macht krijgt.
Anders dan de bezitsverkrijging met instemming van de vorige bezitter wordt de omvang van
het bezit restrictief uitgelegd. Wel kan de macht over de zaak verkregen worden door middel
van instrumenten waarmee men die macht kan uitoefenen, inbegrepen bv. het bezit van de
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sleutels van de plaats waar ze zich bevinden.

In beginsel vindt de inbezitneming persoonlijk plaats en veronderstelt zij dus het verkrijgen
van rechtstreeks bezit, tenzij de inbezitneming geschiedt door een vertegenwoordiger die voor
de vertegenwoordigde in bezit neemt.

De inbezitneming kan zowel de eigendom (of mede-eigendom) van de zaak betreffen als een
beperkt recht op de zaak. Bij dit laatste moet men ook denken aan een het collectief pandrecht
van de schuldeisers, dat verkregen wordt door middel van een beslag en gelijkaardige
handelingen. Dit verschaft de schuldeisers geen juridisch bezit van de zaak zelf, maar wel een
bezit ten titel van (collectief) pand.

Een specifieke beperkende regel vinden we bij onroerend goed, waar de bezitsverkrijging
zonder mewederking van de vorige bezitter diens bezit eerst na één jaar doet verloren gaan
(vgl. Art. 2243 BW en 1370, 4° ger.W.).

Een andere beperkende regel houdt in dat men slechts uitzonderlijk bezitter kan worden zonder
instemming van de vorige bezitter wanneer men aangevangen heeft voor die persoon te
houden : nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest  (art. 2240 BW). In dat geval kan
men slechts zelf bezitter worden (in plaatss van houder) door een “interversio tituli”
(“interversion de titre”), en daarvoor gelden nadere eisen. De feitelijke wil om voortaan voor
zichzelf te houden in plaats van voor de vorige bezitter is niet voldoende. Zolang men
gebonden is om voor de vorige bezitter te houden, blijft men in beginsel houder. Een omkering
van title wordt slechts erkend:
1° wanneer het recht van de bezitter voor wie men houdt publiekelijk wordt onkend, of
2° wanneer men de zaak verkrijgt van een derde (art. 2238 BW).
Wie begonnen is te bezitten voor een ander, wordt vermoed nog steeds boor die andere te
bezitten tot hij een interversio tituli aantoont (art. 2231 BW).

AFDELING C.  BEZITSVERKRIJGING ONDER ALGEMENE TITEL

Wanneer men opvolgt in een geheel vermogen of een abstract aandeel daarin, d.i. verkrijgt
onder algemene titel (zie voor een opsomming de bespreking bij de eigendomsverkrijging
onder algemene titel), geschiedt de bezitsverkrijging krachtens de wet (bv. bij erfopvolging)
dan wel met instemming van de vorige bezitter (bv. vorming van een algemene
huwelijksgemeenschap). In die gevallen behoudt het bezit de kenmerken die het had in hoofde
van de vorige bezitter (bezit of houderschap, goede of kwade trouw, enz.) (zie a contrarie art.
2237 BW).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 216 -

Een goed begrip wordt bemoeilijk doordat er in die gevallen, en in het bijzonder bij de
erfopvolging, er naast het bezit in juridische zin ook sprake is van een “bezitsrecht” dat niet
het bezit in juridische zin betreft, maar het houden van de zaak, de feitelijke macht erover en
toegang ertoe. Een dergelijk (overigens collectief) “bezitsrecht” vinden we met name in de
“saisine” van de wettige erfgenamen en – bij gebreke van reservataire erfgenamen – algemene
legatarissen. Zij verkrijgen krachtens de wet een houderschap over de nalatenschap, dat meer
omvat dan enkel het recht van de bewaarnemer, aangezien het ook een bewindsrecht omvat
(vgl. Verder). Of zij daarmee ook een juridisch bezit in eigenlijke zijn verkrijgen voer die
goederen van de nalatenschap die hen niet toekomen, is een complexe vraag, die verderop ter
sprake komt.

AFDELING D. BEZITSVERKRIJGING BIJ SUBROGATIE

Een andere vorm van bezitsverkrijging krachtens de wet vinden we bij zakelijke subrogatie,
die nader besproken wordt als wijze van eigendomsverkrijging.

AFDELING E.  DECLARATIEVE VERKRIJGING DOOR AANWAS

Zoals verder nader wordt uitgewerkt voor de eigendomsverkrijging, kennen wij ook bij bezit
gevallen van gezamenlijk bezit, waarbij er een “aanwas” plaatsvindt wanneer het medebezit
van een van de andere bezitters wegvalt, door bezitsafstand op het geheel of een deel van de
goederen door een medebezitter (bv. in het kader van een verdeling van het gemeenschappelijk
bezit).

AFDELING F.  BEZITSVERKRIJGING ONDER BIJZONDERE TITEL MET
INSTEMMING VAN DE VORIGE BEZITTER

 Is er geen inbezitneming zoals hierboven aangegeven, noch bezitsverkrijging onder algemene
titel (krachtens de wet of met instemming van de vorige bezitter), of krachtens subrogatie, dan
kan men in beginsel slechts bezit verkrijgen met de instemming van de vorige bezitter. Deze
bezitsverkrijging valt samen met de “levering” van de zaak, die verder uitvoerig wordt
besproken bij de eigendomsverkrijging.  Het belangrijkste verschil met de
eigendomsverkrijging is dat voor deze laatste behalve de levering ook nog een geldige titel
(rechtsgrond) vereist is, alsook beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder dan wel
vervulling van de vereisten voor bescherming tegen diens beschikkingsonbevoegdheid, zoals
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verder uitvoeriger wordt besproken. Bezitsverkrijging daarentegen is niet causaal : wie bezit
krachtens een achteraf vernietigde of ontbonden overeenkomst, is intussen toch bezitter
geworden ook al is hij nooit eigenaar geworden.

AFDELING G.  BEZITSVERLIES

Bezit wordt verloren doordat men:
- ofwel het materiel  bezit verliest doordat iermand anders een grotere macht krijgt over de
zaak, zonder dat hij deze voor de bezitsverliezer houdt;
- ofwel het onrechtstreeks bezit verliest omdat de houder het feitelijk bezit aan iemand anders
heeft verschaft, of bij interversio tituli door de houder;
- ofwel zichzelf tot houder voor iemand anders aanstelt (houderschapsverklaring, constitutum
possessorium)

Bij onroerend goed gaat het bezit bij inbezitnemlin,g door een ander zoals gezegd slechts
verloren na één jaar, en onder voorbehoud van behoud ervan door middel van een
bezitsvordering.
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HOOFDSTUK III.   DE WIJZEN VAN OORSPRONKELIJKE (NIET-
AFGELEIDE) VERKRIJGING VAN GOEDEREN

AFDELING A.  INLEIDING

 Goederen kunnen op verschillende wijzen “originair” verkregen wordt, d.i. zonder dat men
zijn recht van een rechtsvoorganger afleidt. “Oorspronkelijke verkrijging” is per definitie de
wijze van verkrijging van goederen die voorheen niet bestonden. Maar ook ten aanzien van
reeds bestaande goederen is een oorspronkelijke verkrijging in een aantal gevallen mogelijk.

Bij deze wijzen staat de verkrijging geheel los van zowel de bevoegdheid van de vorige
gerechtigde om over het goed te beschikken (de eigendom over te dragen of er rechten op te
vestigen) als van een verbintenis daartoe of de uitvoering van die verbintenis door een
levering, drie kenmerken van “overdracht” die hieronder verder ter sprake komen. Dit geldt
althans voor de verkrijging op grond van bezit of natrekking, in mindere mate bij verkrijging
krachtens publiekrechtelijke regels. Vergelijkbaar met de natrekking is ook de “aangroei” van
een recht door het wegvallen van een beperkt recht erop (zie verder de wijzen van verlies van
goederen).

AFDELING B.  VERKRIJGING OP GROND VAN BEZIT.

1. Algemeen

Het bezit heeft een publiciteitsfunctie in ons recht, zij het vooral ten aanzien van roerende
zaken. Om die reden kan het een grond zijn voor oorspronkelijke verkrijging van goederen.

In sommige rechtsstelsels kent men ook de oorspronkelijke verkrijging van onroerend goed
door het verkrijgen van een inschrijving als eigenaar in het grondboek – d.w.z. dat die
inschrijving op zichzelf de eigendom doet verkrijgen (Torrens stelsel, vgl. Verder) en de
vergelijkbare verkrijging van schepen door het verkrijgen van een inschrijving als eigenaar in
het scheepsregister, of van intellectuele rechten door het verkrijgen van een inschrijving als
titularis in de desbetreffende registers. In ons recht daarentegen is de verkrijging van
onroerend goed, van bestaande schepen en van bestaande intellectuele rechten in beginsel
afgeleid.
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2. Verkrijgende verjaring.

 Bezitters te goeder trouw zullen vaak beschermd worden, ook al hebben zij niet verkregen van
een beschikkingsbevoegde vervreemder. In een aantal gevallen is daartoe ook het verloop van
een verjaringstermijn vereist, zodat dit ook als een vorm van verkrijgend verjaring kan worden
beschouwd. Aangezien daartoe evenwel ook andere voorwaarden moeten worden vervuld,
zoals – in beginsel – met name ook een wettige verkrijgingstitel (rechtsgrond), worden deze
gevallen van verjaring besproken in het hoofdstuk over de overdracht van goederen. Is de
bezitter te goeder trouw, dan is verkrijging van onroerend goed mogelijk op grond van 10 of
20 jaar bezit krachtens een geldige titel (zie verder). Bij roerend goed is er geen verkrijgende
verjaring ten gunste van de bezitter te goeder trouw, wel een verjaring van de revindicatie na 3
jaar. In de meeste gevallen echter wordt de bezitter te goeder trouw onmiddellijk beschermd
(zie verder).

De lange verjaring daarentegen vereist geen titel noch goede trouw en is in die zin een zuiver
oorspronkelijke wijze van verkrijging371.

Verkrijging door verjaring vereist in beginsel een "verjaringsbezit" gedurende 30 jaar.
"verjaringsbezit" is bezit dat voldoet aan de vereisten van art. 2229 B.W. : bezit voor zichzelf,
voortdurend, ongestoord, openbaar (niet heimelijk) en ondubbelzinnig, niet gebaseerd op
louer gedogen noch op geweld.

3. De toe-eigening

 Het betreft de volgende gevallen:

- de schatvinding (art. 716 BW; althans wat betreft de helft die aan de vinder toekomt, de
andere helft komt toe aan de grondeigenaar en is dus veeleer een soort natrekking; dit alles
onder voorbehoud van de regels inzake oudheidkundig erfgoed);”schatten” zijn toevallig
ontdekte verborgen of bedolven zaken.

- de toe-eigening van andere goederen dan “schatten” die gevonden worden op het erf dat
men bezit, indien de eigenaar ervan ze verlaten heeft. Is het geen “res nullius”, dan gelden
de regels inzake verjaring: indien de eigenaar te goeder trouw is (wat veronderstelt dat hij
ervan uitgaat dat de zaak aan niemand toebehoort), verjaart de revindicatie na 3 jaar,
zoniet na 30 jaar. Het gaat hier niet om toevertrouwde goederen – daarvoor bestaan er wel
bijzondere regels in de Wet van 21 februari 1983 op de achtergelaten voorwerpen.

                                                  
371 Bij wijze van uitzondering kan de korte verjaring ook op andere dan overdrachtstitels gegrond worden, bv. in
het geval van art. 45 Veldwetboek (afpaling in afwezigheid van de wederpartij, goedgekeurd door de bestendige
deputatie van de provincie).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 220 -

- Worden de goederen gevonden op het openbaar domein, dan is het de gemeente die ze
gevonden heeft of aan wie ze is afgegeven, die er eigenaar van wordt bij gebreke aan
opeising ervan binnen de 6 maanden (art. 2 en 4 Wet 30 december 1975). Is de op het
openbaar domein gevonden zaak evenwel een “res nullius”, d.i. een verlaten of
onbeheerde (roerende)372 zaak of dier, dan kan ze door de vinder toege-eigend worden
(onder meer  de “goederen buiten een woning geplaatst om te worden opgehaald, of op
een vuilnisbelt geworpen”373). Dit betreft ook de (territoriale zee) (visrecht).

- Als curiosum kan men vermelden dat het Belgische recht ook nog een wetgeving heeft op
de kaping of neming (prise) van vreemde schepen (Wet van 26-okt-1919).

4. De vruchtdraging en -trekking.

De vruchtdraging is eveneens gegrond op het bezit (mits vervulling van nadere
voorwaarden en zolang het te goeder trouw is) (bezit als eigenaar dan wel als
vruchtgebruiker)374 (art. 547-550 BW). Vruchten zijn zowel natuurlijke vruchten (met inbegrip
van vruchten van de grond, jongen van dieren e.d.) als burgerlijke vruchten (bv. rente van
kapitalen, dividenden van aandelen), vanaf het ogenblik waarop ze afzonderlijke zaken
vormen.

Vruchten komen in beginsel aan de eigenaar toe, maar de bezitter te goeder trouw heeft het
recht de vruchten te trekken volgens het normale gebruik.

In het BW wordt dit een vorm van natrekking genoemd (zie art. 547 BW), maar even verder (art. 549) blijkt dat
men ook op grond van bezit te goeder trouw van andermans goederen eigenaar kan worden van de vruchten.
Beter ware het hier niet van natrekking te spreken; de vruchttrekking doorbreekt precies de natrekking; vanaf de
vruchttrekking is de vrucht juist geen accessorium meer, maar een zelfstandig goed, dat afzonderlijk
overdraagbaar is (dit geldt ook voor de vruchten van schuldvorderingen, bv. de afgeknipte “coupon” van een
aandeel). Strikt genomen is het ook niet de vruchttrekking die de wijze van verkrijging is, aangezien nog niet
getrokken vruchten pro rata temporis aan de bezitter te goeder trouw toekomen375. Daarom spreek ik van
vruchtdraging.

                                                  
372 In sommige rechtsstelsels is ook toe-eigening van onbeheerd onroerend goed mogelijk (bv. Zwitsers, Duits
en Zuid-afrikaans recht).
373 Art. 1 lid 2 Wet 30 december 1975 betreffende goederen buiten particuliere eigendommen gevonden.
374 Een geldige titel is daarbij niet vereist, mits men maar te goeder trouw ten aanzien van de gebreken van zijn
titel.
375 Zie bv. DE PAGE, IV nr. 176. Voor vruchten van schuldvorderingen kan daarvan worden afgeweken,
wanneer dit in de verhouding met de schuldenaar is overeengekomen. Dit is met name zo wanneer het gaat om
aandelen en obligaties : de dividenden en uitkeringen daarop worden niet pro rata verdeeld.
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Bij de vruchtdraging kan men ook het jachtrecht (inbegrepen recht van visvangst en vogelvangst) op private
gronden en privaat domein vermelden, dat op dezelfde wijze en met dezelfde uitzonderingen aan de eigenaar
toekomt376, maar aan derden kan worden verkocht of verhuurd (zodat derden kunnen toe-eigenen), dit los van
de - niet zakenrechtelijke - vraag of men een jachtvergunning heeft en of op de desbetreffende dieren mag
worden gejaagd. Vgl. ook art. 564 BW voor duiven, konijnen en vissen.

                                                  
376 Zie art. 4, lid 1 Jachtwet 1882; art. 6 Wet 1 juli 1954 riviervisvangst voor de (nader omschreven) niet-
bevaarbare waterlopen breidt het visvangstrecht van de eigenaar uit tot de niet-bevaarbare waterlopen van de
oever waarvan hij eigenaar is.
In Frankrijk daarentegen behoort het jachtrecht niet aan de individuele eigenaar, maar is een gemeenschappelijke
bijzaak van alle onroerende goederen van een bepaald jachtgebied.
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AFDELING C.  EIGENDOMSVERKRIJGING OP GROND VAN HET
EENHEIDS-, BEPAALDHEIDS- OF SPECIALITEITSBEGINSEL

1. Natrekking in enge zin, zaaksvorming, confusio.

a. Algemeen

 De natrekking in enge zin (natuurlijke natrekking) en de zaaksvorming (art. 551-577 BW)
zijn toepassingen van het zgn. zakenrechtelijk "eenheidsbeginsel", dat reeds bij de
algemene begrippen werd besproken (zakelijke rechten hebben geen betrekking op
onzelfstandige delen van een zaak). Wanneer iets een onderdeel wordt van een andere zaak
(bv. door incorporatie), dan verliest het zijn zelfstandigheid als zaak en deelt het automatisch
het lot van de zaak in zijn geheel.

Het eenheidsbeginsel bepaalt in eerste instantie enkel de omvang van voorwerp van het
eigendomsrecht, en niet zozeer wie eigenaar is. Het sluit dus ook niet uit dat er mede-
eigendom ontstaat. Er zijn dus meer concrete regels inzake “natrekking” die bepalen aan wie
het eigendomsrecht toekomt; deze regels zijn mede te verklaren door het publiciteitsbeginsel.

In ons recht vinden we aldus nadere regels voor de meest typische vormen van natrekking.

b. Natuurlijke onroerende natrekking

Deze worden geregeld in art. 556-563 B.W.

c. Kunstmatige onroerende natrekking en zaaksvorming

 Art. 553 e.v. BW. regelen deze gevallen. In beginsel is de grondeigenaar door natrekking
eigenaar van alle gebouwen, werken en beplantingen op of onder zijn erf, tenzij er een
opstalrecht op rust (mogelijks geïmpliceerd in een erfpachtrecht). In geval van opstalrecht zal
de grondeigenaar door natrekking eigenaar worden bij de beëindiging van dat opstalrecht. Gaat
het evenwel om een bebouwd erf dat gesplitst is in kavels bestaande uit een privatief gedeelte
en een aandeel in gemeenschappelijke delen, dan vormt de privatieve kavel in zekere zin de
hoofdzaak (zie art. 577-2 B.W., appartementsmede-eigendom). Bijzaak zijn verder meer
algemeen onroerende goederen die bestemd zijn tot het gemeenschappelijk gebruik van
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meerdere erven die aan verschillende eigenaars toebehoren (art. 577-2 § 9)377. Zo ook behoort
de gemene of gemeen te maken muur noodzakelijk toe aan de eigenaars van de naburige
erven378.

Onder voorbehoud van de bezwaring met een opstalrecht of splitsing in kavels zijn de regels
inzake natrekking dwingend. Voor onroerend goed volgt dit duidelijk uit het cassatie-arrest
van 19-5-1988, krachtens hetwelk de afstand van natrekking niet mogelijk is, tenzij in de
vorm en grenzen van een opstalrecht (ook dit is overigens verboden binnen het
toepassingsgebied van de Woningbouwwet van 9-7-1971 - zie art. 5 lid 1).

De natrekking sluit niet uit dat de eigenaar mogelijks een wegnamerecht moet toestaan aan de
partij wiens zaken geïncorporeerd werden (ius tollendi), en doet ook geen uitspraak over
eventuele wegnameverplichtingen en vergoedingsplichten.

d. Roerende natrekking en zaaksvorming

Ook bij roerende natrekking en zaaksvorming is de eenheid van het eigendomsrecht op de zaak
dwingend, maar zijn de regels die bepalen wie dan wel eigenaar is (dan wel of er mede-
eigendom ontstaat) suppletief.

Men kan daarbij voornamelijk volgende situaties onderscheiden:
- de confusio, (in het Duits Vermischung) waarbij vloeistoffen of andere materialen

vermengd zijn geworden tot één geheel, zodanig dat zij normaal niet meer terug kunnen
gescheiden worden, en dit zonder dat er sprake is van hoofd- en bijzaak

- de roerende natrekking (accessio), waarbij  men een hoofdzaak kan onderscheiden, die de
geïncorporeerde bijzaken “natrekt”

- de zaaksvorming (specificatio), waarbij door arbeid een nieuwe zaak is gevormd uit
materialen die geheel of gedeeltelijk aan één of meer anderen toebehoorden.

Ontstaat er een mede-eigendom, dan betekent dit eigenlijk dat er geen hoofdzaak is die de
andere delen van de zaak “natrekt” ten gunste van de eigenaar, maar veeleer een vorm van
zakelijke subrogatie, waarbij de tenietgegane eigendomsrechten op de afzonderlijke
bestanddelen van de zaken nu gehandhaafd blijven door middel van een vorm van zakelijke
subrogatie; dan gaat het niet helemaal om een nieuw recht maar om de voortzetting van het
bestaande recht in een nieuwe vorm, op een nieuw voorwerp). Het kan ook zijn dat de

                                                  
377 De “bestemming” van goederen tot gemeenschappelijk gebruik is een translatieve handeling, tenzij ze
geschiedt vooraleer de goederen aan verschillende eigenaars toekomen (een basisakte (= splitsingsakte) bv. is
geen translatieve, maar een declaratieve handeling, zodat er bv. in beginsel geen overdrachtbelasting verschuldigd
is). Voor de registratierechten speelt de gunstiger regel van art. 14 RegistratieW. (afhankelijke verbintenissen).
378 Cass. 7-9-1972, R.C.J.B., 1974, 5 noot J. HANSENNE, “Réserve de mitoyenneté ou cession de créance
future”.
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zaaksvormer produceert voor rekening van de eigenaar van de materialen (loonfabricage); ook
dan ontstaat de eigendom van de nieuwe zaak rechtstreeks in hoofde van de opdrachtgever.

2. Vermenging (commixtio, Vermengung)

a. Vermenging in enge zin (vermenging van soortgoederen).

Worden soortzaken vermengd, niet op dusdanige wijze dat zij niet meer gescheiden kunnen
worden (zodat er geen afzonderlijk eigendomsrecht meer mogelijk is), maar wel in die zin dat
niet meer kan worden bepaald van wie elk van de afzonderlijke zaken oorspronkelijk was, dan
gaan de afzonderlijke eigendomsrechten eveneens teniet (commixtio), niet op grond van het
eenheidsbeginsel, maar omwille van het bepaaldheidsbeginsel.

Zolang de soortgoederen een afgezonderd geheel vormen (een “hoop”), dat niet in het
algemeen vermogen van een persoon vermengd is, vormt dit geheel een voorwerp van een
afgezonderd eigendomsrecht als een “feitelijke algemeenheid”. Het kan daarbij gaan om de
eigendom van één persoon (die aan een andere persoon is toevertrouwd), dan wel om een
mede-eigendom tussen verschillende personen (waaronder mogelijks ook de houder van de
zaken). Dat er een mede-eigendom onstaat door de vermenging van zaken van meerdere
personen in één hoop, is een toepassing van het beginsel van zakelijke subrogatie, waardoor
het eigendomsrecht omgezet wordt in een mede-eigendomsrecht op een groter geheel379.

Door die afzondering kan men aldus bv. vermijden dat de bruikleen van soortzaken een
verbruiklening wordt, de bewaargeving ervan een onregelmatige bewaargeving wordt, het
vruchtgebruik ervan een quasi-vruchtgebruik wordt, e.d.m. – en dit los van de vraag of de
bruiklener, bewaarnemer of vruchtgebruiker het recht heeft te beschikken over zaken die deel
uitmaken van die hoop mits ze vervangen worden door zaken van gelijke waarde.

Zo bv. is een vruchtgebruik van een handelszaak géén quasi-vruchtgebruik, omdat de
handelszaak voldoende afgezonderd is (als feitelijke algemeenheid), meer nog : een feitelijke
algemeenheid vormt.

Onder soortzaken dient men daarbij bv. ook niet-geïndividualiseerde waardepapieren aan
toonder te begrijpen. Zoals gezegd bestaan er bijzondere regels voor afgezonderde
effectendepots (in het bijzonder de centrale effectendepots of CSD’s). Door de vermenging
van het effect met andere effecten van dezelfde soort in zo’n effectendepot gaat het
afzonderlijk eigendomsrecht verloren, doch wordt het tevens gehandhaafd door omzetting in
een mede-eigendomsrecht (‘een vorm van zakelijke subrogatie). Door die omzetting verandert
wel de aard van het goed; zo bv. is het aandeel in een effectendepot geen “effect” maar een

                                                  
379 Vgl. V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, in het bijzonder nr. 449.
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onlichamelijk goed, en dus is er ook geen verzet meer mogelijk tegen verhandeling ervan (lid 2
van art. 9 (voorheen art. 7) van het KB giraal effectenverkeer - KB nr. 62 van 11 november
1967), maar zal men wel het aandeel in het depot kunnen opeisen.

De genoemde beginselen gelden zoals gezegd in beginsel ook voor geldsommen (chartaal geld
en muntstukken), zij het dat in de meeste gevallen er geen afgezonderde "hoop" geld zal zijn.
Muntstukken en biljetten worden in beginsel geacht vermengd te zijn met alle andere stukken
en biljetten van dezelfde persoon (de confusio nummorum)380.

De regel dat bij gebreke aan afzondering het eigendomsrecht tenietgaat, is eveneens van
dwingend recht; de vermenging kan evenwel worden vermeden door de zaken afgezonderd te
houden. Er kan bij overeenkomst natuurlijk wel bepaald worden dat de bewaarnemer enz.
verplicht is de zaken afgezonderd te houden om zo de vermenging te vermijden, maar zo deze
verplichting niet wordt nagekomen, zal ze toch intreden.

Als vuistregel kan men daarbij hanteren dat er sprake is van een mede-eigendomsrecht zolang
de eigendomsaanspraken van de verschillende partijen in procenten kunnen worden bepaald
(in relatieve cijfers), en niet of niet alleen in absolute getallen (hoeveelheden); dat de rechten
van partijen post factum (bv. bij faillissement) in procenten zouden kunnen worden
uitgerdrukt op grond van de feitelijke aanwezige hoeveelheid, is niet voldoende voor het
behoud van eigendomsrechten.

b. Boedelmenging

Men spreekt ook soms van vermenging in een ruimere zin, wanneer het niet meer gaat om
goederen van dezelfde soort die vermengd zijn geraakt, maar om uiteenlopende goederen die
feitelijk voorwerp zijn van medebezit en aldus een “feitelijke gemeenschap” vormen. Zie bv.
art. 1468 lid 2 B.W.  Ook hier gaat het exclusief eigendomsrecht teniet door een vorm van
vermenging, en wordt het tegelijk gehandhaafd door een vorm van zakelijke subrogatie (die
maakt dat men omgekeerd ook mede-eigenaar wordt van door de andere partner aangebrachte
goederen).

                                                  
380 Deze regel heeft geen betrekking op giraal geld, vermits giraal geld een schuldvordering op de rekening-
voerder betreft.
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AFDELING D.   EIGENDOMSVERKRIJGING OP GROND VAN
PUBLIEKRECHTELIJKE REGELS

Het betreft de onteigening en aanverwante figuren (opeising, ruilverkaveling, verbeurd-
verklaring.

Zoals bij andere oorspronkelijke wijzen van verkrijging is ook voor de onteigening is niet als dusdanig vereist
dat de onteigenaar verkrijgt van een beschikkingsbevoegde. De onteigeningswet bepaalt een afzonderlijk stel
regels voor het conflict tussen de onteigenaar en derden met een ouder zakelijk recht (bv. art. 5, 6, 18 en 19 § 1
Onteigeningswet 26 juli 1962), die maken dat de onteigening ergens tussenin de oorspronkelijke en afgeleide
wijzen van verkrijging te plaatsen valt.

Ook bij verbeurdverklaring (art. 42 Strafwetboek) gelden er bijzondere regels381. Het gaat normaal om een
afgeleide verkrijging onder bijzondere titel, want ze gebeurt niet ten nadele van de zakelijke rechten van derden
(zie KB van 9-8-1991), maar soms gebeurt ze wel in rem (ongeacht het eigendomsrecht). De mogelijke
toewijzing van de verbeurdverklaring aan de benadeelde (andere dan de eigenaar van de inbeslaggenomen
goederen) is een vorm van zakelijke subrogatie.

Andere bijzondere regels zijn te vinden in de Monumenten- en Landschappenwet 7-8-1931 (Zie art. 8; ook is er
een overnameverplichting van de overheid wanneer de waardevermindering van het goed door de bescherming
de helft van de koopwaarde overschrijdt - art. 7, lid 6).

AFDELING E.   EIGENDOMSVERKRIJGING BIJ NAMAKING, OP GROND
VAN REGELS TOT BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM.

Zowel werd in het merkenrecht (BMW art. 13 bis) als in het tekeningen- en modellenrecht (art. 14 bis BTMW)
werd een bijkomende wijze van oorspronkelijke eigendomsverkrijging ingevoerd, die een toe-eigening mogelijk
maakt, niet op grond van bezit noch van natrekking, en dus een afzonderlijke vermelding verdient. De merk-,
tekening- of modelhouder heeft op grond van deze bepalingen het recht om roerende zaken, waarmee inbreuk op
zijn recht wordt gemaakt of zaken die gebruikt zijn bij de produktie van die zaken als zijn eigendom op te
vorderen (dan wel daarvan de vernietiging of onbruikbaarmaking te vorderen).

AFDELING F.  ONTSTAAN VAN ERFDIENSTBAARHEDEN UIT DE WET

Behalve door vestiging (waarover verder) kunnen erfdienstbaarheden ook uit de wet ontstaan.
Denken we meer bepaald aan erfdienstbaarheden die ontstaan uit de ligging van de plaatsen
(art. 640 BW). Soms ontstaat de erfdienstbaarheid door een rechterlijke beslissing krachtens de

                                                  
381 Zie onder meer E. DIRIX, “De verbeurdverklaring met toewijzing aan de benadeelde“, in Om deze redenen,
Liber amicorum Vandeplas, Mys & Breesch Gent 1994, 185 v.
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wet (bv. recht van uitweg382). Men kan deze erfdienstbaarheden in vele gevallen ook als een
begrenzing van het eigendomsrecht beschouwen.

                                                  
382 Een conventionele regeling van het recht van uitweg moet wel aan alle vereisten voor een vestiging krachtens
titel voldoen.
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AFDELING G.   VERKRIJGING VAN NIET-ZAKELIJKE
VERMOGENSRECHTEN DOOR HET ONTSTAAN ERVAN

1. Algemeen

In zekere zin is ook elk feit waaruit een nieuwe schuldvordering, intellectueel recht of ander
niet-zakelijk vermogensrecht ontstaat tegelijk een soort eigendomsverkrijging van dat
onlichamelijk goed.

Ook indien de schuldvordering bv. ontstaat door de toestemming van de schuldenaar
(rechtshandeling), is zij in zakenrechtelijke zin niet afgeleid verkregen383. Wel zal het recht de
andere schuldeisers van de schuldenaar een bepaalde bescherming bieden, door middel van
bepaalde waarborgen voor het behoud van het “vermogen” van de schuldenaar (in de ruimst
mogelijk zin van het woord), bv. door middel van de actio Pauliana. Deze mechanismen
komen verder onrechtstreeks ter sprake.

Deze ontstaanswijzen worden echter niet in het zakenrecht besproken, maar in het
verbintenissenrecht, rechtspersonenrecht, familiaal vermogensrecht, recht van de intellectuele
eigendom, e.d., dit in tegenstelling tot de latere verkrijging van dergelijke goederen, die in dit
werk wel aan bod komt.

Wel in dit werk besproken is de situatie waarin de schuldvordering ab initio op grond van
zakenrechtelijke regels geheel of gedeeltelijk aan een andere persoon toekomt dan diegene op
wiens naam ze ontstaat (met gedeeltelijk bedoelen we dat die andere persoon slechts een
deelrecht heeft op de vordering, bv. een pandrecht). Zie onder 2.

Het onderscheid tussen het ontstaan van een nieuwe schuldvordering en de overgang van een

                                                  
383 Er is zonder twijfel een zekere gelijkenis, en het is op grond van die gelijkenis dat bv. Hugo de GROOT zijn
leer van de overeenkomst (contractsvrijheid en consensualisme) heeft gebouwd. Zij bouwt voort op de de
metafoor waarmee GROTIUS de kategorie "rechtshandeling" heeft gesticht door beloften te beschouwen als een
vorm van vervreemding, meer bepaald in zijn Inleidinge tot de Hollandse rechtsgeleerdheid III.1.12.:
"ghelijckerwijs de macht die iemand heeft over sijn eighen goed zoo veel werckt dat hy door levering ofte
toelating een ander mag eigenaer maecken, alzoo oock vermag een mensch een deel, ofte veel eer een gevolg,
sijns vrijheids aen een ander zulcks aenneemende over te draghen, zoo dat die andere eenig recht daer over werd
geboren, welck recht inschuld werd genoemt”. Zie hierover verder G. GORLA, "Il potere della volontà nella
promessa come negozio giuridico", Rivista di diritto commerciale 1956, I, 18, herdrukt in Diritto compararo e
diritto comune europeo, Giuffré Milaan 1981; M. DIESSELHORST, Die Lehre des Hugo Grotius vom
Versprechen, p. 34 v.; mijn bijdragen "De bindende kracht van de overeenkomst tussen autonomie en
vertrouwen", in Liber amicorum Paul De Vroede , Kluwer Antwerpen 1994, 1201 v. en “Rechtszekerheid en
vertrouwensbeginsel in het Belgisch verbintenissenrecht”, Preadvies VVSRBN 20-11-1997, in
Vertrouwensbeginsel en rechtszekerheid in België, Tjeenk Willink 1997, p. 1 v.
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bestaande zien we bv. in dat tussen enerzijds een overdracht van schuldvordering aan een
derde (afgeleide verkrijging) en anderzijds het beding ten gunste van een derde of een
delegatieovereenkomst (zie ook Algemeen Deel inzake beperkingen van de
overdraagbaarheid), of nog in het verschil tussen de overgang van bestaande kwalitatieve
vorderingen ab initio in hoofde van een derde, en de overgang van dergelijke reeds bestaande
vorderingen tezamen met de hoofdzaak waartegenover ze afhankelijk zijn.

2. Het “ab initio” toekomen van schuldvorderingen e.d. aan andere personen dan diegene op
wiens naam zij ontstaan; i.h.b. kwalitatieve vorderingen.

Zoals gezegd komt het in ons recht ook voor dat schuldvorderingen die ontstaan op naam van
een bepaalde persoon krachtens bepaalde rechtsfiguren “ab initio” toekomen aan een andere
persoon, zodat ze geacht wordt rechtstreeks in diens hoofde (vermogen) te zijn ontstaan.

We vinden dit met name :

- bij de middellijke vertegenwoordiging. Deze figuur werd in het algemeen deel reeds
besproken en komt verder nog ander aan bod. De vorderingen die de vertegenwoordiger
verkrijgt voor rekening van zijn opdrachtgever staan op zijn naam, maar vallen in het
vermogen van de opdrachtgever vallen. Wanneer een vordering aldus ontstaat op naam van
een middellijk vertegenwoordiger, zijn de rechten van zijn principaal op die vordering
ouder dan rechten die erop zouden worden toegekend door de vertegenwoordiger. Dat is
niet het geval voor bestaande vorderingen die de middellijke vertegenwoordiger aankoopt.

- Wanneer de vordering ontstond als een gezamenlijke vordering (in collectieve eigendom)
die door het wegvallen van het mede-eigendomsrecht van de ene gerechtigde aan de andere
toekomt, namelijk door een toebedeling (verdeling) of de werking van een aanwasbeding.

- Wanneer de schuldvordering betrekking heeft op een goed (vordering tot geven) en ze door
de uitoefening van een naastings- of uitkooprecht t.a.v. dat goed, geacht wordt ab initio te
zijn ontstaan in hoofde van de naastingsgerechtigde. Het gaat dan om een schuldvordering
tot geven, die wordt genaast door een derde die krachtens de wet de voorkeur krijgt. De
belangrijkste voorbeelden hiervan vinden we bij de uitoefening van het uitkooprecht van
de mede-erfgenamen (art. 841 BW) en bij overdracht van een betwist recht (art. 1699 BW)
en bij naastiung in geval van miskenning van een wettelijke voorkooprecht (bv. van de
pachter of de overheid). Zij komen verderop nog ter sprake.

- Bij “kwalitatieve vorderingen”, dit zijn vorderingen die die nauw verbonden zijn met een
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goed en daarom krachtens het recht geheel of gedeetelijk toekomen aan de persoon die de
vereiste hoedanigheid (kwaliteit) van gerechtigde tot dat goed heeft, wanneer ze ontstaan
op naam van een persoon die niet ten volle die hoedanigheid heeft tot dat goed (dat
kwalitatieve vorderingen die reeds bestaan gebeurlijk ook als accessoire rechten kunnen
“meegaan” bij de eigendomsovergang van dat goed, wordt verderop besproken bij de
afgeleide wijzen van verkrijging van goederen).

Ter vergelijking: bij een derdenbeding ontstaat het recht van de begunstigde ook rechtstreeks
in zijnen hoofde, en niet ten gevolge van een overgang uit het vermogen van de bedinger, maar
in dat geval ontstaat het ook rechtstreeks op naam van de derde, en daardoor verschilt het
derdenbeding van de zopas besproken rechtsfiguren.

Deze rechtsfiguren worden verderop nader uitgewerkt voor zover het om vorderingen tot
geven handelt. Hier bespreken we enkel de kwalitatieve vorderingen.

Het gaat hier dus over het fenomeen dat bepaalde rechten die nauw verbonden zijn met een
goed dus ontstaan op naam van één persoon, maar van rechtswege geheel of gedeeltelijk
toekomen aan een andere persoon, die een bepaalde hoedanigheid heeft, en met name een
bepaald zakelijk recht op dat goed.

Met “gedeeltelijk” bedoelen we dat die andere persoon slechts een deelrecht heeft op de
vordering, bv. een pandrecht).
Dat zien we bv. wanneer kwalitatieve vorderingen ontstaan betreffende een goed waarop een
vruchtgebruik of een hypotheekrecht rust. In welke mate dergelijke vorderingen toekomen aan
de beperkt zakelijk gerechtigde of zelf bezwaard zijn met een dergelijk recht, hangt af van de
de regels betreffende dat beperkt recht. Zo zullen de regels inzake hypotheekrecht bepalen op
welke aldus ontstane vorderingen de hypotheekhouder een zekerheidsrecht heeft (zo bv. heeft
de hypotheekhouder niét automatisch een pandrecht op huurvorderingen; dat is eerst het geval
na onroerend beslag). Vergoedingsaanspraken wegens waardevermindering van het
gehypothekeerde goed daarentegen (zij het aansprakelijkheidsvorderingen, zijn het
verzekeringsvergoedingen) zijn in beginsel bezwaard met een zekerheidsrecht ten gunste van
de hypotheekhouder. Ze worden dus niet louter door de blote eigendom nagetrokken384.
Hetzelfde geldt min of meer voor onteigeningsvergoedingen (zie art. 21 Onteigeningswet).

Het zakenrechtelijk statuut van deze vorderingen wordt dus bepaald door het zakenrechtelijk
statuut van de verzekerde, beschadigde, onteigende zaak waarvoor ze het surrogaat vormen.

Komen ze van rechtswege toe aan een andere persoon dan diegene op wiens naam ze ontstaan,
dan kan men spreken van (oneigenlijke) natrekking, althans indien de “hoofdzaak” op dat
                                                  
384 Zie over het lot van verzekeringsvergoedingen uitvoerig V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, nr. 141 en
vooral 314 v.
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ogenblik nog bestaat – volgens het adagium “accessorium sequitur principale”.
- Wanneer er geen hoofdzaak meer is die het afhankelijk recht kan natrekken, kan er ook geen
(oneigenlijke) natrekking meer plaatsvinden. In dat geval zal de vordering in dezelfde mate
toekomen aan de partij aan wie de hoofdzaak zou zijn toegekomen, maar is dit veeleer te
beschouwen als een vorm van zakelijke subrogatie (omdat de vordering in de plaats komt van
een voorwerp van zakelijk recht).
- Bestaat de hoofdzaak nog, dan is een beroep op zakelijke subrogatie overbodig om de
(oneigenlijke) natrekking van afhankelijke rechten bij de hoofdzaak te verklaren, en moet ook
niet noodzakelijk aan alle voorwaarden voor zakelijke subrogatie zijn voldaan. Anderzijds is
het nuttig te wijzen op de parallellen met zakelijke subrogatie. Dat vestigt immers onze
aandacht op de samenhang van dit fenomeen met een aantal andere, die onder zakelijke
subrogatie worden beschreven385 (zie verder Hst. ).

Ondanks het “oorspronkelijk” karakter van de verkrijging, zal de inhoud zelf van de
kwalitatieve vordering wel de inhoud zijn zoals zij geldt tussen de partijen tussen wie zij is
ontstaan (ook al blijkt de schuldeiser uiteindelijk toch niet de eigenaar van de vordering te
zijn). Het oorspronkelijk karakter blijkt wel daaruit, dat de verkrijger niet gebonden is door de
rechten die de schuldeiser op wiens naam de vordering is ontstaan, aan derden zou hebben
toegestaan; hij heeft “ab initio” een recht verkregen op de vordering. We vinden hier het
onderscheid terug tussen de inherente bepalingen van de schuldvordering en externe
bezwaring ervan (zie Algemeen Deel).

                                                  
385 Ook een nog ruimere samenhang kan beschreven worden, nl. met alle rechten die zich onder algemene titel
geënt worden op een ander recht, zo bv. ook het wettelijk vruchtgebruik van de ouders die het beheer hebben over
de goederen van het kind (art. 384 v. BW).
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AFDELING H.  HET VERSCHIL MET AFGELEIDE WIJZEN VAN
EIGENDOMSVERKRIJGING

Tegenover de oorspronkelijke eigendomsverkrijging is de afgeleide eigendomsverkrijging
steeds in enige mate gebonden aan de bevoegdheid om erover te beschikken van die persoon
van wie de eigendom wordt afgeleid, kortom de "beschikkingsbevoegdheid" van die persoon
(zie verder voor nadere uitleg van dit begrip) of minstens aan de schijn daarvan. Dat goederen
buiten de genoemde oorspronkelijke wijzen om in beginsel slechts kunnen verkregen worden
vanwege iemand die bevoegd was erover te beschikken, wordt - onvolmaakt - uitgedrukt in het
oude adagium "Nemo plus iura transferre potest quam ipse habet" (niemand kan meer rechten
overdragen dan hij zelf heeft). Bij schijn van beschikkingsbevoegdheid speelt de publiciteit
een grote rol.

Bij de oorspronkelijke wijzen van verkrijging is er in sommige gevallen een “natuurlijke”
publiciteit (bv. bezit), in sommige gevallen geen werking ten aanzien van de derde verkrijger.
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HOOFDSTUK IV.   DE WIJZEN VAN VERKRIJGING VAN GOEDEREN
ONDER ALGEMENE TITEL

AFDELING A.  INLEIDING

 Ons recht onderscheidt bij de afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging deze onder
bijzondere titel en onder algemene titel.

Bij verkrijging onder bijzondere titel gaat het steeds om de verkrijging van afzonderlijke
goederen ("ut singuli"), waarbij de vereisten voor elk goed afzonderlijk moeten zijn vervuld.

Bij overgang onder algemene titel (Fr. transmission à titre universel, Du. Gesamtnachfolge)
gaat het daarentegen om een geheel vermogen - of een onverdeeld aandeel erin386 - dat in
eigendom wordt overgedragen of waarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd (een vb.
van het laatste is het erven van vruchtgebruik) krachtens één enkele titel. Dit is ene
uitzondering op het specialiteitsbeginsel.

Dit sluit niet uit dat bepaalde baten of lasten niet overgaan omdat zij tenietgaan bij het
overlijden of ander feit dat de overgang onder algemene titel bewerkstelligt (bv.
verbintenissen of schuldvorderingen die strikt intuitu personae zijn).

Wanneer we spreken van een vermogen kan het daarbij zowel om het “enige” vermogen van
een natuurlijke of rechtspersoon gaan, als om een afgescheiden vermogen in de hoger
(Algemeen Deel) reeds besproken zin. Zoals hoger ook reeds besproken is het recht op een
afgescheiden vermogen of een aandeel daarin overigens op zijn beurt als een onlichamelijk
goed te beschouwen (met bijzondere kernmerken), dat onder bijzondere titel kan worden
verkregen.

Verkrijging onder algemene titel nu vinden we in ons recht slechts in een beperkt aantal
(numerus clausus) gevallen, namelijk erfopvolging (en legaat onder algemene titel), vorming
van een gemeenschap, sommige verrichtingen met vennootschappen of bedrijfstakken,
sommige gevallen van ontbinding van een rechtspersoon, en zo men wil ook het algemeen
beslag387. Een natuurlijke persoon kan dus afzonderlijke delen van zijn vermogen – ut singuli
– vervreemden en niet zijn hele vermogen als geheel tenzij in de wettelijk toegelaten vormen
(testament, algemene maatschap, ouderlijke boedelverdeling e.d.m.).

                                                  
386 In uitzonderlijke gevallen gaat het om het geheel van de roerende of van de onroerende goederen alleen.
387 Tot in 1972 kende ons recht nog de regels van art. 305 BW krachtens dewelke bij echtscheiding door
onderlinge toestemming de helft van alle goederen van de (ex-)echtgenoten overging op de kinderen uit het
huwelijk. Het ging hier om een vorm van verkrijging onder algemene titel.
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NB. In internationale verhoudingen is de aanknopingsfaktor hiervoor vaak geheel of gedeeltelijk verschillend
van de lex rei sitae (bv. voor de erfopvolging van roerende goederen); daarop wordt hier niet nader ingegaan.
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AFDELING B.  OVERZICHT VAN DE WIJZEN VAN VERKRIJGING
ONDER ALGEMENE TITEL

1.  Erfopvolging (en legaat onder algemene titel)

 Een verkrijging onder algemene titel vindt vooreerst plaats krachtens erfopvolging (andere
dan de “anomale nalatenschap” van de ascendenten), algemeen legaat en legaat onder
algemene titel, ouderlijke boedelverdeling of contractuele erfstelling onder algemene titel. Het
kan gaan om de erfopvolging van een overledene, dan wel van een gelijkgestelde afwezige.

Vergelijkbaar is ook het omgekeerde geval, nl. dat van de afwezige die terugkomt na de
definitieve inbezitstelling van de erfgenamen (art. 132 BW); de definitieve inbezitstelling
wordt immers niet met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. Bij afwezigen blijft de
verkrijging door de erfgenamen wel voorwaardelijk, doch de voorwaarde werkt niet terug.

In vele andere rechtsstelsels verkrijgen de erfgenamen niet onder algemene titel, maar slechts
onder bijzondere titel door toebedeling van goederen uit de nalatenschap, die op naam komt te
staan van een vereffenaar (engelse stelsel van de trustee, die formeel het hele vermogen
verkrijgt (onder algemene titel dus)) of als naamloos vermogen wordt beheerd en vereffend
door een bewindvoerder.

 De verkrijging onder algemene titel kan een verkrijging in eigendom zijn of in vruchtgebruik
en blote eigendom, voor erfopvolging indien de wet zulks bepaalt, dan wel bij legaat388.

Bij een erfstelling over de hand (voor zover toegelaten) die betrekking heeft op de hele
nalatenschap of een abstract aandeel ervan, verkrijgen zowel de voor-erfgenamen als de
verwachters/na-erfgenamen onder algemene titel van de erflater, de eersten in dadelijke
eigendom, de volgende in een soort eigendom  op termijn (zie Algemeen Deel).

In zoverre men aanvaardt dat de na-erfgenamen reeds een zakenrechtelijk beschermde verwachting hebben (een
Anwartschaftsrecht) en het om de door het B.W. toegelaten erfstellingen ten voordele van alle bestaande en
toekomstige kleinkinderen c.q. neven en nichten gaat, gaat het om een collectief recht van de na-erfgenamen,
waarbij ieders aandeel verandert telkens wanneer er nog een na-erfgenaam geboren wordt – een zeer zeldzame
situatie on ons recht.

                                                  
388 Cass. 2 mei 1952, T. Not. 119, RW 1951-52, 1819, bevestigt dat ook een legaat van het vruchtgebruik op alle
goederen een legaaa onder algemene titel is, waarbij de legataris, anders dan de legataris onder bijzondere titel, in
verhouding tot het vruchtgebruik gehouden is tot de schulden afhangende van de nalatenschap, d.w.z. gehouden is
tot de interesten van de schulden.
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2.  De vorming van een gemeenschap (huwgemeenschap, algemene maatschap)

 Dit betreft met name (a) de boedelmenging door de vorming van een huwe-
lijksgemeenschap (art. 1452-1453 BW); en (b) de vorming van een algehele maatschap.

De vorming van een gemeenschap kan zowel tot gevolg hebben dat er ten tijde van de vorming een overgang
onder algemene titel plaatsvindt, als dat op grond van die vorming later bepaalde goederen van rechtswege door
de gemeenschap worden verkregen in plaats van door de verkrijgende partij voor eigen rekening alleen.

3. Sommige verrichtingen met vennootschappen of bedrijfstakken

Dit betreft vooreerst de fusie (art. 671 Wb.Venn.) en splitsing (art. 673 Wb.Venn.) van
rechtspersonen en de inbreng van een algemeenheid (d.i. van het gehele vermogen van een
vennootschap) in een andere vennootschap (art. 678 Wb. Venn.)389.

Sinds de hervorming van 1995 kennen we ook bijzondere regels voor de inbreng in
vennootschap van een bedrijfstak door een andere vennootschap (art. 679 en 759 Wb.Venn.)
of door een natuurlijke persoon, en zelfs voor de “overdracht” van een bedrijfstak wanneer
gekozen wordt voor de gelijkstelling van de operatie met de inbreng van bedrijfstak (art. 770
Wb.Venn.) (bedoeld wordt de overdracht krachtens een andere overeenkomst dan inbreng).
Dit is een bijzonder geval, dat ook kenmerken van de overgang onder bijzondere titel
vertoont; hier gaat het niet om een geheel vermogen of een onverdeeld aandeel daarin390.

Buiten de toepassing van art. 679 en 759 v. Wb. Venn. (inbreng van een bedrijfstak) om,
vormt de overdracht van een handelszaak daarentegen privaatrechtelijk onbetwistbaar een
overdracht van de afzonderlijke bestanddelen ervan ut singuli. Anders dan de “bedrijfstak”
sinds de wet van 13 april 1995 (wijziging Venn.W.), is de handelszaak geen rechtelijke
algemeenheid.

Bij de vzw en stichting is de mogelijkheid van fusie door de wet niet voorzien, en is er dus
een vereffening nodig, waarbij de schulden worden vereffend en goederen onder bijzondere
titel worden toebedeeld.

                                                  
389 Art. 682, 3° spreekt in het Nederlands terecht van “overgang” en niet van “overdracht” (de franse tekst is
minder nauwkeurig), maar art. 683, lid 3 spreekt dan weer verkeerdelijk van overdracht. Zie over de
zakenrechtelijke kwalifikatie onder meer F. ‘t KINT & I. CORBISIER, “La transmission des contrats et la
protection des créanciers”, Le nouveau droit des fuisons et des scissions de sociétés, 1995, p. 161 v.
390 Literatuur, zie o.m. A. GOEMINNE & N. VERBIST, “De overdracht van een algemeenheid of van een
bedrijfstak”, TRV 1998, 355 v.
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4. Sommige gevallen van ontbinding van een rechtspersoon.

Bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (m.i.v. de economische
samenwerkingsverbanden) is het mogelijk dat er na ontbinding een verkrijging onder
algemene titel plaatsvindt, nl. door toebedeling in gemeenschap van alle (of alle resterende)
goederen door de vereffenaar aan de vennoten c.q. leden  (de hypothese van art. 129, 2 W.
Registr.391), die dan ook hoofdelijk aansprakelijk blijven voor alle schulden. Aangezien de
rechtspersoon voort bestaat tot aan de afsluiting van de vereffening en het vermogen van de
ontbonden rechtspersoon dan ook géén onverdeeldheid is, kan deze overgang onder algemene
titel wel maar plaatsvinden op het ogenblik van de afsluiting van de vereffening392.

                                                  
391 In die veronderstelling is deze bepaling dan ook geenszins overbodig, nu er naar gemeen recht geen
overdracht plaatsvindt, maar enkel een verdeling.
392 Cass. 2-12-1952, B. Staat t. Van Grootenbrul, R.C.J.B., 1953, 288 noot J. HEENEN, die deze regel
bekritizeert voor het geval dat intussen slechts één vennoot meer overbleef. Zie meer algemeen over dit vraagstuk
J. VAN BAEL, “De ontbinding en vereffening van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid en de toedeling
resp. verdeling van haar vermogen, mét of zonder voorafgaande vereffening van dit vermogen. Commentaar bij
art. 178 Venn.W.”, in Facetten van ondernemingsrecht, Liber amicorum prof. Frans Bouckaert, Univ. Pers
Leuven 2000, 77 v.
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AFDELING C.  DE VERKRIJGING VAN RECHTEN OP EEN VERMOGEN.

 Hoger werd reeds uitvoeriger ingegaan op de afgescheiden vermogens die ons recht kent
(Algemeen Deel hoofdstuk IX), alsook op de aard van rechten op een dergelijke vermogen –
met name aandelen in een gemeenschappelijk vermogen, collectieve pandrechten op een
vermogen, saisine, Anwartschaftsrechte onder algemene titel e.d.m - als een bijzondere
kategorie van onlichamelijke goederen. Meer bepaald werden de regels besproken inzake de
overdraagbaarheid en beslagbaarheid van dergelijke rechten en hun belastbaarheid met
beperkte zakelijke rechten.

Hier wensen we daarboven nog de aandacht te vestigen op de aard van de overgang van
dergelijke rechten of  bezwaring ervan met beperkte zakelijke rechten (vruchtgebruik of pand).
Immers, een overdracht, een vestiging van pand of vruchtgebruik, een beslag, een vererving,
een aanwas van zo’n aandeel (bij het aandele van anderen) heeft een dubbele aard :

- enerzijds is het recht zelf een onlichamelijk goed, dat voorwerp kan zijn van uiteenlopende
wijzen van verkrijging, bezwaring, of verlies of van een declaratieve operatie, onder meer
van verkrijging onder algemene titel (bv. vererving) of onder bijzondere titel (overdracht);

- anderzijds betekent elke operatie op zo’n recht ook dat indirekt er een wijziging intreedt in
het eigendomsrecht van een geheel van goederen (het vermogen waarop men een recht
heeft). De overdracht van een dergelijk recht onder bijzondere titel brengt net zoals een
verkrijging onder algemene titel géén wijziging aan in de titel krachtens dewelke de
goederen van het vermogen gehouden worden. De verkrijger van het aandeel zet in die zin
de titel van zijn rechtsvoorganger voort (dus de titel op grond waarvan het goed ging deel
uitmaken van de gemeenschap).
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AFDELING D.  GEVOLGEN  VAN DE OVERGANG ONDER ALGEMENE
TITEL TEGENOVER DE OVERGANG ONDER BIJZONDERE TITEL

Kenmerkend voor de verkrijging onder algemene titel is dat naast activa ook passiva, naast
goederen ook schulden mee overgaan. De gebondenheid van de verkrijger aan de
rechtstoestand van de rechtsvoorganger is hier het grootst. dit betekent niet noodzakelijk dat de
rechtsopvolger ook persoonlijk verbonden is voor de schulden, maar wel dat deze schulden
verhaalbaar zijn op de onder algemene titel verkregen goederen. Noch derden met een zakelijk
recht, noch schuldeisers worden in hun verhaal door die overgang aangetast. Daarom kan deze
verkrijging van rechtswege geschieden, zonder dat daartoe een levering (over deze term, zie
verder nr. ...) of publicatie is vereist.

Dit verklaart ook dat het recht krachtens hetwelk deze verkrijging geschiedt niet noodzakelijk de lex rei sitae
hoeft te zijn. De toepasselijke wet heeft minstens voor roerende goederen veelal universele werking, zij het dat
voor bepaalde vragen de lex rei sitae doorslaggevend blijft.

Derdenbeschermingsmaatregelen zijn wel verantwoord doordat de schuldenaars van de oude
boedel (nalatenschap, opgeslorpte rechtspersoon) nu in concurrentie komen met schuldenaars
van de nieuwe boedel (vermogen van de erfgenamen, opslorpende vennootschap). Zie
daarvoor dan ook:
- de boedelscheiding van art. 878 BW;
- de regels van art. 1399 en 1410 BW inzake de huwelijksgemeenschap393;
- die van art. 683 Wb. Venn. in geval van fusie of splitsing394;
- die van art. 766 Wb. Venn. inzake de inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak in

één of meer vennootschappen).

Verder kunnen schuldeisers bescherming behoeven in sommige gevallen doordat een partij
zich daardoor verarmt395 (voor de toepassing van sommige regels kan het van belang zijn of
verkrijging onder algemene titel kan daarbij als handeling om niet dan wel onder bezwarende
titel wordt beschouwd).

Daarbuiten zijn er een aantal publiciteitsmaatregelen voor bepaalde goederen die in de
overgang zouden zijn begrepen, meer bepaald onroerende goederen (zie bv. art. 683 Wb.
                                                  
393 Zie evenwel H. TIELEMANS, "Het huwelijk van de schuldenaar. Een ongelukstijding voor de schuldeiser ?",
TPR, 1981, 301 e.v.
394 Zie o.m. F. ‘t KINT & I. CORBISIER, “La transmission des contrats et la protection des créanciers”, Le
nouveau droit des fusions et des scissions de sociétés, 1995, p. (161) 202 v.
395 Bv. de toebedeling van praktisch alle goederen aan één echtgenoot in een regelingsakte voor echtscheiding
bij onderlinge toestemming of bij schediign van goederen. Zie hierover onder meer A. VERBEKE, “Bescherming
van schuldeisers bij wijziging van huwelijksvermogensstelsel van gemeenschap van goederen naar scheiding van
goederen”, T. Not., 1993, 91 v.
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Venn.). De niet-tegenwerpbaarheid lijkt gevolgen te hebben voor de vraag wie met wie in
samenloop komt alsook voor de bescherming van derdeverkrijgers (dit laatste althans voor
zover het niet gaat om een geval verdwijning van de oude eigenaar, zoals bij overlijden, fusie,
of opslorping).

Omgekeerd bestaan er ook regels ter bescherming van de verkrijger onder algemene titel tegen
verplichtingen waarvan ze onkundig zouden zijn. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het
voorrecht van boedelbeschrijving der erfgenamen (mogelijkheid tot beneficiaire aanvaarding).
Een bijzonder geval is de bescherming van de verkrijger tegen niet-ingeschreven hypotheken
door art. 82 lid 2 Hyp.W. (inschrijving kan maar binnen 3 maanden na het overlijden) alsook
meer algemeen de bescherming tegen niet ingeschreven voorrechten en hypotheken door de
mogelijkheid tot zuivering (zie art. 112 Hyp.W.). Deze bescherming wordt wel eens
onvoldoende geacht, evenals het ontbreken ervan in de andere gevallen396.

Bij verkrijging van goederen onder bijzondere titel daarentegen, waaronder ook de
eigendomsoverdracht, gaan de schulden niet mee over op de verkrijger van een goed onder
bijzondere titel397, tenzij a) deze daarin toestemt en de verbintenissen op zich neemt of b) de
verbintenis die rechtens als kwalitatieve verbintenissen worden beschouwd (bv. die van de
verhuurder).

Daarom rijst telkens de vraag onder welke voorwaarden de schuldeisers van de vervreemder
zich moeten neerleggen bij het verdwijnen van een goed uit het vermogen van hun
schuldenaar. Ook vereist het rechtsverkeer dat derden onder bepaalde voorwaarden (bv. goede
trouw e.d.) beschermd worden wanneer zij goederen hebben  verkregen van een niet-
gerechtigde en dat het nemo-plus-beginsel dus in die gevallen wordt doorbroken.

Uitzonderingen:
a) wanneer de verkrijger van het goed erin toestemt de verbintenis op zich te nemen
(schuldovername, schuldtoetreding, enz.), of
b) wanneer de verbintenis rechtens als kwalitatieve verbintenis wordt beschouwd (zie hoger).

                                                  
396  Zie over deze problematiek meer algemeen I. CORBISIER,  “Les différents tiers au contrat”, in Les effets du
contrat à l’égard des tiers, Comparaisons franco-belges, L.G.D.J. Paris 1992, p. 100 v.
397 Zie voor het beginsel (en toepassing ervan op een legaat onder bijzondere titel) Cass. 6-2-1913, Pas., 93.
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HOOFDSTUK V.   OVERDRACHT VAN GOEDEREN EN VESTIGING
VAN ZAKELIJKE RECHTEN

Bij verkrijging onder bijzondere titel gaat het steeds om de verkrijging van afzonderlijke
goederen ("ut singuli"), waarbij de vereisten voor elk goed afzonderlijk moeten zijn vervuld. Is
deze verkrijging afgeleid, dan blijft ze in beginsel beperkt tot de rechten die de persoon had
van wie ze worden afgeleid.

Een dergelijke verkrijging vinden we:
-  wanneer een zekerheidsrecht krachtens de wet ontstaat (of althans krachtens een éénzijdige
rechtshandeling van de begunstigde schuldeiser) – wettelijke hypotheken, sommige
onroerende voorrechten, sommige roerende voorrechten, rechtstreekse vorderingen e.d.;
- verder kent ons recht de overdracht (zie hieronder),
- de oneigenlijke natrekking (ingevolge waarvan goederen met een ander goed meegaan
doordat ze als bijzaak ervan worden bestempeld, met name als kwalitatief recht), en
- de persoonlijke subrogatie.

AFDELING A.  PLAATS VAN DE OVERDRACHT IN ONS ZAKENRECHT,
DEFINITIE.

"Eigendomsoverdracht" (transfert de propriété, transfer of ownership, Eigentumsübertragung)
is een bepaalde wijze van "eigendomsovergang" (transmission de propriété, transmission of
property, Eigentumsübergang) of "eigendomsverkrijging" en kan dus vooreerst geplaatst
worden tussen de andere vormen van eigendomsverkrijging398.  Het kan gaan om de
verkrijging in eigendom of om de verkrijging van een zakelijk recht.

 Overdracht (transfert, transfer, Übertragung) door levering krachtens een verbintenis is in ons
recht zonder twijfel de belangrijkste wijze van eigendomsverkrijging, en meer in het algemeen
van verkrijging van goederen. En toch is zij ons omzeggens geheel onbekend. Zij wordt
nauwelijks vermeld in de handboeken zakenrecht. Meer nog, volgens sommige klassieke
auteurs bestaat ze gewoon niet in ons recht, behalve misschien voor soortgoederen. Spontaan
zouden wij niet de overdracht als een wijze van eigendomsverkrijging beschouwen, maar de
koop, de schenking, het legaat, de inbreng e.d.m. Nochtans gaat de eigendom niét over door de
koop, de schenking e.d.m. als obligatore overeenkomst, maar door de uitvoering ervan, zélfs al
vindt die in vele gevallen in beginsel op hetzelfde ogenblik plaats (althans tussen partijen). Ik
zou de overdracht dan ook een "cryptotype" willen noemen in ons recht : een rechtsfiguur die
                                                  
398 Strikt genomen is “overdracht” de naam van het rechtsgevolg en niet van de wijze waarop dit totstandkomt.
Doch metonimisch betekent “overdracht” ook het geheel van de voorwaarden die voor dit rechtsgevolg moeten
worden vervuld, samengevat als “wijze van verkrijging”.
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een geheim bestaan leidt399. Zij zit verborgen onder de uitdrukking "uit kracht van
verbintenissen" in art. 711 BW

Nu worden omzeggens alle opzichten van de overdracht uit kracht van verbintenissen
natuurlijk wel behandeld in onze rechtsboeken, doch niet als geheel. Deze verschillende
opzichten van de overdracht komen ter sprake bij de meest uiteenlopende andere vragen van
ons privaatrecht. Ook de belangrijkste wettelijke bepalingen zijn her en der verspreid : ze
bevinden zich ten dele in het verbintenissenrecht (art. 1138, 1141, 1604-1607 BW), ten dele
in de hypotheekwet, ten dele in het faillissementsrecht, ten dele in de titel over bezit en
verjaring. Ook inhoudelijk zijn ze vaak fragmentair, minstens schijnbaar in tegenspraak met
elkaar.

Gezien het belang van de overdracht en de vele aspecten ervan wordt deze behandeld in een
afzonderlijk deel van dit werk (Deel III), en worden hier enkel een algemene inleiding
gegeven om de “overdracht uit kracht van verbintenissen” (uitdrukking van art. 711 BW) te
plaatsen tussen de andere wijzen van eigendomsverkrijging.

 Overdracht onderscheidt zich van die andere afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging
onder bijzondere titel – die erna worden besproken, nl. enerzijds de wettelijke hypotheek of
pandverkrijging, beslag of onderbewindstelling en dergelijke, anderzijds de (persoonlijke)
subrogatie e.d.m.,  - doordat zij:
- geschiedt  krachtens en door  middel van de uitvoering van een verbintenis

(die verbintenis wordt de titel genoemd en de uitvoering ervan levering, zie verder),
- en doordat ons recht daaraan een heel stelsel van bescherming van verkrijgers

te goeder  trouw tegen beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder heeft
vastgeknoopt, stelsel dat sterk samenhangt met de publiciteit die aan de levering kan
worden gegeven.

Ook de gebondenheid van de schuldeisers van partijen aan het al dan niet geleverd zijn, en
dus aan de vermogensverschuiving, hangt daarbij sterk af van de publiciteit van die levering.
Anders dan bij een overgang onder algemene titel gaan de schulden immers niet mee over op
de verkrijger van een goed onder bijzondere titel (uitgezonderd de zogenaamde kwalitatieve
verbintenissen).

Bij de reeds genoemde andere afgeleide wijzen van eigendomsverkrijging onder bijzondere
titel zijn deze regels soms gelijkaardig, maar toch ook vaak verschillend. Zij komen hier in
beginsel niet verder ter sprake.

                                                  
399 De uitdrukking komt van R. SACCO, "Un cryptotype en droit français : la remise abstraite ?", in Etudes
offertes à René Rodière, Dalloz Paris 1981, p. 273 e.v.
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AFDELING B.  GRONDVEREISTEN.

1. Overzicht.

Hieruit volgen dan ook reeds een drietal vereisten waaraan voor de geldigheid van een
overdracht moet zijn voldaan :
- een geldige titel (verbintenis)
- levering krachtens die titel (uitvoering van die verbintenis)
- beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder, dan wel vervulling van de vereisten voor
derdenbescherming tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder.
- de vereisten voor het bestaan van een zakelijk recht in het algemeen

Anders dan in het Belgische recht, vinden we de eerste drie vereisten op bijzonder gevatte
wijze terug in art. 3:84 lid 1 NBW : "Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering
krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken"400.

Vervulling van deze vier vereisten leidt tot het rechtsgevolg “overdracht” (van een goed) dan
wel “vestiging” (van een beperkt zakelijk recht) (zie daarover verder).

2. Geldige titel

Er moet een "geldige titel" zijn, d.i. een onderliggende overeenkomst of andere verbintenis tot
overdracht (of vestiging van het zakelijk recht) (La. iusta causa adquirendi, Fr. juste titre, Dui.
Rechtsgrund - meestal een zgn. Verpflichtungsgeschäft). Die titel is meestal afkomstig uit een
overeenkomst, soms uit de wet. Omwille van deze titelvereiste noemt men ons zakenrecht
“causaal” en niet abstract. Ook al dient de overdracht of vestiging zelf te worden
onderscheiden van de onderliggende verbintenis (zie volgende punt hieronder), ze is daarvan
niet “geabstraheerd”: de geldigheid van de eerstgenoemde is afhankelijk van de geldigheid van
die onderliggende verbintenis.

3. Levering

Er moet een levering (livraison; Dui. Verfügungseschäft, bij roerende zaken Übergabe of
Übergabesurrogat, bij onroerende goederen Auflassung; En. conveyance) plaatsvinden
krachtens die titel, d.i. een uitvoering van die verbintenis. Als levering volstaat normaal in ons
                                                  
400 Voor de vestiging van zakelijke rechten beperkter dan eigendom, bepaalt art. 3:98 NBW  : "Tenzij de wet
anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrent de overdracht van een goed is bepaald, overeenkomstige
toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op zodanig goed".



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 244 -

recht het akkoord van partijen over de totstandkoming van het zakelijk recht (en niet alleen
over de verbintenis tot vestiging). Hoewel beiden in beginsel consensueel zijn en ook in tijd
vaak samenvallen, moet men een onderscheid maken tussen de onderliggende overeenkomst
(de verbintenis tot geven) en de levering in uitvoering daarvan (met als rechtsgevolg - indien
ook aan de andere vereisten is voldaan - de overdracht of vestiging).

4. Beschikkingsbevoegdheid

De vervreemder moet tot die beschikking bevoegd zijn; zoniet moeten de vereisten voor
derdenbescherming tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder vervuld zijn.
Daartoe is omzeggens steeds vereist dat de verkrijger te goeder trouw is ten aanzien van de
beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder.

5. Objectieve vereisten uit beginselen van ons zakenrecht

a. Uitgangspunt

Daarnaast is de overdracht ook onderwerpen aan de basisbeginselen van ons zakenrecht die
hoger reeds werden besproken. Daaruit vloeien een aantal objectieve vereisten voort, die
volstrekt gelden (in de zin dat ze niet slechts de verhouding tussen partijen of ten aanzien van
bepaalde derden op het oog hebben).

Sommige daarvan gelden voor alle goederen, omdat zij uit de algemene beginselen van ons zakenrecht volgen,
andere hebben slechts op welbepaalde soorten goederen betrekking. Doch het gaat telkens om louter
zakenrechtelijke vereisten. Verwijzingsrechtelijk geldt dan ook de wet van de ligging.

Allen hebben ze tot gevolg dat de overdracht niet kan ingaan zolang aan deze vereisten niet is
voldaan. Het zijn echter geen “voorwaarden” zoals de modaliteiten van een verbintenis, en
hun vervulling werkt in beginsel niet terug. Zolang er niet aan is voldaan, heeft de verkrijger
dan ook nog geen recht op het goed, ook niet onder opschortende voorwaarde, maar slechts
een gebeurlijk (eventueel) recht.

Dergelijke volstrekte vereisten voor overdraagbaarheid kunnen niet conventioneel worden
bedongen - onder voorbehoud van wat hieronder gezegd wordt betreffende schuldvorde-
ringen. De mogelijke zakelijke werking van onvervreemdbaarheidsbedingen wordt dan ook
niet hier besproken, maar verder onder de beschikkings(on)bevoegdheid (Titel V., nr. ...).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 245 -

Deze overdrachtsbeperkingen gelden niet noodzakelijk voor andere wijzen van verkrijging van goederen (zoals
de wijzen van verkrijging onder algemene titel, i.h.b. de erfopvolging). De regels daarvoor kunnen enigszins
verschillen (vb. niet-overdraagbaarheid van schuldvorderingen valt niet noodzakelijk samen met van rechtswege
vervallen bij overlijden).

Volgende vereisten kan men onder deze noemer brengen :

b. Het vereiste dat het om een erkend zakelijk recht gaat (numerus clausus-beginsel).

 Wanneer de rechtshandeling erin zou bestaan een niet-erkend zakelijk recht te scheppen, heeft
zij geen effect of althans niet dat effect. Zo bv. kan men geen "zekerheidseigendom" scheppen
(zie hoger de bespreking bij de Algemene begrippen)

c. Toepassing van het eenheidsbeginsel, het specialiteitsbeginsel en het bepaaldheidsbeginsel.

Deze beginselen werden hoger reeds besproken.

Vereist voor overdracht is dat de goederen geïndividualiseerd (gespecificeerd) zijn, dus noch
vermengd met andere goederen (bepaaldheidbeginsel), noch een deel uitmaken van een ander
goed (eenheidsbeginsel). Zakelijke rechten kunnen namelijk in beginsel slechts betrekking
hebben op ofwel juridische algemeenheden (handelingen onder algemene titel) ofwel op
individuele (specifieke) goederen, zoals blijkt uit de regels betreffende de natrekking,
zaaksvorming en vermenging als wijzen van eigendomsverkrijging401. Andere
algemeenheden zijn geen voorwerp van een zakelijk recht (specialiteitsbeginsel). Wanneer
een zaak of recht als een bijzaak wordt beschouwd, leidt zij zakenrechtelijk geen eigen leven,
maar volgt zij noodzakelijkerwijze de hoofdzaak (eenheidsbeginsel)

Behoudens uitzonderingen op deze beginselen kan de overdracht of vestiging dus geen
uitwerking hebben zolang de specifikatie niet is geschied. Ook heeft deze géén terugwerkende
kracht.

Een algemene uitzondering wordt gevormd door de juridische algemeenheden, dit zijn meer
bepaald de “boedels” of afgescheiden vermogens die ons recht erkent. Zij komen elders nader
ter sprake.

Ook andere schakeringen bij de toepassing van deze beginselen werden hoger reeds
besproken, waaruit onder meer volgt :
- dat er voor onroerende goederen die niet reeds geïndividualiseerd zijn eerst een
                                                  
401 Vgl. hierover onder meer G. van HECKE, “La spécification comme condition du transfert des risques de la
vente”, R.C.J.B., 1952, (253) 259.
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splitsingshandeling vereist is;
- dat bij roerende zaken de overdracht geen uitwerking heeft zolang de goederen niet
gespecificeerd of verzelfstandigd zijn (tenzij de overdracht tezamen met de hoofdzaak gebeurt
of voor een geheel van soortzaken ineens), behoudens enkele uitzonderingen (inpandgeving
handelszaak, overdracht van bedrijfstak, beslag op tak- en wortelvaste vruchten), maar het wel
mogelijk is om over te dragen "bij de hoop” alsook om een onverdeeld aandeel in een
afgezonderd geheel (hoop) van soortgoederen over te dragen (uitgezonderd geld).

d. Overdraagbaarheid.

De overdraagbaarheid van goederen en de wettelijke beperkingen daaraan - inbegrepen
objectieve voorwaarden die voor overdraagbaarheid moeten worden vervuld - kwamen
eveneens reeds ter sprake in het algemeen deel.  Of in die gevallen van niet-overdraagbaarheid
enkel de overdracht niet kan, dan wel ook een verbintenis daartoe ongeldig is, is een vraag die
niet hier behandeld wordt, maar bij de nadere uitwerking van de gebreken van de titel (in Deel
III; bv. goederen buiten de handel kunnen normaal ook niet het voorwerp vormen van een
verbintenis tot overdracht, tenzij mogelijks voor zover ze onder opschortende voorwaarde van
het in de handel geraken wordt aangegaan).

In ieder geval kan de overdracht geen uitwerking hebben zolang aan die objectieve
voorwaarden ervoor niet is voldaan.

Ook het gebrek aan zakelijke werking van conventionele overdrachtsbeperkingen, en de
verbintenisrechtelijke beperkingen van dergelijke bedingen werden hoger reeds besproken.

e. Het bestaan van de verkrijger.

Ook dit werd in het Algemeen deel reeds besproken.

5°  Het vereiste van bestaan van het goed.

Zoals in het algemeen deel reeds uitgewerkt, kunnen er geen zakelijke rechten worden
gevestigd op goederen die nog niet bestaan en is ook de overdracht (als rechtsgevolg) van niet
bestaande goederen niet mogelijk. Een overdracht of vestiging 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 toekomstig goed reeds een verbintenis is, is
eigendom van een toekomstig goed nog geen eigendom.
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AFDELING C.  OVERDRACHT ALS GENERIEKE FIGUUR

1. Generiek karakter

Vooraleer op de drie hogergenoemde vereisten voor de eigendomsoverdracht c.q. vestiging
van beperkte zakelijke rechten in te gaan (in Deel III), is het goed nog enkele algemene
kenmerken van ons recht dienaangaande te verwoorden.

Een eerste belangrijk kenmerk is dat overdracht (c.q. vestiging) een generieke figuur is, in die
zin dat de grondregels bij overdracht (c.q. vestiging) in beginsel niet verschillen naargelang de
meer concrete aard van de titel (de aard van de overeenkomst in het raam waarvan de verbin-
tenis tot geven op grond waarvan de eigendom verkregen wordt, ontstaat : koop, ruil, inbreng,
schenking, legaat, zekerheidsovereenkomst, beheersovereenkomst, e.d.m.), maar wel vrij
grondig verschillen naargelang de aard van het goed (onroerend goed, roerende zaken,
schuldvorderingen, e.d.m.). Dit betreft dan voornamelijk de regels betreffende de bescherming
van de verkrijger tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder en de regels
betreffende conflicten tussen één der partijen en de schuldeisers van de wederpartij.

Zo bv. is de overdracht van schuldvordering (cessie) een generieke rechtsfiguur in die zin dat zij kan geschieden
krachtens een verkoop van die schuldvordering, een inbreng ervan, een schenking ervan, e.d.m., en de regels
betreffende de cessie in al die gevallen in beginsel dezelfde zijn402.

Omwille van dit generiek karakter van de overdracht heeft het zin de overdracht als dusdanig te behandelen - in
het zakenrecht, en niet in het verbintenissenrecht, of uitgestrooid over allerlei bijzondere overeenkomsten -,  iets
wat in onze rechtsleer tot nog toe evenwel nauwelijks is gebeurd.

Het gemeenschappelijk karakter van de overdracht wordt vaak verduisterd, doordat men ervan
uitgaat dat de eigendom, verkregen wordt door de verbintenis tot geven, of zelfs gewoon door
het sluiten van een verbintenisrechtelijke overeenkomst alleen403, en niet eerst door de
                                                  
402  Zie voor het nut van het beschouwen van de cessie als generieke figuur onder meer 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) 547 v.
403 Een bepaalde franse rechtsleer ontwikkelde zelfs de stelling dat de verbintenis tot geven niet bestaat (bv. D.
TALLON, “Le surprenant réveil de l’obligation de donner”, Dalloz 1992, C. 68; M. FABRE-MAGNAN, “Le
mythe de l’obligation de donner”, R.TD.Civ., 1996, 85 v.); de eigendomsoverdracht zou niet het gevolg zijn van
de daarop gerichte wil der partijen, maar een gevolg dat de wet hecht aan bepaalde handelingen (b.v. het sluiten
van een verkoop). Weliswaar kan het onderscheid tussen verbintenissen tot geven en andere verbintenisrechtelijk
misschien niet veel betekenis hebben, zakenrechtelijk is het verschil groot. Genoemde stelling is een gevolg van
de meer algemene verwarring die in de franse (en belgische) rechtsleer bestaat over de verhouding tussen
obligatore overeenkomst en eigendomsoverdracht. Verder is ze duidelijk in strijd met de voorstelling van zaken in
het BW (bv. artt. 711, 1101, 1136 v.). Zie dan ook in Frankrijk P. BLOCH, “L’obligation de transférer la
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uitvoering ervan, wat nochtans juister is404, al is de verwarring begrijpelijk omdat ontstaan en
uitvoering van dergelijke verbintenis heel vaak samenvallen (met name in beginsel bij species-
zaken, en in zekere zin zelfs bij soortzaken, zie verder .....). Dit is het gevolg van twee regels,
die verder uitvoeriger worden besproken, namelijk :
- dat de uitvoering van de verbintenis tot geven in beginsel tussen partijen solo consensu kan
gebeuren, behoudens enkele uitzonderingen, en
- dat bij contractuele verbintenissen tot geven partijen, behoudens andersluidende afspraak, in
beginsel vermoed worden deze uitvoering solo consensu reeds te hebben voltooid zodra zij
die verbintenis aangaan.
Men kan dan spreken van een "samenval van rechtsmomenten"405. Maar ook als is er (vaak)
geen kronologisch onderscheid, dan nog moet men logisch onderscheiden, omdat de regels
voor verbintenisrechtelijke handelingen en die voor zakenrechtelijke handelingen nu éénmaal
niet volledig dezelfde zijn. Het onderscheid tussen beiden wordt hieronder uiteengezet aan de
hand van het begrip “levering”.

Het nut van een begrippelijke onderscheiding moge blijken uit meerdere problemen die in dit werk ter sprake
komen406. Zo lost het onderscheid tussen de voorwaarden en termijnen die de verbintenis betreffen en de
voorwaarden en termijnen die de zakenrechtelijke handeling betreffen een aantal aporieën op, zoals die van de
rechtspraak betreffende het eigendomsvoorbehoud (dat ten onrechte als een “termijn” wordt gekwalificeerd - zie
verder nr.)407, die van de kwalifikatie van een beding waarbij partijen de eigendomsoverdracht uitstellen tot de
vervreemder een bepaalde rechtshandeling stelt (onder nr.), of die van de wijze waarop de eigendomsoverdracht
wordt bewerkstelligd bij verbintenissen tot geven die niet bij overeenkomst zijn aangegaan (zie verder nr.).

2. Verduidelijking : het begrip “levering”

                                                                                                                                                               
propriété dans la vente”, R.T.D.Civ., 1988, 673 v.; F. ZENATI, Les biens, PUF Parijs 1988, nr. 137, p. 153; en C.
WITZ, in Festschrift Jahr, 1993, p. 533 v. Genoemde stelling is echter wel juist in een andere zin, namelijk dat de
verbintenis tot feitelijke levering, zoals bv. omschreven in art. 1604 BW voor de verkoper, eigenlijk een
verbintenis tot doen is en geen verbintenis tot geven. Maar daarnaast bestaat ook de verbintenis tot geven, die niet
op de eerste plaats een materiële handeling, maar een rechtshandeling vereist.
404  Vgl. hierover De PAGE, Traité, II nr. 442; LIMPENS, La vente, nr. 22. Vgl. eerder MARCADE, Explication
théorique et pratique du Code Napoléon, IV p. 388 v. nr. 481 v.; BAUDRY-LACANTINERIE & BARDE, Des
obligations, I (1897), p. 338 v.
405 De uitdrukking komt van J. EGGENS, "Samenval van momenten in rechtshandelingen", Themis 1930, in
Verzamelde privaatrechtelijke opstellen, I, p. 168 v. Anderen hebben het veeleer over een "logische seconde",
waarbij zij twee gebeurtenissen die gelijktijdig plaatsvinden als niet-samenvallend, maar integendeel juridisch
opeenvolgend voorstellen (zie daarover F. WIEACKER, "Die juristische Sekunde", in Existenz und Ordnung.
Festschrift für Erik Wolf zum 60. Geburtstag, Klostermann Frankfurt a.M., 421 e.v.; W. MAROTZKE, "Die
logische Sekunde - ein Nullum mit Dauerwirkung ?", AcP 1991, 177 v.).
406 Zie voor de voordelen van dit onderscheid (door hem dualisme) genoemd tegenover een leer die dit
onderscheid niet maakt (monisme) verder ook C. ATIAS-LETREMY, Le transfert conventionnel de propriété
immobilière, thèse Poitiers 1974, p. 56 v., 72 v., 77 v., 88 v., 107 en passim.
407 Vgl. F. ZENATI, Les biens, PUF Parijs 1988, nr. 137, p. 153; C. WITZ, in Festschrift Jahr, 1993, p. (533)
544-547.
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a. Plaatsing tussen de verbintenissen van de verkoper.

 Het generiek karakter van de overdracht vooropstellen, ongeacht de concrete aard van de
overeenkomst of andere titel ervoor, betekent ook dat de uitvoering van een verbintenis tot
geven op een generieke wijze kan worden ontleed. Daartoe moet goed worden nagegaan
waaruit die uitvoering precies bestaat, en een onderscheid worden gemaakt tussen de
verschillende betekenissen van het woord “levering”.

Vertrekken we van het voorbeeld van de koop-verkoop, dan kunnen we daarbij volgende
verbintenissen van de verkoper onderscheiden.

1° De verbintenis tot geven

 Deze omvat :

- een verplichting om ervoor te zorgen dat de eigendom overgaat, in beginsel door loutere
instemming, gebeurlijk door vervulling van nadere vormen die daarvoor zijn voorge-
schreven); dit is het hoofdbestanddeel van een verbintenis tot geven en de uitvoering daarvan
noemen we de “levering” in juridische (rechtelijke) zin (livraison); het kan zijn dat de
schuldenaar dit niet zelf kan bewerkstelligen, aar dan staat hij ervoor in dat een derde die
overdracht bewerkstelligt – zelf leveren is dus niet de enig mogelijke wijze waarop de
schuldenaar aan de verplichting kan voldoen.

- in beginsel ook de verplichting om die levering en daarmee het recht van de verkrijger
tegenwerpbaar te maken aan derden, wat meestal een of andere vorm van publicatie vereist,
die soms samenvalt met de levering in feitelijke zin. Naargelang de vereiste handelingen kan
men hierin een afzonderlijke verbintenis tot doen zien of niet (bv. de verplichting tot het
verlijden van de notariële akte is een bijkomende verbintenis tot doen).

- verder de verplichting om ervoor te zorgen dat aan de andere, objectieve, vereisten voor
overdracht (bv. specifikatie, doen ontstaan van niet bestaande zaak) is voldaan;

- de (verplichting tot) vrijwaring wegens uitwinning is een gevolg van deze verplichting tot
geven.

- mogelijks een verplichting om accessoria te leveren.

Op de wijze waarop deze uitvoering (in natura) van deze verbintenis kan worden
afgedwongen wordt hier niet ingegaan (zuiver verbintenisrechtelijke vraag).



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 251 -

2° De verbintenis tot doen.

Deze omvat in beginsel de verplichting om het goed ter beschikking te stellen van de koper
(levering in feitelijke zin (délivrance), rechtstreeks bezit verschaffen); of dit moet gebeuren,
waar en wanneer, is evenwel een vraag die los staat van de verbintenis tot geven zelf408; zij
vormt het voorwerp van een verbintenis tot doen409.

b. Levering en bezit; rechtelijk en feitelijk begrip.

De uitvoering van de verplichting tot geven in enge zin (los van de terbeschikkingstelling)
geschiedt door een handeling die gericht is op de overgang van het goed of het ontstaan van
het zakelijk recht. Deze heet traditioneel levering (volgens het BW livraison ,  soms
tradition ,  in het Latijn  traditio in de ruime zin,  in het Dui ts Übergabe410) (of
dit een rechtshandeling is, wordt verder besproken).  Maar levering (en hetzelfde geldt voor de
termen in andere talen) wordt ook - en heden ten dage bij ons zelfs op de eerste plaats -
gebruikt in een meer feitelijke zin.

Om dit beter te begrijpen willen we eerst de verhouding tussen de leveringshandeling
(rechtelijk) en het bezit nagaan. Bezit en levering hebben namelijk gemeenschappelijk dat zich
bij beiden in de loop der geschiedenis een rechtelijk begrip (van bezit c.q. levering) is gaan
onderscheiden van het oorspronkelijke “feitelijke” begrip.  Het BW heeft het bij houderschap
ook meermaals over de zaak “in zijn macht” hebben (bv. art. 1604 BW).

Wat het bezit betreft, kan men rechtstreeks bezitten (corpore suo), dan wel middellijk, dit is
via iemand die het goed voor de bezitter houdt (animo suo, corpore alieno, zie art. 2228 BW).
Wie het goed voor een ander houdt, is dan in onze terminologie geen bezitter meer, maar
slechts houder voor die ander (detentor)411. Het juridische bezit ("civiel bezit", possessio
                                                  
408 Vgl. DE PAGE, Traité IV nr. 25.
409 Het onderscheid tussen de levering in rechtelijke zin als uitvoering van een verbintenis tot geven en de
levering in feitelijke zin als uitvoering van een verbintenis tot doen vinden we zeer duidelijk bij N. CATALA, La
nature juridique du paiement, LGDJ Parijs 1961, nr. 37.
410 Althans voor roerende goederen. Voor onroerende goederen gaat het om de Eintragung (in het Grundbuch).
Strikt genomen heeft het Duitse recht geen eenvormige term die korrespondeert aan de “levering” in rechtelijke
zin, en wordt deze normaal ontleed in twee bestanddelen, die steeds allebei worden vernoemd, namelijk de
Einigung én de Übergabe (voor roerend goed) c.q. Eintragung (voor onroerend goed). Dit heeft te maken met de
verschillende wijze waarop de levering wordt begrepen als rechtshandeling (en dit is weer grotendeels het gevolg
van het abstracte stelsel van eigendomsoverdracht). Het oostenrijkse recht, dat het abstractiebeginsel niet kent,
gebruikt de term Übergabe dan wel in dezelfde algemene betekenis van (rechtelijke) “levering” (zie ABGB § 425
v.).
411 Sommige rechtsstelsels, zoals bv. het duitse, maken nog een subtiel onderscheid tussen de “Besitzdiener”, dit
is de houder die een goed louter in een ondergeschikte positie in handen heeft, en geen enkel recht heeft jegens de
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civilis ) valt dus niet noodzakelijk samen met het meer feitelijke “houderschap”.

Voor een goed begrip van de levering is vooral de situatie van belang waarin een zaak, die de
verkoper voor zichzelf houdt, wordt verkocht en partijen het erover eens zijn dat de eigendom
al overgaat (wat overigens wordt vermoed), maar de koper nog geen rechtstreeks bezit heeft
van de zaak. Welnu, in zo’n geval heeft de koper reeds het middellijk bezit van de zaak; hij
heeft dan het bezit animo suo, corpore alieno , terwijl de verkoper dan niet meer het rechtelijk
bezit heeft, maar slechts nog houder (detentor) is voor de koper412 : hij houdt de zaak niet
voor zichzelf (animo domini, pro suo), maar voor een ander. Uit dit voorbeeld blijkt dat het
onjuist is te veronderstellen dat de verkoper, die de zaak onder zich houdt en ze voor zichzelf
houdt, niet op het ogenblik waarop hij instemt met een onmiddellijke eigendomsovergang,
aan de koper het bezit zou verschaffen. Alleen verschaft hij de koper geen rechtstreeks, maar
een middellijk bezit.

 Zo ook heeft de instemming met de eigendomsovergang in zo’n geval (waar de verkoper de
zaak onder zich houdt en ze voor zichzelf houdt), waar middellijk bezit wordt verschaft, ook
levering te heten, niet in de zuiver feitelijke zin, maar in rechtelijke zin. Waar de verkoper de
zaak bij het aangaan van de verkoop onder zich heeft en voor zichzelf houdt, valt deze levering
noodzakelijk samen met bezitsverschaffing, omdat men niet tegelijk ermee kan instemmen dat
de eigendom overgaat op de koper en toch nog de zaak voor zichzelf houden. Ook het feit dat
de vruchten vanaf de eigendomsovergang voor de koper zijn (art. 1614 BW) wijst erop dat
deze reeds (civiel) bezitter is. Het is dus een verkeerde voorstelling van zaken te zeggen dat
voor de overdracht van bezit een levering nodig zou zijn en voor de overdracht van eigendom
niet413. Weliswaar gaan verschaffing van juridisch bezit en eigendomsoverdracht objectief
gesproken niet steeds samen, maar zij kunnen niet door de partijen worden gescheiden.

Behalve wanneer de vervreemder weliswaar eigenaar is, doch het bezit verloren heeft
(verloren en gestolen goederen), valt de 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.

                                                                                                                                                               
bezitter (Besitzherr) om de zaak te houden - bv. een werknemer -, waardoor het bezit van de bezitter als een
onmiddellijk bezit wordt beschouwd, en de gevallen waarin de houder een recht heeft om de zaak te houden,
waardoor een middellijk bezit tot stand komt (zie BGB § 855 en 973). In ons recht komt het begrip “bezitter ter
bede” daarmee min of meer overeen, doch zonder dat dit dezelfde rechtsgevolgen heeft m.b.t. de mogelijkheid
van verkrijging a non domino (in het Duitse recht wordt verkrijging uit handen van een Besitzdiener gelijkgesteld
met verlies of diefstal, en niet behandeld als vrijwillig bezitsverlies).
412 Vgl. F. van NESTE, Zakenrecht , tweede uitgave, I, nr. 137 B. Detentor is juister dan "bezitter ter bede",
gezien beide begrippen niét samenvallen - zie H. VUYE, in Het zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, nr. 18.
Bezitter ter bede is eerder de “Besitzdiener” (zie vorige noot).
413 Zo evenwel F. van NESTE, Zakenrecht, I nr. 133 en noot 251.
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Wel is het zo dat in het woordgebruik ook de beperktere betekenis van levering, net als die van
bezit, is blijven voortbestaan. Jammer genoeg gebruikt het BW de term “leveren” (livrer) in de
beide betekenissen zonder daarbij met een nadere term te duiden welke betekenis wordt
gebruikt :
- enerzijds in de ruime betekenis van rechtelijke levering (inbegrepen de levering constituto
possessorio - zie verder), d.w.z. de uitvoering van een “verbintenis tot geven” (bv. in art. 1138
BW) door middel van een handeling, die vaak een loutere rechtshandeling is;
- anderzijds in de veelal engere betekenis van levering die feitelijk bezit meebrengt (de
traditio van het Romeins recht in één van zijn vormen), d.w.z. de uitvoering van een
verbintenis tot doen, die evenwel in de meeste gevallen ook vereist is opdat de verbintenis tot
geven behoorlijk en volledig (namelijk aan derden tegenwerpbaar) zou zijn uitgevoerd (bv. in
1136, 1583 en 1604-1606 BW). Het gaat hier in beginsel om een zuiver feitelijke handeling.
In de franse terminologie zou men nog de lijn kunnen trekken dat in de eerste betekenis van
“livraison” wordt gesproken, in de tweede van “délivrance”, waar het in het Nederlands
allebei “levering” heet. Omgekeerd is ook de franse terminologie onnauwkeurig omdat voor
“overgave” soms - ten onrechte - van “tradition” wordt gesproken, soms - terecht - van
“tradition réelle” (vgl. art. 1138 en 1606 BW).

Wezenlijk voor de uitvoering van de verbintenis tot geven is echter wel de levering in
juridische zin, die in beginsel samengaat met de verschaffing van het bezit in juridische zin.
Het is daardoor, en niet door het sluiten van bv. de verkoopovereenkomst, dat de eigendom in
beginsel overgaat (mits aan mogelijke andere, objectieve, vereisten is voldaan). De feitelijke
levering, die overeenstemt met de Romeinse traditio in zijn verschillende vormen (met
uitsluiting van het constitutum possessorium) (zie voor verdere uitwerking nr. ...), waarvan de
overgave (“tradition réelle”) er één is, heeft zakenrechtelijk414 maar betekenis (zij het een
belangrijke betekenis) als een vorm van publicatie van de levering, en komt als dusdanig
verder in Titel IV en V. ter sprake. Verbintenisrechtelijk kan zij daarnaast ook de uitvoering
zijn van de bijkomende verplichting tot terbeschikkingstelling, die normaal (maar niet altijd)
uit de verbintenis tot geven voortvloeit.

Dat de eigendom in ons recht tussen partijen overgaat door de - rechtelijke - "levering" -
althans wanneer ook aan de andere eisen is voldaan - en niet door de obligatore overeenkomst
op zichzelf, betekent dan ook natuurlijk niet dat de eigendom tussen partijen slechts zou
overgaan op het ogenblik van de (fei telijke) "overgave” (term van art. 1138 en 1606 BW,
tradition réelle); art. 1138 BW stelt duidelijk het tegengestelde door het woord “levering” te
gebruiken in een betekenis die ook de traditio ficta (tradition feinte)415 mee omvat

                                                  
414 Verbintenisrechtelijk is zij een verbintenis van de verkoper, enz., ook nadat de levering in rechtelijke zin
heeft plaatsgevonden, voor zover de goederen daardoor nog niet in macht en bezit van de koper zouden zijn
geraakt.
415 Dat de gedachte aan een traditio ficta nog duidelijk gold bij de auteurs van de C.C., blijkt bv. uit art. 1919
BW
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(“levering” ook zonder “overgave”)416. Ook art. 938 BW zegt niet dat er geen traditio is
vereist, maar wel dat er geen andere is vereist dan een louter consensuele traditio.

3. Afwijkende regels

Afwijkende regels zijn er voornamelijk voor overdracht of vestiging mortis causa, d.i. "ter
zake des doods" (nl. bijzondere legaten), en, in zekere mate, krachtens schenking en krachtens
zekerheidsovereenkomst. Vandaar dat art. 711 BW de schenking en het testament opsommen
naast de overdracht uit kracht van verbintenissen, hoewel ze een vorm van overdracht
inhouden (althans de schenking en het bijzonder legaat).

4. Toepassing op beperkte zakelijke rechten

De regels van de overdracht uit kracht van verbintenissen gelden in beginsel (met enkele
uitzonderingen) ook voor de vestiging van beperkte zakelijke rechten (zakelijke rechten be-
perkter dan eigendom), zowel genotsrechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaar-
heid) als zekerheidsrechten (vnl. pand en hypotheek). Bij overdracht spreekt men van "trans-
latieve" handeling, bij vestiging van beperkte zakelijke rechten van "constitutieve" handeling
(zie art. 1 Hyp.W.). Bij het laatste gaat het niet om de overdracht van een bestaande zaak of
recht, maar om de afsplitsing van een niet eerder bestaand zakelijk recht (hoofdzakelijk
afsplitsing t.a.v. de eigendom). Deze vestiging geschiedt in beginsel op dezelfde wijze als de
overdracht van de eigendom, waarvan het beperkt zakelijk recht een afsplitsing is, voor
dezelfde soort van goederen. Zij dient meer algemeen als een gedeeltelijke (kwalitatief
gedeeltelijk) overdracht te worden beschouwd. Wat betreft de zgn. declaratieve handelinge, zie
verder infra.

Net als de overdracht is ook de vestiging van beperkte zakelijke rechten een
generieke rechtsfiguur. Daarom is het onjuist om de onderliggende overeenkomst bij
vestiging van bv. een erfpachtrecht of een erfdienstbaarheid als een overeenkomst sui generis
te beschouwen.

Net zoals bij de overdracht van goederen moet ook bij de vestiging van zakelijke rechten (bv.
erfpacht, erfdienstbaarheid, e.d.m.) onderscheiden worden tussen
1° de overeenkomst tot vestiging (titel), die verbintenisrechtelijk is (verkoop, schenking,
inbreng e.d.),
2° de levering zelf als zakenrechtelijke handeling en

                                                  
416 Dit alles wordt een stuk duidelijker door rechtsvergelijking. Zo bv. maakt de zwitserse leer steeds duidelijk
dat de eigendom overgaat door de Übergabe / tradition, maar verhindert dat niet dat de levering consensueel kan
geschieden en zelfs veelal geïmpliceerd wordt gezien in de verkoopovereenkomst zelf (zoals art. 1138 van ons
BW) (Zie F. FERRARI, “Vom Abstraktionsprinzip und Konsensualprinzip zum Traditionsprinzip”, ZEuP 1993,
(52) 61 v., 64 met verwijzingen naar P. LIVER en HAAB / SIMONIUS.
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3° de publicatie van de levering, die het gevestigde recht tegenwerpbaar maakt aan derden
te goeder trouw.

Een bijzonder geval van overdracht of vestiging is de afstand van rang (cession de rang) van
een zakelijk zekerheidsrecht (hypotheekrecht, voorrecht of pandrecht), die een uitzondering
vormt op de regel dat zekerheidsrechten wegens hun afhankelijk karakter als dusdanig niet het
voorwerp kunnen zijn van een overdracht.

5. Verkrijging van een beperkt recht door voorbehoud in plaats van overdracht.

Wanneer het gaat om een zakelijk recht dat niet zozeer wordt “gevestigd”, maar wordt
“voorbehouden” (bv. voorbehoud van vruchtgebruik bij de overdracht van eigendom,
voorbehoud van hypotheek (in de vorm van een onroerend voorrecht) bij overdracht van
onroerende eigendom, vestiging van een erfdienstbaarheid door voorbehoud bij overdracht van
het lijdend erf, eigendomsvoorbehoud), gelden de regels voor overdracht van eigendom en
vestiging van beperkte zakelijke rechten slechts ten dele. In die gevallen is er immers géén titel
nodig voor die verkrijging : de “verkrijger” had het recht immers reeds, zij het als deel van een
uitgebreider recht. In hoeverre de regels voor tegenwerpbaarheid aan derden van een
overdracht of verkrijging ook gelden voor het behoud van een dergelijk recht, komt nader ter
sprake bij de bespreking van die regels.
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AFDELING D.  RELATIVITEIT VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT

Dat de overdracht ondanks haar generiek karakter toch een cryptotype is gebleven in ons recht
hangt samen met het vaak voorkomen van de genoemde samenval van rechtsmomenten, doch
ook met een ander kenmerk van ons recht, namelijk de relativiteit van de
eigendomsovergang.

De overdracht van eigendom is ons recht relatief in die zin, dat zij verschillend kan zijn
naargelang de rechtsverhouding die ter sprake komt, zoals meer bepaald tussen partijen, ten
aanzien van derden met een ouder zakelijk recht, ten aanzien van de (in samenloop komende)
schuldeisers, e.d.m., dan nog schakerend naargelang de goede trouw van die derden.

Daarbij is het wel zo dat de regels die de overdracht tussen partijen betreffen wel als
vertrekpunt dienen voor de bespreking van de overdracht in andere verhoudingen. Dit blijkt
bv. in een tweetal basisregels bij derdenbescherming. Zo moeten derden in beginsel de
eigendomsverhouding tussen partijen erkennen zo ze die kenden of behoorden te kennen
(goede-trouw-eis, zie verder). En zo moet de goede trouw van de derde-verkrijger in beginsel
aanwezig zijn op het ogenblik waarop deze tussen partijen eigenaar is geworden. Het blijkt
ook uit het feit dat de tegenwerpbaarheid van de overdracht aan derden steeds minstens
veronderstelt dat de verbintenis tot geven tussen partijen is uitgevoerd, met andere woorden
dat er tussen partijen “levering” in rechtelijke zin heeft plaatsgevonden (zie verder ...).

Van de vier vereisten speelt vooral het vereiste van een geldige titel tussen partijen een grote
rol (Titel III). De vereiste levering (in rechtelijke zin) (Titel IV) speelt tussen partijen een
kleinere, maar toch vaak onderschatte rol (zij kan meestal zuiver consensueel kan geschieden
en vindt in beginsel dadelijk plaats, maar er zijn belangrijke uitzonderingen). De vereiste
overdraagbaarheid geldt in alle verhoudingen gelijk en wordt dus reeds in Titel II. besproken.
De vereiste beschikkingsbevoegdheid ten slotte (Titel V) heeft tussen partijen nauwelijks een
zelfstandige betekenis en komt pas in de verhouding met derden aan bod.

Een beetje rechtsvergelijking doet overigens de vraag rijzen of het eigenlijk relevante onderscheid wel dat is
tussen partijen en ten aanzien van derden, en of er niet veeleer gewoon een onderscheid kan wornde gemaakt
tussen enerzijds de verkrijging in afwezigheid van conflicterende rechten (dus van een volledig
beschikkingsbevoegde) en overdracht door een partij die zijn beschikkingsbevoegdheid te buiten is gegaan
(waarbij er dus een conflict is tussen beweerde zakelijke rechten).

Aan de vier genoemde vereisten moet kumulatief zijn voldaan. Bij onzorgvuldig redeneren
vergeet men dat soms. Zo bv. heeft een opschortende voorwaarde in de titel in beginsel
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terugwerkende kracht; desondanks zal bij de vervulling van die voorwaarde, de overdracht
(met terugwerkende kracht) niet plaatsvinden indien er ook nog een andere belemmering geldt
(bv. dat de overdracht nog niet kon plaatsvinden omdat het goed nog niet bestaat).

 De vraag, bij onlichamelijke goederen en meer bepaald schuldvorderingen, wie jegens de
(gecedeerde) schuldenaar geldt als schuldeiser van een schuldvordering daarentegen is - be-
houdens voor het probleem van de schuldvergelijking - een zuiver verbintenisrechtelijke vraag.

Laat mij deze uiteenzetting over algemene kenmerken afsluiten met een terminologische
opmerking. In onze rechtsleer wordt omzeggens steeds in algemene termen gesproken over de
tegenwerpbaarheid van overeenkomsten of rechtshandelingen aan derden. Deze terminologie
is onwenselijk, en het valt te verkiezen te spreken over de tegenwerpbaarheid van bepaalde
rechtsgevolgen aan derden: de tegenwerpbaarheid van de overdracht van eigendom, de
tegenwerpbaarheid van (de vestiging van) een beperkt recht, de tegenwerpbaarheid van de
huur, van een bepaalde verbintenis, e.d.m. Een van de redenen daarvoor is dat de regels voor
die tegenwerpbaarheid precies verschillen naargelang de aard van het recht(sgevolg), en meer
bepaald naar gelang het om zakelijke of obligatore rechten gaat (zie verder).
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HOOFDSTUK VI.   ANDERE AFGELEIDE WIJZEN VAN
VERKRIJGING ONDER BIJZONDERE TITEL.

AFDELING A.   DE VERKRIJGING VAN WETTELIJKE HYPOTHEKEN,
WETTELIJKE PANDRECHTEN EN TEN SLOTTE HET BESLAG EN
GELIJKGESTELDE FIGUREN ALS VERKRIJGING VAN EEN RECHT MET
EEN ZEKERE ZAKELIJKE WERKING

1. De verkrijging van wettelijke hypotheken en wettelijke pandrechten

Pand en hypotheek zijn beperkte zakelijke rechten die meestal op grond van een daartoe
strekkende overeenkomst (verbintenis) ontstaan. Zij worden gevestigd worden op een wijze
die analoog is aan de overdracht van onroerende goederen (voor het hypotheekrecht) c.q.
roerende goederen (voor het pandrecht). Deze vestiging wordt infra dan ook tezamen met de
overdracht van eigendom besproken.

Naast conventionele pandrechten en hypotheekrechten bestaan er in ons recht echter ook
wettelijke hypotheken en pandrechten, dit zijn rechten die niet krachtens een overeenkomst
worden gevestigd, maar krachtens een éénzijdige rechtshandeling van de begunstigde
schuldeiser, of zelfs van rechtswege, ter verzekering van bepaalde schuldvorderingen aan het
ontstaan ervan of aan andere rechtsfeiten worden vastgeknoopt.

Het gaat om een afgeleide wijze van verkrijging van zakelijke rechten.

Deze wettelijke hypotheken en voorrechten / pandrechten worden veelal beheerst door regels
die gelijkaardig zijn aan de regels betreffende de door vestiging krachtens een verbintenis
verkregen hypotheken en pandrechten. Er zijn evenwel ook aan aantal verschillen. Zo maken
zij de eigenaar niet altijd beschikkingsonbevoegd. Uitwerking daarvan  gaat het raam van dit
werk te buiten.

a. Bij onroerend goed - wettelijke hypotheken

Wat onroerend goed betreft gaat het voornamelijk om de wettelijke hypotheken en sommige
onroerende voorrechten.
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Wettelijke hypotheken ontstaan door een hypothecaire inschrijving (zie de algemene
uiteenzetting over de hypothecaire inschrijving verder)  die éénzijdig wordt genomen door de
schuldeiser krachtens een wettelijke bevoegdheid daartoe.

Behoudens enkele uitzonderingen ontstaat de hypotheek eerst door de inschrijving, en dit
zonder terugwerking (zie evenwel verder de occulte hypotheek voor de successierechten en de
beperkte retro-activiteit die kan gelden voor de andere wettelijke hypotheken van de fiscus).

De fiscus en de inninginstellingen voor sociale bijdragen worden echter wel beschermd
doordat anderen in beginsel geen inschrijving of overschrijving kunnen nemen zonder dat de
fiscus daartoe eerst de kans heeft gekregen (dit ingevolge de fiscale en parafiscale
notificatieplicht van de instrumenterende ambtenaar (notaris) en de termijn die de fiscus
vervolgens krijgt om zijn inschrijving te nemen).

Vatbaar voor een dergelijke hypotheek zijn dezelfde goederen, die in het algemeen
hypothekeerbaar zijn.

De belangrijkste wettelijke hypotheken zijn de volgende.

1° Wettelijke hypotheken tot zekerheid van aansprakelijkheden uit privaat vermogensbeheer

- In art. 49-63 HypW: hypotheek ten gunste van de pupil op goederen van de voogd; zij wordt ingeschreven
krachtens een rechterlijke beslissing (in beginsel beschikking van de vrederechter);
- in art. 67-72 HypW bij wijze van overgangsrecht (uitdovend) van het oude huwelijksgoederenrecht: hypotheek
ten gunste van de gehuwde vrouw die niet het beheer voert op de goederen van de man die het beheer voert.

2° Wettelijke hypotheken tot zekerheid van fiscale en parafiscale schulden

a) Verzekerde schuldeisers en schuldvorderingen

Het betreft de volgende wettelijke hypotheken:

i) genomen door de belastingsoverheden tot zekerheid van de volgende belastingschulden:
- inkomstenbelastingen (art. 425 e.v. WIB 1992417);
- met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen zoals de verkeersbelasting, belasting op

                                                  
417 vroeger art. 316 v. WIB, teruggaand op de Wet van 27 december 1950. Sedert de wet van 29 oktober 1919 tot
de wet van 24 december 1948 gold er nog een hypotheek van rechtswege (zonder inschrijving) voor alle
belastingen van het lopende en vorige belastingjaar. Van 1948 tot 1950 gold een regeling zoals die nu nog bestaat
voor de successierechten: de occulte hypotheek gold slechts mits ze binnen de 18 maanden werd ingeschreven
(doch wel retro-actief). De afschaffing van die mogelijkheid in 1950 werd gecompenseerd door een fiscale
verwittigingsplicht op te leggen aan notarissen en andere openbare ambtenaren.
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spelen en weddenschappen e.d. (eveneens art. 425 v. WIB418),
-  andere provincie- en gemeentebelastingen dan inkomstenbelastingen (eveneens de
bepalingen van de WIB419);
- successierechten (art. 84  v. W.Succ.),
- BTW (art. 86 WBTW420),
- douanerechten en accijnzen (en door de douane & accijnzen geïnde provinciebelastingen (art.
313 v. AWDA421),
- de diverse rechten en taksen geregeld door het WDRT (art. 202(2) WDRT),
- polderbelastingen en wateringbelastingen (art. 76 Wet 3 juni 1957 op de polders, art. 76 Wet
van 5 juli 1956 op de wateringen);
- de Vlaamse leegstand- en krotbelasting422;
- de Vlaamse milieuheffingen423;

ii) genomen door de inninginstellingen voor sociale bijdragen, krachtens art. 16 bis SSZ-
Besluit en 41ter RMZ-Wet.

Ad i) De verzekerde schuldvorderingen van de fiscus zijn in beginsel dezelfde als die van het
algemeen voorrecht van de fiscus. In het algemeen omvat zij naast de hoofdsom alle
aanvullende belastingen en opcentiemen, voorheffingen424, interest, en invorderingskosten,
maar niet eventuele boeten en andere verwante schulden425, tenzij uitdrukkelijk door de wet
bepaald426.

Ad ii) De verzekerde schuldvorderingen van de inninginstellingen zijn de hen verschuldigde
bijdragen en accessoria427, zowel door de zelfstandigen als door de vennootschappen krachtens
art. 88 van de programmawet van 30 december 1992 (jaarlijkse bijdrage voor het SSZ) als
door de mandaats- of managementvennootschappen (Wet van 13 juli 2005 betreffende de
                                                  
418 Op die belastingen van toepassing krachtens art. 2 Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen.
419 Op die belastingen van toepassing krachtens art. 12 Wet 24 december 1996 (Wet betreffende de vestiging en
de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
420 De wettelijke hypotheek voor de BTW werd eerst ingevoerd bij Wet van 8 augustus 1980.
421 Art.12 II Wet 24 december 1996 (Wet betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en
gemeentebelastingen.
422 art. 40 § 3 Vlaams Decreet 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996
(zoals gewijzigd bij decreet 24 december 2004)..
423 Art. 53 § 8 en 10 Vlaams afvalstoffendecreet (decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, zoals gewijzigd door o.m. het begrotingsdecreet van 22 december 2006).
424 Uitdrukkelijk in art. 425 ingeschreven door de Wet van 22 juli 1993.
425 Deze zekerheid bestaat niet voor de boeten (Cass. 12 maart 1936, Pas. I 192), voor de schulden uit
hoofdelijke aansprakelijkheid wegens medeplichtigheid aan inbreuken van art. 449-456 WIB: Hof Bergen 11
oktober 1984, Bull.Bel. 1986, 2739 = RGEN 1985, 23.156 = JT 1984, 679; of voor de schuld van de notaris
aansprakelijk wegens niet naleving van zijn verwittigingsplicht.
426 De wettelijke hypotheek voor de leegstandsheffing geldt wel voor de administratieve boeten.
427 art. 16bis  SSZ-Besluit; art. 41ter RMZ-Wet.
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invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen)428.

Deze bepalingen preciseren ook vanaf welk ogenblik de fiscus of instelling een hypotheek mag
nemen.

c) Vergelijkbaar is ook de inschrijving van het voorrecht van de schatkist voor gerechtskosten in strafzaken. Dit
voorrecht wordt geregeld in art. 1 van de Wet van 5 september 1807 en verzekert de proceskosten waartoe een
schuldenaar in een strafproces werd veroordeeld jegens de Staat.  Het moet ingeschreven worden binnen de 2
maanden na de veroordeling, en moet de eerder ingeschreven voorrechten en hypotheken laten voorgaan.

b) Mogelijk voorwerp van de hypotheek

De hypotheek kan genomen worden op alle Belgische429 onroerende goederen van de
belastingplichtige en de mede-belastingplichtige gezinsleden430.

Die voor de successierechten kan genomen worden op de hypothekeerbare goederen van de
nalatenschap, niet op de goederen die vanuit fiscaal oogpunt bij de nalatenschap worden geteld
voor de berekening van de successierechten431. De hypotheek wordt ingeschreven op naam
van de overledene en kan op de erfgoederen genomen worden, ongeacht wie de schuldenaar is
van de uitstaande successierechten. De fiscus kan dus een hypotheek nemen op elk van de
onroerende goederen van de nalatenschap voor alle uitstaande successierechten en niet enkel
voor deze die nog verschuldigd zijn door de eigenaar van het gehypotheerde goed indien dat
reeds toebedeeld is uit de nalatenschap) (zie art. 84 II W.Succ.)432.

3° Wettelijke hypotheek van de OCMW

Een OCMW kan een wettelijke hypotheek inschrijven tot zekerheid van de terugbetaling van de kosten van
maatschappelijke dienstverlening (hypotheek op goederen van de begunstigde van de dienstverlening of van zijn
nalatenschap) (art. 101 OCMW-Wet). Tot 3 maanden na het overlijden van de begunstigde kan de inschrijving op
naam van de overledenen genomen worden, nadien enkel op die van de erfgenamen.

                                                  
428 Zie art. 95 bis van de Wet van 30 december 1992 zoals gewijzigd door art. 64 Wet van 27 december 2005
houdende diverse bepalingen; art. 9 Wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten
laste van bepaalde instellingen, zoals gewijzigd door art. 66 Wet van 27 december 2005 houdende diverse
bepalingen.
429 Voor de Vlaamse leegstandsheffing enkel op goederen in het Vlaams Gewest.
430 Art. 41ter RMZ-Wet (zoals gewijzigd W. 20 juli 2006) preciseert dat het zowel de volle als naakte eigendom
betreft alsook vruchtgebruik, erfpacht en opstal..
431 J. DECUYPER, Successierechten, deel II, Kluwer Antwerpen 2002, nr. 1545 v. p. 934 v.
432 Het Arbitragehof oordeelde in arrest 72/2007 van 26 april 2007 dat deze regel niet strijdig is met het
grondwettelijk discriminatieverbod, zie http://www.grondwettelijkhof.be/public/n/2007/2007-072n.pdf.
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4° Wettelijke hypotheken tot zekerheid van schuldvorderingen van de overheid op
rekenplichtigen of lagere overheden

Dergelijke hypotheken vinden we in:
- art. 47-48 HypW : hypotheek ten gunste van de overheid op goederen van rekenplichtigen;
- art. 97 § 1 en 3 van de Wet van 3 juni 1957 op de Polders en 98 § 1 en 3 van de Wet van 5 juli 1956 op de
Wateringen: hypotheek op goederen van de polders c.q. wateringen, tot zekerheid van schuldvorderingen voor
door de hogere overheid gedane werken;
- art. 47 III HypW: ten voordele van het Hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten wordt  een wettelijke
hypotheek toegekend op de onroerende goederen van de gemeenten die een tegemoetkoming  van het Fonds
genieten.

5° Wettelijke hypotheken in de wetgeving op de ruimtelijke ordening en aanverwante

Dergelijke hypotheken vinden we in:
- art. 160 D.O.R.O. 1999: hypotheek ten gunste van de overheid op goederen waarvan herstel in de vorige
toestand is gevorderd (herstel dat door de overheid kan worden uitgevoerd en waarvan zij de kosten kan
terugvorderen);
-   art. 47 II HypW: ten voordele doch op kosten van het Fonds ter voorkoming en vergoeding  van schade
veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater, op de onroerende goederen waarvoor het Fonds een
voorschot heeft uitgekeerd overeenkomstig de wetgeving  betreffende de schadeloosstelling veroorzaakt door het
winnen en pompen van grondwater.
- art. 45 § 2 Ruilverkavelingswet van 22 juli 1970 ("Wet op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht
van de wet") en 52 § 2 Ruilverkavelingswte grote infrastructuurwerken ("Wet van 12 juli 1976 houdende
bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van
grote infrastructuurwerken"): een wettelijke hypotheek wordt automatisch ingeschreven, behoudens afstand, bij
de overschrijving van de ruilverkavelingsakte (die voor het aankoopcomité werd verleden); zij strekt tot zekerheid
van het door een eigenaar of vruchtgebruiker aan de Nationale Landmaatschappij verschuldigd saldo (meer
interest en executiekosten). De hypotheek wordt ingeschreven op de goederen welke aan die eigenaar of
vruchtgebruiker werden toegewezen, behoudens aanwijzing van andere onroerende goederen door de rechter.
- art. 161 Vlaams Bodemsaneringsdecreet van 27 oktober 2006: OVAM kan een wettelijke hypotheek nemen tot
zekerheid van de voldoening van de kosten van de ambtshalve uitvoering van bodemonderzoek, site-onderzoek,
bodemsanering of andere door het decreet bepaalde amnbtashalve maatregelen. De inschrijving kan genomen
worden door de bevoegde ambtenaar krachtens de betekende beslissing tot ambtshalve uitvoering van een van de
genoemde maatregelen en op voorlegging van een afschrift van die beslissing.

6° Wettelijke hypotheek ten gunste van de faillissementsboedel

Volgens art. 57 lid 4 FaillW kan (en moet) de curator een hypotheek nemen in het voordeel
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van de boedel (massa) der schuldeisers op alle onroerende goederen van de gefailleerde.

Het nut daarvan bestaat hoofdzakelijk daarin dat de curator moet proberen de ontvanger van
inkomstenbelastingen en de inningsinstellingen voor sociale bijdragen voor te zijn, die immers
de enige zijn die nog een hypotheek kan inschrijven na het faillissement (art. 427 lid 4 WIB;
art. 16bis § 3 SSZ-Besluit; art. 41ter § 3 RMZ-Wet). Het voordeel voor de fiscus c.q.
inningsinstelling daarbij is dat deze sterker staat dan met een algemeen voorrecht: als
hypotheekhouder heeft hij een afzonderings- en afscheidingsrecht en deelt hij niet mee in de
kosten van de algemene boedel.

Ook probeert de curator aldus voorrang te behouden ten aanzien van latere bijkomende
inschrijvingen van de bestaande hypotheekhouders, die na het faillissement nog kunnen
worden genomen voor de intussen vervallen interest (art. 87 HypW; de interest wordt door de
oorspronkelijke inschrijving immers maar gedekt voor 3 jaar).

Daarnaast kan de inschrijving van een wettelijke hypotheek nuttig zijn op goederen die de
gefailleerde door erfenis verkrijgt, omdat de schuldeisers van de decujus  die de
boedelscheiding wensen in te roepen, hun rang op de onroerende goederen op de nalatenschap
maar behouden als ze binnen de 6 maanden hun voorrangsrecht inschrijven (zie art. 39
HypW).

b. Bij onroerend goed - sommige bijzondere voorrechten

Sommige bijzondere onroerende voorrechten hebben het karakter van een echt zakelijk recht.
Sommige daarvan zijn veeleer als bedongen hypotheekrechten te beschouwen, die krachtens
een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) verbintenis worden “voorbehouden” – bv. het voorrecht
van de verkoper van onroerend goed -. Andere daarvan kunnen met een wettelijke hypotheek
worden gelijkgesteld (bv. het voorrecht van de bouwers of bearbeiders van onroerend goed,
art. 27, 5° Hyp.W.).

c. Bij roerend goed

Bij roerende zaken gaat het voornamelijk om:
- een aantal bijzondere roerende voorrechten die het karakter van een echt zakelijk recht
hebben. Vele daarvan kunnen ook als bedongen pandrechten worden beschouwd, die
krachtens een (uitdrukkelijke of stilzwijgende) verbintenis worden “gevestigd” – bv. het
landbouwvoorrecht, het voorrecht van de verkoper van roerend goed, van de verhuurder, van
de commissionair, van de vervoerder, van de hotelhouder en dergelijke meer. Andere daarvan
kunnen als een wettelijk pandrecht worden beschouwd (bv. het voorrecht van Douane en
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Accijnzen op goederen die ten name van de accijnsschuldenaar in entrepot zijn, art. 313 § 2
AWDA). Ook het zgn. retentierecht is in wezen niets anders dan een pandrecht, dat ofwel als
stilzwijgend bedongen, ofwel als wettelijk pandrecht kan worden beschouwd433.

Bij schuldvorderingen gaat het voornamelijk om de niet-abstracte rechtstreekse vorderingen en
de daarmee samenhangende voorrechten, die als variaties van een pandrecht op
schuldvorderingen kunnen worden beschouwd

- bv. het recht toegekend in de vorm van een rechtstreekse vordering op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
aansprakelijke bij niet-verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen (art. 86 junc to 87 §  2
Landverzekeringsovereenkomstenwet 1992), recht dat voor de “landverzekeringen” (niet-vervoerverzekeringen)
in de plaats is gekomen van het vroegere en nu nog subsidiair (voor zee- en vervoerverzekeringen) bestaande
voorrecht van het slachtoffer ex art. 20, 9° HypW. Door de wet wordt de aanspraak van de verzekerde
(aansprakelijke) op zijn verzekeraar met ingang van het schadegeval als het ware van rechtswege omgezet in
twee aanspraken die tot elkaar staan ongeveer als eigendom en pandrecht (de verzekerde blijft weliswaar
gerechtigde op de verzekeringsuitkering, maar kan ze niet innen zolang het slachtoffer niet is vergoed), maar
verder van elkaar losgekoppeld zijn (bv. ook aan verschillende verjaringen onderworpen).

- de rechtstreekse vordering van de onderaannemer op de schuldvordering van de hoofdaannemer tegenover de
bouwheer (art.1798 BW; zie ook art.  20, 12° Hyp.W.), dat eigenlijk een pandrecht is dat door middel van een
éénzijdige rechtshandeling van de onderaannemer (nl. het instellen van de rechtsvordering) wordt gevestigd
(men kan het zien als een wettelijk dan wel als een stilzwijgend bedongen pandrecht).

2. De verkrijging van een gezamenlijk pandrecht als schuldeiser

Ook het beslag en gelijkgestelde figuren (bijzonder beslag, faillissement, kollektieve
schuldenregeling, invereffeningstelling, e.d.m.) hebben een zekere zakelijke werking. Zo is de
beslagene nadien niet meer bevoegd om ten nadele van de beslaglegger te beschikken en zo
wordt de gefailleerde beschikkingsonbevoegd. Beslag e.d. verschaffen de beslaglegger e.d. dan
ook een recht met een zekere zakelijke werking. Wel verschaffen zij geen voorrang, althans
niet te aanzien van de andere - samenlopende434 - schuldeisers die mede in het beslag e.d.
opkomen. In die zin kan men beslag, faillissement e.d. beschouwen als een wijze van

                                                  
433 Vgl. besl. KRINGS voor Cass. 7 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 153, Pas., 1977 I, 154. Een bijkomend
argument is te vinden in Cass. 16-6-1995, Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag t.
NMKN, R.W., 1995-96, 309, T.B.H., 1995, noot E. DIRIX, waar op het retentierecht het anterioriteitsbeginsel
werd toegepast net als op andere zakelijke zekerheidsrechten. Dit impliceert dat men in beginsel
beschikkingsbevoegd moet zijn om een retentierecht te verschaffen, en dat bv. art. 2279 lid 2 betreffende verloren
of gestolen goederen daarop van toepassing is (niet echter art. 2280 BW, maar gebeurlijk wel het voorrecht voor
kosten tot behoud van de zaak).
434  Beslag als dusdanig schept nog geen samenloop, maar het recht uit beslag is van gezamenlijke aard, in die
zin dat men samenloop met andere schuldeisers moet ondergaan, zo er andere schuldeisers aantreden. Vgl. DIRIX
& BROECKX, Beslag, nr. 23.
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verkrijging van een gezamenlijk pandrecht  van de schuldeisers435 (als onderscheiden van
de individuele pandrechten (en de daarmee gelijk te stellen bijzondere voorrechten), die wel
individuele voorrang verschaffen). Deze beschouwingswijze sluit overigens duidelijk aan bij
de tekst van art. 7 en 8 Hyp.W. (gage commun).

Dit gezamenlijk pandrecht wordt door de - samenlopende - schuldeisers verkregen telkens
wanneer bepaalde activa (bijzonder beslag) of een bepaald vermogen (algemeen beslag) wordt
afgezonderd met het oog op de vereffening ervan bepaald vermogen. Men kan het ook een
bewindsrecht (met zakelijke werking) noemen. Het heeft betrekking op de in beslag genomen
goederen of op de faillissementsboedel (faillissement is immers een bijzondere vorm van
beslag).

Dit gezamenlijk pandrecht ontstaat niet door een vestiging in de enge zin des woords (nl. een
vestiging krachtens een verbintenis daartoe), maar door een éénzijdige handeling van de
schuldenaar of de schuldeiser of beslissing van de rechter, zoals het beslag (waarvan het
faillissementsbeslag een bijzondere vorm is), de beneficiaire aanvaarding, de beschikking tot
kollektieve schuldenregeling, de aanvraag tot c.q. toekenning van een gerechtelijk akkoord, de
boedelafstand, de invereffeningstelling, e.d.m., of in sommige gevallen krachtens de wet (zo
zou men kunnen stellen dat de schuldeisers van de overledene krachtens de wet een soort
gezamenlijk pandrecht hebben op de nalatenschap, mits zij binnen de zes maanden een
inschrijving nemen tot boedelscheiding - zie art. 39 Hyp.W.).

Hoewel het bij algemeen beslag gaat om een geheel vermogen waarop een soort beperkt zakelijk recht wordt
gevestigd, en waarbij de vereisten voor beslag op elk goed afzonderlijk niet moeten worden vervuld, zijn de
gevolgen voor elk van de goederen van dat vermogen in beginsel afzonderlijk te bekijken. Een
faillissementsbeslag heeft heel andere gevolgen dan een verkrijging onder algemene titel : de schulden gaan
precies niet over op de schuldeisers.

Hoewel het beslag dus niet gelijk te stellen is met een vestiging van een zakelijk recht in de
enge zin des woords (nl. een vestiging krachtens een verbintenis daartoe), heeft het ten dele
dezelfde zakelijke werking als een overdracht, of liever als een vestiging van pandrecht, zij
het ten gunste van de gezamenlijke samenlopende schuldeisers en niet ten gunste van een
individuele verkrijger (NB. Onder die concurrente schuldeisers zullen sommigen wel
bevoorrecht zijn boven anderen).

Onder bepaalde voorwaarden worden de samenlopende schuldeisers beschermd zoals een

                                                  
435 Vgl. E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, nr. 41 v.; DE PAGE VII nr. 1074, evenwel eerder anders in I 121-
122. Anders bv. I. PEETERS, “Derden en kontrakten met “zakenrechtelijke” gevolgen betreffende
schuldvorderingen en andere onlichamelijke goederen”, in Het kontrakt en de derden - de externe gevolgen - de
derde-medeplichtigheid, BVBJ - Vlaams Pleitgenootschap - Jeune Barreau Brussel 1995, p. (55) 83-84
(samenlopende schuldeisers zijn geen “verkrijger” van een zakelijk recht).
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verkrijger onder bijzondere titel.

Omdat vele problemen rond de overdracht van goederen te maken hebben met beslag en
faillissement, alsook omdat de regels die daarbij gelden m.i. erg gelijken op de regels die
gelden voor de overdracht van goederen en vestiging van gewone pandrechten, wordt op deze
problemen nader ingegaan in Deel III.

Het recht dat men door beslag verkrijgt is verder in beginsel ook een bijzaak van de schuldvordering, en gaat dus
mee over bij overgang van de schuldvordering waarvoor beslag werd gelegd.
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AFDELING B.  ONEIGENLIJKE NATREKKING VAN BESTAANDE
GOEDEREN (IN HET BIJZONDER KWALITATIEVE VORDERINGEN)

 Goederen kunnen ook op andere gronden dan het eenheidsbeginsel (dat “natuurlijke” bijzaken
betreft) tot “bijzaak” worden verklaard van een “hoofdzaak”. De belangrijkste toepassing
daarvan, de kwalitatieve vordering, werd hoger reeds gedeeltelijk besproken. Toen ging het
over de rechtsfiguur, waardoor dergelijke vorderingen ab initio aan iemand anders toekomen
dan de schuldeiser op wiens naam ze zijn ontstaan.

Anderzijds is er ook het fenomeen, dat bij de overdracht van eigendom van de “hoofdzaak” of
bij de afsplitsing van beperkte zakelijke rechten erop, de bestaande kwalitatieve vorderingen
en andere bijzaken mee zullen overgaan c.q. in dezelfde mate als hoger besproken genoemd
ook aan de beperkt zakelijk gerechtigde zullen toekomen. Ook hier geldt “accessorium
sequitur principale”. Ook dit kan men als een vorm van (oneigenlijke) natrekking
beschouwen, met dien verstande dan toch dat de inhoud van de vordering niét “oorspronkelijk”
wordt bepaald (geen novatie), maar het om een bestaande vordering gaat die geheel of ten dele
aan een nieuwe gerechtigde toekomt. Dat laatste betekent ook dat die vordering bewaard blijft
met de rechten die er voordien reeds op rusten, en bv. de verkrijger van een verhuurde zaak in
beginsel gebonden is aan het pandrecht dat op de toekomstige huurvorderingen zou rusten.

De belangrijktse toepassing hiervan betreft vorderingen jegens een verkoper tot vrijwaring
voor gebreken aan de verkochte zaak. Deze vordering gaat over met de eigendom van de zaak,
en dit ongeacht of het gaat om een doorverkoop of een eigendomsoverdracht in het kader van
een andere overeenkomst, zoals aanneming436. Een ander voorbeeld betreft de vorderingen
wegens aansprakelijkheid voor gebreken jegens een aannemer, die overgaan wanneer de
opdrcahtgever het goed verkoopt.

Daarbij moet telkens nagegaan worden of de vordering ook kwalitatief is voor baten uit het
verleden, dan wel enkel kwalitatief is voor het toekomstige gedeelte. Dat laatste is het meest
frekwent - zo bv. in beginsel huurvorderingen; niet-concurrentieverplichtingen bij overdracht
handelszaak; vordering van appartementseigenaar op de baten van de Vereniging van mede-
eigenaars. Iets ingewikkelder is ons recht met betrekking tot vergoedingsaanspraken (zij het
aansprakelijkheidsvorderingen, zijn het verzekeringsvergoedingen). Ook zij gaan van
rechtswege over in de mate waarin het toekomstige of nog niet opeisbare vorderingen betreft;
voor de reeds opeisbare vorderingen (m.b. aansprakelijkheid voor schade die voor de overgang
van het goed aan het licht is gekomen) is de zaak ingewikkelder437.

                                                  
436 Cass. 18 mei 2006, nr. C.050097N,  Fonderies Lecomte t. Aquafin, Deckx Algemene Ondernemingen, met
concl. A.g. Dubrulle.
437 Zie daarvoor o.m. Cass. 15 september 1989, architekt Peeters t. Van de Looverbosch, Stas, De Haes,
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Deze regels zijn in sommige gevallen zakenrechtelijk dwingend (wat wil zeggen dat de bijzaak
zakenrechtelijk niet van de hoofdzaak kan worden gescheiden vooraleer ze “gedesaffecteerd”
is), in andere gevallen slechts van regelend recht. De affectatie als bijzaak wordt in beginsel
bepaald door objectieve maatstaven, en dus niet louter subjectief of krachtens partij-
autonomie.

 Behalve bij de overgang van  kwalitatieve schuldvorderingen vindt men dergelijke natrekking
bv. ook voor :

a) Alles wat  voor het bl ijvend gebruik van een zaak is  bestemd, ook al maakt het
er van nature niet één geheel mee uit (art. 1615 BW).

b)  Een opstalrecht toegekend als accessorium van een ander recht.

Zo heeft de erfpachter van rechtswege een opstalrecht voor de duur van de erfpacht (zie hoger). Een opstalrecht
kan ook een accessorium zijn van een vruchtgebruik, van een erfdienstbaarheid, van een huurovereenkomst
(zelfs impliciet, bv. door verzaking aan natrekking van door de huurder op te richten gebouwen). In die gevallen
moet vestiging voldoen aan de regels van principale vestiging438; maar éénmaal het opstalrecht als accessorium
gevestigd is, volgt het wel de hoofdzaak. Volgens sommigen kan het ook een accessorium zijn van een huwelijk
- indien het huwelijk meer dan 50 jaar duurt, lost dit afhankelijk karakter het probleem van de beperking van de
duur van het opstalrecht vaak op439.

c) Zekerheidsrechten, met name pand, hypotheek, bijzondere voorrechten, eigendomsvoor-
behoud, schuldvorderingen op een borg, en rechtstreekse vorderingen (niet : abstracte
garanties e.d.). Het zijn afhankelijke rechten, ongeacht of zij uit de wet ontstaan of niet.

Zij bestaan niet zonder de verzekerde schuldvordering. Bij overgang van de ermee verzekerde schuldvordering
gaan zij van rechtswege mee over440.  Wel zijn er voor de overdracht van hypothecaire schuldvorderingen

                                                                                                                                                               
verwerping, Arr. nr. 37, T.B.H., 1990, 387 noot E. DIRIX, "De aanspraakgerechtigden bij zaakschade en
burenhinder", R.C.J.B., 1992, 509 noot J. HERBOTS, "L'affinage du principe de la transmission automatique des
droits "propter rem" du maître de l'ouvrage à l'acquéreur de l'immeuble"; Cass. 28-6-1990, Ernst t. Quatacker,
R.W., 1990-91, 1402 noot E. DIRIX; mijn bijdrage "Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het geding in
België en Nederland", R.W., 1993-94, 169 v., nr. 17 en 24 (waar evenwel het onderscheid tussen opeisbare
vorderingen en niet-opeisbare vorderingen niet voldoende aan bod komt); E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen
tussen contractanten en derden, Maarten Kluwer Antwerpen 1983, p. 28 v.; P. van OMMESLAGHE, "La
transmission des obligations en droit positif belge", in La transmission des obligations , p. (81) 125.
438 Betwist.
439 Vgl. L. ROUSSEAU, 120. R.Not.B., 218.
440  Bij vuistpand op lichamelijke goederen wordt wel betwist dat dit zonder toestemming van de pandgever zou
kunnen gebeuren, omdat de pandhouder een bewaarplicht heeft. Doch dit betekent allene dat de pandhouder
jegens de pandgever aansprakelijk blijft voor de bewaring van het pand, niet dat hij die bewaring niet mag
uitbesteden aan de overnemer van de schuldvordering; ook kunnen overdrager en overnemer overeenkomen dat



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 269 -

bijzondere tegenwerpbaarheidsvereisten (art. 5 Hyp.W., zie verder nr.). Afhankelijke zekerheidsrechten kunnen
niet afzonderlijk worden overgedragen; bij wijze van uitzondering daarop is wél een afstand van rang mogelijk.

d) Alle erfdienstbaarheden, ongeacht hun wijze van ontstaan.

                                                                                                                                                               
de overdrager het pand zal blijven houden voor de overnemer. Dit alles verandert immers niets aan de
“buitenbezitstelling” van de pandgever.
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AFDELING C.   PERSOONLIJKE SUBROGATIE (CESSIO LEGIS)

 Persoonlijke subrogatie is eveneens een afgeleide wijze van eigendomsverkrijging onder
bijzondere titel441.

Bij persoonlijke subrogatieis er vooreerst op verbintenisrechtelijk vlak de vervanging van een
schuldeiser door een andere ingevolge betaling (en niet ingevolge overdracht van schuldvor-
dering, d.i. cessie). Met een fictie heeft dit niets te maken. Persoonlijke subrogatie is evenwel
niet alleen verbintenisrechtelijk van belang, maar ook zakenrechtelijk, aangezien een schuld-
vordering overgaat van één vermogen naar een ander. In hoofde van de nieuwe schuldeiser is
het een echte afgeleide wijze van verkrijging van (onlichamelijke) goederen onder bijzondere
titel.

De gesubrogeerde krijgt dus geen andere schuldvordering dan deze die de subrogant had, en
ook deze laatste slechts binnen de perken van de subrogatie.

Anders dan de oneigenlijke natrekking waarover we het net hadden, gaat het bij de
persoonlijke subrogatie om een zelfstandige wijze van verkrijging. Anders dan bij de
overdracht van schuldvordering geschiedt de subrogatie niet door de uitvoering van een
verbintenis tot geven, maar is zij gegrond op de betaling van de schuld door een derde.

In het IPR vormt de persoonlijke subrogatie een apart geval; voor overgang krachtens subrogatie moet behalve
aan de wet van de ligging van de schuldvordering (d.i. volgens ons de lex causae) immers ook voldaan zijn aan
de voorwaarden gesteld door het recht krachtens hetwelk de derde jegens de schuldeiser-subrogant is verbonden
(zie art. 13 EVO).

Een bijzonder geval van wettelijk geregelde subrogatie, die niet beperkt blijft tot het bedrag van de van de
betaling, kan men zien in art. 75 Landverzekeringsovereenkomstenwet, krachtens hetwelk in de krediet- en
borgtochtverzekering alle rechten en vorderingen van de verzekerde betreffende de schuldvordering, die het
voorwerp uitmaakt van de verzekering, overgaan op de verzekeraar die de verzekerde, zelfs gedeeltelijk,
schadeloos heeft gesteld. Deze wettelijke ingreep berust m.i. op een vergissing. Zij is bedoeld om te vermijden
dat er betwisting zou kunnen bestaan over de bevoegdheid van de verzekeraar om in eigen naam de vordering in
zijn geheel te innen: voor dergelijke inningbevoegdheid is evenwel niet vereist dat de kredietverzekeraar ook
(fiduciair) eigenaar wordt (een vorm van eigendom ten titel van beheer, vgl. onder nr. ..); deze bevoegdheid kan
als dusdanig worden verleend d.m.v. een commissie- of naamleningovereenkomst. Het komt me dan ook voor dat
dit veeleer moet worden geïnterpreteerd in die zin dat de vordering in zijn geheel op naam komt te staan van de
verzekeraar, maar slechts in de mate van betaling ook effectief in het vermogen van de verzekerara terechtkomt.

                                                  
441 Zie verder E. DIRIX, "Zakelijke subrogatie", R.W., 1993-94, 273.
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AFDELING D.  DE ZAKELIJKE WERKING VAN EEN HERROEPING OF
ONTBINDING ZONDER TERUGWERKENDE KRACHT.

Herroeping, ontbinding e.d. van een titel geschiedt normaal met terugwerkende kracht. Dit is
echter niet steeds het geval (zie verder nr. ..., bv. herroeping wegens ondankbaarheid), en bij
gebrek aan terugwerking is er sprake van afgeleide eigendomsverkrijging (althans voor zover
die verkrijging van rechtswege geschiedt, en niet een teruglevering veronderstelt, waarover
verder nr. ...).
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HOOFDSTUK VII.  ANDERE WIJZEN VAN VERLIES VAN
GOEDEREN

 Overdracht van eigendom brengt - met verkrijging door de verkrijger - ook verlies door de
vervreemder mee. Voor zover de verkrijger daarbij ook wordt beschermd bij verkrijging a non
domino, verliest ook de eigenaar niet-vervreemder zijn recht.

Ook de meeste andere wijzen van (eigendoms)verkrijging veronderstellen een “verlies” ervan
bij de vorige eigenaar. Dit geldt allereerst voor alle afgeleide wijzen van eigendomsver-
krijging. Bij de oorspronkelijke wijzen van eigendomsverkrijging daarentegen stemmen de
regels inzake verkrijging en verlies wel vaak overeen (bv. de verjaring, de natuurlijke
natrekking), maar niet altijd. Veelal is het daar precies zo, dat de verkrijging maar mogelijk is
omdat aan de regels voor verlies van goederen is voldaan.

In andere gevallen gaat het verlies van een goed door de rechthebbende niet gepaard met een
“verkrijging” ervan door een andere partij, maar wel bv. met een bevrijding van een andere
partij (van de schuldenaar van een schuldvordering bv.) of van eenieder (bij tenietgaan van
intellectuele rechten bv.). Het gaat dan om een zgn. "absoluut" verlies i.t.t. een "relatief
verlies" (verlies aan iemand anders).

AFDELING A.  HET WEGVALLEN VAN EEN BEPERKT ZAKELIJK
RECHT DOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN, DE NIET-
HERNIEUWING VAN DE INSCHRIJVING  OF ANDERE WETTELIJKE
GRONDEN

Voorbeelden :
- van wegvallen door het verstrijken van de termijn : bij opstalrecht, erfpacht, vruchtgebruik;
- van wegvallen wegens niet-hernieuwing van de inschrijving : art. 37 en 90 Hyp.W. voor
hypotheken, zo ook bij registerpandrechten zoals het pand op handelszaak, het
landbouwvoorrecht en het voorrecht van de verkoper van bedrijfsuitrusting;
- afschaffing van erfdienstbaarheden door de rechter en sommige andere gevallen van
beëindiging van erfdienstbaarheden.
- in het kader van een realisatie- of vereffeningsprocedure : bij niet-tijdig uitoefenen van
zekerheidsrechten, door de realisatie van het voorwerp van de zekerheid en uitbetaling van de
opbrengst, enz. In beginsel valt een zekerheidsrecht slechts van rechtswege weg indien de
verzekerde schuldvordering volledig wordt betaald, en niet ook gedeeltelijk wanneer de
waarde ervan hoger ligt dan de resterende schuld (“ondeelbaarheid” van zakelijke
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zekerheden); maar in sommige gevallen wordt de schuldeiser verplicht om de zekerheid
gedeeltelijk vrij te geven of vrijgave door de rechter te ondergaan; vergelijkbaar is ook de
“zuivering” (van hypotheken), zoals geregeld door art. 110 Hyp.W.

Ook andere rechten kunnen door allerlei gronden tenietgaan, zo bv. :
- intellectuele rechten gaan teniet door het verstrijken van de termijn, verval of
rechtsverwerking;
- schuldvorderingen en soortgelijke rechten gaan natuurlijk ook teniet door de verschillende
vormen van beëindiging van schuldvorderingen die in het verbintenissnerecht aan bod komen,
zoals betaling zo er geen subrogatie plaatsvindt (ook betaling aan de schijnschudleiser), door
schuldvergelijking, novatie, uitgevoerde delegatie -, vermenging e.d.m. Voor afstand, zie
hieronder.

AFDELING B.  DE ZAKELIJKE WERKING VAN EEN HERROEPING OF
ONTBINDING ZONDER TERUGWERKENDE KRACHT.

Herroeping, ontbinding e.d. van een titel geschiedt normaal met terugwerkende kracht. Dit is
echter niet steeds het geval (zie verder nr. ..., bv. herroeping wegens ondankbaarheid), en bij
gebrek aan terugwerking is er sprake van enerzijds een verlies van een goed en, anderzijds een
afgeleide eigendomsverkrijging (althans voor zover die verkrijging van rechtswege geschiedt,
en niet een teruglevering veronderstelt, waarover verder nr. ...).

AFDELING C.   TENIETGAAN VAN EEN RECHT DOOR TENIETGAAN
VAN HET GOED WAAROP HET RECHT IS GEVESTIGD OF
TENIETGAAN VAN HET GOED WAARBIJ HET RECHT ACCESSOOR IS

Rechten op een goed gaan teniet doordat het goed tenietgaat of als een zelfstandig goed
verdwijnt (het laatste kwam reeds aan bod bij de natrekking), behoudens zakelijke subrogatie
alsmede de bijzondere regels bij vermenging van schuldeiser en schuldenaar. Voor zover de
rechten maar kunnen bestaan op een bepaalde kategorie van goederen, zullen zij ook bij
wijziging van de aard van het goed verdwijnen - zo meer bepaald zekerheidsrechten op
roerend goed bij onroerendmaking, behoudens naleving van de door art. 20, 5° Hyp.W.
voorgeschreven publiciteit (of zakelijke subrogatie).

Zekerheidsrechten gaan ook teniet door het tenietgaan van de verzekerde schuldvordering
(behalve in de uitzonderlijke gevallen waar het recht niet accessoor is).
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AFDELING D.  AFSTAND (IN RUIME ZIN)

Eigendom en andere rechten kunnen ook tenietgaan door afstand van recht zonder overdracht.
Daarvan bestaan er ook een aantal meer bijzondere vormen.

- Het bijzondere geval van afstand van rechten op goederen in een gemeenschap (mede-
eigendom van een geheel van goederen), die tot aanwas van de rechten van de anderen leidt,
onder meer in de vorm van de verdeling, en m.i. een vorm van uitdovende afstand is, wordt
infra besproken.

- Zo spreken we bij zaken ook van prijsgeving (derelictio); behoudens in de gevallen waarin ze
eigendom worden van de overheid worden ze daardoor van niemand (res nullius) en kunnen ze
door een ander worden toegeëigend.

- Bij beperkte zakelijke rechten is er de louter uitdovende afstand, bv. van een vruchtgebruik
(impliciet erkend in art. 622 BW), een pand- of hypotheekrecht of een onroerend voorrecht
(bv. door ontslag van ambtshalve inschrijving of door doorhaling), een opstalrecht of
erfpachtrecht. Aan de zijde van de eigenaar van het goed waarop het recht gevestigd is, vindt
er dan een aanwas plaats. Onder de louter uitdovende afstand valt niet de afstand die een
beperkt zakelijk recht doet ontstaan, en noodzakelijk “in favorem” (ten gunste van iemand)
geschiedt, zoals de “afstand van natrekking” (bij onroerend goed), die een opstalrecht
inhoudt442, of de “afstand van vruchtgebruik” door de eigenaar. Hier gaat het wel degelijk om
een “vestiging”. Voor art. 1 Hyp.W. is het onderscheid niet zo belangrijk, aangezien art. 1 lid 2
ook de uitdovende afstand aan de overschrijving onderwerpt. Zoals andere vormen van afstand
kan ook uitdovende afstand kan om niet of onder bezwarende titel gebeuren.

In een aantal gevallen is afstand mogelijk om te ontsnappen aan schulden443:
- Zo kennen we de verwerping van een nalatenschap (zuiver of na boedelbeschrijving) of een
algemeen legaat of legaat onder algemene titel, of de verwerping van de
huwelijksgemeenschap e.d.m. (deze afstand is te beschouwen als de afstand van een
onlichamelijk goed)444.
- Zo kan men in een aantal gevallen door afstand ontsnappen aan bepaalde (kwalitatieve)
verbintenissen te ontsnappen445, bv. art. 656 BW (afstand van gemeenheid), art.  699 BW
                                                  
442 Op grond van de numerus clausus van zakelijke rechten heeft Cass. 19-5-1988, R. Not. 1988, 473, beslist dat
er geen plaats kan zijn voor een "afstand van natrekking" buiten de vestiging van een opstalrecht om.
443 Ons BW kent nog de gerechtelijke boedelafstand in art. 1268 v.; deze is echter zonder betekenis sinds de
afschaffing van de lijfsdwang in burgerlijke zaken. De boedelafstand bevrijdt de schuldenaar immers niet van de
niet aangezuiverde schulden, maar enkel van lijfsdwang.
Meer algemeen over het probleem van goederen met een negative vermogenswaarde, zie A.A.J. SMELT,
Goederen met negatieve waarde in het Nederlands vermogensrecht, Kluwer Deventer 2006.
444 Als afstand van erfrechten kan deze eerst geschieden na het openvallen van de nalatenschap.
445 Vlg. DE PAGE, Traité  V nr. 1162 kan men in het algemeen afstand doen van een goed om te ontsnappen
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(afstand van een met erfdienstbaarheid bezwaard erf),
- Afstand van het goed waarvoor men bij revindicatie jegens de bezitter de eraan gemaakte
kosten moet vergoeden446;
- “Abandonnement” van schepen;
- In sommige gevallen afstand van het gehypothekeerde goed (art. 98 v. Hyp.W.)447.

 Ondanks de soms bijzondere benamingen ervan (bv. de prijsgeving (derelictio); de
verwerping van een nalatenschap, e.d.) gaat het in al deze gevallen om een rechtshandeling
van de “verliezer” die men algemeen kan benoemen als “afstand”. Op afstand van zakelijke
rechten (inbegrepen zakelijke rechten op schuldvorderingen, doch niet de loutere afstand van
een schuldvordering) zijn de meeste regels inzake overdracht van goederen in beginsel van
overeenkomstige toepassing : de afstand veronderstelt dat het recht voor afstand vatbaar is en
dat de afstanddoende partij bevoegd is over het goed te beschikken. Afstand geschiedt echter
niet noodzakelijk krachtens en door middel van de uitvoering van een verbintenis tot afstand;
soms heeft het geen zin een verbintenis te onderkennen. Enkele andere afwijkende regels
worden in de loop der verdere uiteenzetting vermeld. Van belang is wel dat de partij die van de
afstand profiteert niét de rechtsverkrijger is van de afstanddoende partij, zodat de regels inzake
derdenbescherming in beginsel niét van toepassing zijn.

Voor zover de afstand geschiedt krachtens een daartoe strekkende verbintenis, geldt daarvoor
in beginsel hetzelfde als bij overdracht (verder besproken).

Zelfs indien de afstand niet zou gebaseerd zijn op een onderliggende verbintenis, kan de
afstand wel gekwalificeerd worden als een handeling om niet. De afstand kan dan ook een
schenking in materiële zin inhouden (in zoverre ze beoogt een ander onrechtstreekse te laten
profiteren, het gaat dan om een onrechtstreekse schenking, die in beginsel niet aan de
vormvereisten van de formele schenking onderworpen is). Aangezien het een
“onrechtstreekse” schenking is, kan ze in beginsel eenzijdig en vormvrij kan geschieden (zelfs
indien zij animo donandi zou geschieden).

 Afstand van schuldvorderingen - die geen overdracht inhoudt, maar enkel een geheel of
gedeeltelijk tenietgaan van de schuldvordering (inbegrepen een wijziging van de
schuldvordering waardoor men bepaalde rechten verliest) - dient gedeeltelijk anders te worden
bekeken, omdat het strikt genomen een zuiver verbintenisrechtelijke vraag is. Bij dergelijke
afstand van schuldvorderingen heeft het geen zin te onderscheiden tussen een onderliggende
                                                                                                                                                               
aan de nog niet ontstane kwalitatieve verbintenissen. Voor de reeds ontstane kan dit slechts in de gevallen door de
wet bepaald.
446 Het NBW voorzite hier geen afstand, maar een overdracht waaraan de bezitter verplicht is mee te werken
(art. 3:122 NBW).
447 Het kan zijn dat het eigendomsrecht op het goed gehypothekeerd is zonder dat beperkte zakelijke rechten
erop dat zijn. Wanneer de afstanddoende partij op het gehypothekeerde goed beperkte zakelijke rechten had die
niet onder de hypotheek vielen, behoudt zij na afstand die rechten (zie art. 105 Hyp.W.).
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verbintenis tot afstand en de afstand zelf : het gaat noodzakelijk om één enkele handeling.  De
geldigheid van deze handeling wordt beheerst door de regels inzake verbintenisrechtelijke
handelingen, en in beginsel gelden daarbij dezelfde regels als bij verbintenisscheppende
handelingen. Wel zijn de regels inzake beschikkingsbevoegdheid, die wel gelden voor afstand
van zakelijke rechten, in beginsel ook op de afstand van schuldvorderingen van
overeenkomstige toepassing. Afstand kan in beginsel niet geschieden ten nadele van de
zakelijke of zakelijk werkende rechten die derden intussen op de schuldvordering zouden
hebben verkregen (bv. cessionaris, pandhouder, beslaglegger e.d.m.). Deze derden kunnen wel
onrechtstreeks hun rechten verliezen :
- doordat de schuldenaar die op een onbevoegde afstand heeft vertrouwd, kan worden
beschermd; dit wordt niet in dit werk besproken, omdat het een zuiver verbintenisrechtelijke
vraag is.
- doordat over de schuldvordering, voorwerp van hun zakelijk recht, op een onrechtstreekse
wijze wordt beschikt (bv. opzegging of ontbinding van de huur, nadat de huurvordering in
pand is gegeven). De derde worden daartegen in beginsel alleen beschermd door de niet-
tegenwerpbaarheid van de afstand door middel van de actio pauliana  e.d., behoudens in een
aantal bijzondere gevallen. Uitwerking hiervan gaat het kader van dit werk eveneens te buiten.

AFDELING E.  TENIETGAAN VAN BEPERKTE ZAKELIJKE RECHTEN
DOOR VERMENGING IN HOOFDE VAN EEN PERSOON.

 Beperkte zakelijke rechten gaan in beginsel teniet in de mate waarin de gerechtigde de volle
eigendom verkrijgt of althans een ruimer recht waarin het eerdere is opgenomen. Maar dat
tenietgaan is niet volledig; zo bv. herleeft de hypotheek indien de verkrijging in volle
eigendom achteraf retro-actief tenietgaat448.

                                                  
448 Bv. reeds Cass. 25-6-1840, Pas. 419.
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HOOFDSTUK VIII.   ONZELFSTANDIGE OF DECLARATIEVE
WIJZEN VAN VERKRIJGING, M.I.V. VERDELING EN ZAKELIJKE
SUBROGATIE.

AFDELING A.  INLEIDING

Traditioneel erkent ons recht ook een aantal operaties – waaronder in de meeste gevallen de
verdeling - als “declaratief”. Zo spreekt art. 1 Hyp.W. ook van declaratieve of aanwijzende
rechtshandelingen. Over de betekenis van dit begrip bestaat veel verwarring. Zo wordt een
declaratieve operatie vaak wel eens verward met een retro-actieve overdracht, terwijl er juist
helemaal geen overdracht plaatsvindt.

Hét kenmerk van een declaratieve operatie is inderdaad dat er geen sprake is van enige –
zelfstandige - titel van overdracht of verkrijging. Door een declaratieve operatie wordt de titel
waaronder de goederen gehouden worden (een algemene of een bijzondere) niet gewijzigd,
maar de titel “voortgezet” door een slechts een deel van de gerechtigden of zelfs door een
andere persoon (die niet reeds medegerechtigd was in het goed). De persoon die een goed bij
een declaratieve operatie krijgt toebedeeld houdt het goed onder dezelfde titel waaronder
waaronder het goed voor die operatie werd gehouden door de eigenaar ervan – dan wel, bij
toebedeling uit een mede-eigendom – door de persoon die het toebedeeld krijgt en zijn
voormalige mede-eigenaars gezamenlijk. Hij heeft precies dezelfde rechten en precies
hetzelfde bezit als datgene wat deze c.q. hij tezamen met de anderen - voordien reeds
had(den).

Dit kenmerk vonden we reeds bij de verkrijging onder algemene titel. Het blijkt evenwel in
een beperkt aantal gevallen ook te bestaan bij verkrijgingen onder bijzondere titel, waaronder
de verdeling en de zakelijke subrogatie. Deze bespreken we hier.
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AFDELING B.  DECLARATIEVE VERKRIJGING DOOR HET
WEGVALLEN VAN SAMENLOPENDE RECHTEN VAN ANDEREN BIJ
PLURALITEIT VAN RECHTEN OP EENZELFDE GOED OF VERMOGEN.

1. De declaratieve toebedeling als een vorm van aanwas

Een eerste vorm van declaratieve verkrijging vinden we bij de verdeling en andere vormen van
toebedeling waardoor men een exclusief of minstens een “groter” recht krijgt op een goed dat
men voordien met andere rechthebbenden – of althans meer rechthebbenden – moest delen.

In het Romeinse recht was de verdeling een translatieve rechtshandeling, een soort ruil
waarbij iedere deelgenoot zijn aandeel in de goederen die aan anderen werden toebedeeld aan
die andere overdroeg en omgekeerd.

In ons recht daarentegen is de verdeling declaratief – dit wordt algemeen afgeleid uit art. 883
B.W. –. De belangrijkste kenmerken daarvan werden hoger reeds besproken (in het hoofdstuk
over afgescheiden vermogens):

1° De verdeling is géén “titel” in de zin van bv. art. 2265 BW. Door een verdeling wordt de
titel waaronder de goederen gehouden worden (een algemene of een bijzondere) niet
gewijzigd449. De persoon die een goed bij een verdeling krijgt toebedeeld houdt het goed als
enige eigenaar namelijk onder dezelfde titel waaronder waaronder het goed voor de verdeling
werd gehouden door de mede-eigenaars gezamenlijk. Hij heeft precies dezelfde rechten en
precies hetzelfde bezit als datgene wat hij voordien reeds had, zij het voordien samen met
anderen, en nu zonder die beperking.

2° Bij een declaratieve handeling vindt geen ruil plaats: de persoon aan wie iets wordt
toebedeeld uit een verdeling, verkrijgt niets dat hij niet reeds had.

3° Wat wel gebeurt is dat rechten van anderen op de aangewezen goederen wegvallen, zoals
omgekeerd de rechten van de eerste op de aan andere mede-eigenaars toegewezen goederen
evenzeer wegvallen. Deze declaratieve opvatting van de verdeling en de juiste betekenis van
die opvatting vinden we reeds duidelijk bij POTHIER : “Le partage n’est donc pas considéré

                                                  
449 Zie reeds Cass. fr. 24-4-1850, S. 1850, I, 513. Vgl. art. 3:186 lid 2 NBW, dat bepaalt dat "hetgeen een
deelgenoot verkrijgt, houdt hij onder dezelfde titel als waaronder de deelgenoten dit tezamen voor de verdeling
hielden". Anders dan sommige andere auteurs leidt M.J.A. van MOURIK daaruit af dat het zonder twijfel niet om
een overdracht gaat, al is deze overgang in (Staats)Nederland grotendeels - veel meer dan bij ons - aan dezelfde
regels onderworpen ("Boedelscheiding zonder levering, in het bijzonder bij onroerend goed", WPNR (1991) nr.
6030, p. (890) 892).
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comme un titre d’acquisition par lequel chaque cohéritier acquiert de ses cohéritiers les
portions indivises qu’ils avaient avant le partage dans les effets qui lui sont assignés dans son
lot”450.

Een declaratieve handeling houdt dus veeleer een versterking in van het recht dat men reeds
heeft, door soortgelijke rechten van anderen te doen wegvallen. Deze versterking wordt
traditioneel ook “aanwas” genoemd. En het wegvallen van de andere rechten dient als een
bijzondere vorm van afstand te worden gezien.

- Dit verklaart dat een louter uitdovende afstand van een aandeel in een mede-eigendom niet
leidt tot een res derelicta, maar tot aanwas van het aandeel bij het recht van de mede-
eigenaars. In een aantal gevallen wordt dit uitdrukkelijk in de wet bepaald451, maar de regel
geldt algemeen voor de mede-eigendom van een geheel van goederen en minstens enkele
gevallen van mede-eigendom van afzonderlijke goederen.

- De verdeling houdt een aanwas in waarbij het recht dat men reeds had op een toebedeeld
goed aanwast tot een volledig recht erop doordat de andere deelgenoten afstand doen van hun
rechten op dat goed. Deze aanwas is het automatisch gevolg van de afstand die de andere
deelgenoten doen (op precies dezelfde wijze als het eigendomsrecht aanwast wanneer een
vruchtgebruik uitdooft). Voor de toebedeling van een goed is dus een toestemming vereist van
alle partijen die afstand doen van hun rechten daarop (dus van alle andere deelgenoten) - zij
het dat bij gebreke van akkoord deze toestemming kan worden vervangen door een rechterlijke
beslissing (dit vloeit voort uit het “recht op verdeling” van de andere deelgenoten).

2. Gevallen van mede-eigendom waar géén declaratieve toebedeling c.q. aanwas plaatsvindt

 Van een dergelijke declaratieve handeling kan geen sprake zijn indien men ervan uitgaat dat
de mede-eigenaars tijdens de duur van de mede-eigendom geen “beperkt” recht hebben op het
geheel van de goederen, maar wel een “volledig” recht op een deel van het goed of van elk van
de goederen.

Dan zou de toekenning van het volledige goed aan één van de onverdeelde mede-eigenaars
immers slechts door middel van een overdracht geschieden (de hogergenoemde “romeinse”
opvatting). De afstand door een mede-eigenaar van zijn aandeel kan dan immers geen louter
uitdovende afstand zijn, maar slechts een translatieve afstand in favorem.

Dit nu lijkt in ons recht het geval te zijn bij de gewone onverdeeldheid van een enkele zaak
(zaaksgemeenschap). Een gevolg daarvan is bv. dat de aanwasovereenkomst tussen personen
                                                  
450 Traité des successions, Ch. IV art. V § 1 (p. 497 in uitg. Dupin, Brussel 1830. Zie ook POTHIER, Traité des
fiefs, nr. 452.
451 Bv. bij octrooien, art. 43 § 4 Octrooiwet 1984.
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die reeds mede-eigenaar zijn (en dus niet een beding vormen in de titel krachtens dewelke
men gezamenlijk verkrijgt), en betrekking hebben op het aandeel van de ene of de andere
partij in een afzonderlijke zaak, een translatieve en geen declaratieve overdracht meebrengt.
De situatie is anders wanneer de aanwas reeds in de gemeenschappelijke verkrijgingstitel is
opgenomen.

Er zijn wel bepaalde gevallen van mede-eigendom van een afzonderlijk goed waarvoor
bijzondere regels gelden, zoals gemeenschappelijke octrooien, gemeenschappelijk
vruchtgebruik452, hoofdelijke en ondeelbare schuldvorderingen e.d.

3. Gevallen waar wel een declaratieve toebedeling c.q. aanwas kan plaatsvinden.

a. Algemeen

 Daarnaast zijn er in ons recht een aantal gevallen van mede-eigendom of andere vormen van
medegerechtigdheid in goederen – meestal een geheel van goederen – waar wél een
declaratieve toebedeling van het goed mogelijk is, dus een aanwas van rechten van een of meer
mede-eigenaars bij wegvallen van de rechten van één of meer andere.

 Deze toebedeling kan geschieden door een verdeling, maar ook op andere wijzen. Voor een
declaratieve handeling is niet noodzakelijk vereist dat de goederen verdeeld worden over de
mede-eigenaars. Het volstaat dat het gaat om goederen waarop meerdere personen een recht
hadden, dat door de uitdoving van de rechten van de anderen kan aanwassen. Een declaratieve
toebedeling is dus niet mogelijk voor goederen waarop de persoon aan wie het wordt
toebedeeld voorheen geen rechten had (wat wel mogelijk is, is zakelijke subrogatie, zie
verder).

b. Toebedeling uit mede-eigendom.

 In beginsel moet het gaat om goederen uit een mede-eigendom, die toebedeeld worden aan
één van de mede-eigenaars (ongeacht of dit de oorspronkelijke mede-eigenaar is of een
rechtsopvolger van een oorspronkelijke mede-eigenaar) en waarop de rechten van de andere
wegvallen. Dit betekent dus dat de verschillende gerechtigden kwalitatief gelijke rechten
hebben (zie onder c. Bij kwalitatief verschillende rechten, zoals bv. blote eigendom en
vruchtgebruik).

                                                  
452 De aanwas van het vruchtgebruik van de eerstoverledene bij dit van de langstlevende wordt, in het geval het
om echtgenoten gaat, wel eens geconstrueerd als een last van de verkrijger van de blote eigendom, opdat het niet
zou gaan om een overdracht tussen echtgenoten, waarvan de geldigheid betwistbaar zou zijn. M.i. is dit een
overbodige constructie, omdat bij gemeenschappelijk vruchtgebruik (in de zin van meerhoofdig vruchtgebruik)
alle vruchtgebruikers een recht op het geheel hebbben en de aanwas dus declaratief is en niet translatief.
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De mede-eigendom kan op verschillende wijzen ontstaan zijn, zowel doordat meerdere
verkrijgers tegelijk onder algemene titel hebben verkregen (erfopvolging, legaten onder
algemeen titel, boedelmenging, algemene maatschap) als doordat het goed onder bijzondere
titel, zoals bv. de inbreng, in gemeenschap wordt ingebracht of als deel van een gemeenschap
wordt verkregen (gemeenschappelijk wordt gemaakt of verkregen).

1° Toebedeling onder bijzondere titel s.s.

 Een declaratieve werking is op de eerste plaats mogelijk door toewijzing van bepaalde
goederen aan één van de vroegere mede-eigenaars, dus een toewijzing onder bijzondere titel.

Het heeft daarbij geen belang of elk van de mede-eigenaars uit de onverdeeldheid verkrijgt
(verdeling s.s.) of niet (andere vormen van toebedeling). Ook wanneer het enige
gemeenschappelijke goed of alle activa van een gemeenschappelijk vermogen aan één enkele
mede-eigenaar worden toebedeeld, blijft het een declaratieve verkrijging453.

Zo bv.:
- de overname van een woning of bedrijf uit een nalatenschap, al dan niet met opleg, in

toepassing van de Wet van 16-5-1900 op de kleine nalatenschappen of de Wet van 29-8-
1988 op de erfregeling landbouwbedrijven,

- of de toewijzing bij voorrang van een goed uit een huwelijksgemeenschap op grond van
art. 1446 of 1447 BW,

- de terugname op grond van art. 1455 BW,
- en soortgelijke gevallen van overname454.

Een heel bijzonder geval vinden we wanneer de persoon die effecten in een giraal effectendepot in bewaring
heeft gegeven, en daardoor mede-eigenaar is van dat effectendepot, om uitlevering vraagt van zijn effecten (in
papier). Dan gaat het om een gedeeltelijke verdeling. De massa van de gemeenschappelijke goederen wordt
immers verminderd met het uitgeleverde effect (voor het omgekeerde, nl. de storting, zie verder bij zakelijke
subrogatie).

2°  Toebedeling van een aandeel in een gemeenschap.

 Indien de mede-eigendom betrekking heeft op een wettelijk erkend geheel van goederen (een
afgescheiden vermogen), zoals een maatschap (openbare, stille of tijdelijke maatschap,
openbaar beleggingsfonds), huwgemeenschap, feitelijke vereniging, of giraal effectendepot, of

                                                  
453 Opdat het bij de toebedeling van de activa van een gemeenschappelijk vermogen om een verkrijging onder
bijzondere titel zou gaan, moet de boedel wel eerst worden vereffend. Zie verder 2° bij de overname van het
aandeel in actief én passief.
454 Vgl. G. VANDENBERGHE, Not & Fisc. M. 1992-10, (215) 219.
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een (reeds opengevallen) nalatenschap, dan hebben de mede-eigenaars daarin een abstract
aandeel, dat als een onlichamelijk recht wordt gekwalificeerd. De bijzondere kenmerken van
dergelijke aandelen als onlichamelijke goederen werden ten dele reeds eerder besproken
(Algemeen deel).

 Dit abstracte aandeel in de gemeenschap als geheel kan – althans bij bepaalde
gemeenschappen - als dusdanig ook het voorwerp zijn van een overdracht of een declaratieve
toebedeling (aanwas). Ook dit – de verkrijging van rechten op een vermogen – werd hoger
reeds besproken. Een dergelijke overdracht of aanwas heeft zoals gezegd een dubbele aard :
- ten aanzien van het aandeel als onlichamelijk goed gaat het om een verkrijging onder
bijzondere titel;
- ten aanzien van de goederen van dat vermogen geldt de verkrijging van een aandeel als een
overgang onder algemene titel.

Ten aanzien van de afzonderlijke goederen die deel uitmaken van het vermogen wordt dus
gewoon de titel voortgezet (de titel op grond waarvan het goed ging deel uitmaken van de
gemeenschap), ongeacht of het aandeel wordt overgedragen dan wel aanwast. Maar het feit dat
het tevens om de overgang van een onlichamelijk recht gaat, maakt dat sommige
beschikkingen mogelijk zijn, die men ten aanzien van zijn vermogen als geheel niet geldig zou
kunnen maken.

Dit zien we duidelijk bij verblijvens- en voortzettingsbedingen in een maatschap,
huwgemeenschap, e.d. Door middel van deze bedingen wordt een regeling getroffen voor een
abstract aandeel in een geheel van tegenwoordige en toekomstige goederen (activa en passiva).
Het kan ook om een regeling gaan die in werking treedt bij het overlijden van een van de
deelgenoten. Indien men een dergelijke regeling zou overeenkomen over zijn hele (eigen)
vermogen, zou dit in vele gevallen ongeldig zijn als overeenkomst over een niet opengevallen
nalatenschap (zie daarover verder). Maar doordat het voorwerp gekwalificeerd wordt als een
bestaand onlichamelijk recht kan het wel (net zoals bij een aandeel in een vennootschap mét
rechtspersoonlijkheid). Geldt er in een maatschap een verblijvensbeding of een
voortzettingsbeding of in een huwgemeenschap een verblijvensbeding455, dan gaat het dus om
een daadwerkelijke overdracht (bij voortzettingsbeding) c.q. toebedeling of aanwas (bij
verblijvensbeding) van een bestaand goed onder opschortende voorwaarde. Daardoor maakt –
wanneer de voorwaarde een voorwaarde is van vooroverlijden van een deelgenoot - het
aandeel géén deel uit van de nalatenschap van de vooroverledene, en gaat het wel degelijk om
een verkrijging door overdracht (bij voortzettingsbeding456) of door aanwas

                                                  
455 I.t.t. bv. het Duitse recht kennen wij de voortzetting van de huwgemeenschap met de erfgenamen niet.
456 Waarbij wel de vraag rijst of de nieuwe deelgenoot rechtstreeks verkrijgt van de uitgescheiden deelgenoot,
dan wel door overdracht door de overblijvende deelgenoten, aan wie het aandeel door aanwas was toegekomen bij
het overlijden. In werkelijkheid komen beide situaties voor. In het eerste geval zal de overnemer de scheidende
deelgenoot (of zijn erfgenamen) moeten uitbetalen, in het tweede geval betaalt de gemeenschap een
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(verblijvensbeding). Het overlijden is slechts het rechtsfeit waardoor de opschortende
voorwaarde vervuld wordt en doet de eerder overeengekomen regeling in werking treden. De
verkrijging geschiedt niet mortis causa, niet krachtens erfrecht, iure hereditario -. Gaat het om
een verblijvensbeding, dan is het een verkrijging door aanwas van de rechten die men reeds
had op die goederen - iure non decrescendi -.

3° Omzetting gebonden mede-eigendom in ontbonden mede-eigendom.

 De ontbinding van een gebonden gemeenschap (bv. maatschap, huwgemeenschap) houdt geen
verkrijging in, ook geen declaratieve operatie. Het is enkel zo dat door de ontbinding het
regime van de mede-eigendom (bestuursregels, recht op verdeling, enz.) wijzigt, maar niet de
aard of omvang van de rechten van de deelgenoten. De ontbinding van een gemeenschappelijk
vermogen heft ook het afgescheiden karakter daarvan niet op. De goederen blijven deel
uitmaken van het afgescheiden vermogen tot ze daaruit translatief of declaratief worden
afgezonderd. In de praktijk kan het wel gebeuren dat men bij de afsluitende vereffening van
een gemeenschap bepaalde goederen vergeten is (bv.  goederen niet opgenomen in de
regelingsakte bij echtscheiding bij onderlinge toestemming457); bij de afsluiting gaan deze dan
het voorwerp vormen van een afzonderlijke mede-eigendom458. Aangezien het hier om de
overgang van één (vereffend) naar een ander vermogen gaat (voor de helft naar elk van de
eigen vermogens) vindt hier wel een verkrijging onder bijzondere titel plaats, zij het
declaratief459.

Ook de opsplitsing van een goed in kavels door middel van een splitsingsakte is een
declaratieve beschikking (en vormt geen oorspronkelijke wijze van verkrijging, zoals de
zaaksvorming).

c. Andere vormen van veelheid van rechten op één goed, meer bepaald bij erfrechtelijk en
huwelijksvermogensrechtelijk vruchtgebruik en bij fideicommis.

                                                                                                                                                               
scheidingsaandeel, en dient de voortzettende deelgenoot zich in te kopen door betaling aan de gemeenschap. Bij
de voortgezette huwgemeenschap in het Duitse recht gaat het eveneens om een toetreding tot de gemeenschap,
niet om een rechtstreekse overname van het aandeel van de overledene. Vgl. onder meer - bij zijn bespreking van
het Duitse recht - J. BONNECASE, “L’institution de la communauté continuée. Contribution à l’étude de la
réforme du droit matrimonial français”, Ann. Univ. Grenoble 1910, XVII-1, p. 12.
457 Daar kan dit eerder voorkomen omdat de regelingsakte eerst uitwerking heeft na de echtscheiding zelf
(opschortende voorwaarde), en er intussen nog een huwgemeenschap bestaat die goederen kan verwerven.
458 Cass. 11-12-1958, Pas., 373.
459 Daaruit kan men afleiden dat de toebedeling van een afzonderlijk goed uit een gemeenschappelijk vermogen
in onverdeeldheid in beginsel wel onder art. 1 Hyp.W. valt en dus aan overschrijving is onderworpen. Anders : D.
MEULEMANS, "De overschrijving op het hypotheekkantoor van de regelingsakte bij de procedure van
echtscheiding door onderlinge toestemming", Waarvan akte, 1987, 160.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 284 -

1° Beginsel

 Bij opsplitsing van een eigendomsrecht in rechten van een verschillende aard, zoals blote
eigendom en vruchtgebruik (of een ander beperkt recht), of bij een trustachtige opsplitsing, of
wanneer het goed is ingebracht in een rechtspersoon, is er geen sprake van mede-eigendom.
De toebedeling van een goed in volle eigendom tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, of
tussen de met een fideicommis bezwaarde erfgenaam en de verwachter/begunstigde van het
fideicommis, of nog tussen rechtspersoon en vennoot/aandeelhouder kan normaal gesproken
dan ook niet declaratief geschieden.
- Aldus is de “verdeling” van het netto-actief na vereffening van een vennootschap een

overdracht (krachtens een vorm van inbetalinggeving).
- Aldus kan de blote eigendom in beginsel niet aanwassen bij het vruchtgebruik doordat de

eigenaar afstand doet van zijn blote eigendom. Afstand van vruchtgebruik brengt wel een
“aanwas” mee bij de blote eigendom, maar niet omgekeerd. De vruchtgebruiker kan de
eigendom in beginsel maar verkrijgen door een translatieve handeling (overdracht).

2° Eerste uitzondering - omzetting van erfrechtelijk of huwelijksvermogensrechtelijk
vruchtgebruik

 Nochtans zijn er op deze regel bepaalde uitzonderingen. Met name bestaat bij sommige
vormen van erfrechtelijk en huwelijksvermogensrechtelijk vruchtgebruik - meer bepaald van
de langstlevende echtgenoot460 - krachtens uitdrukkelijke wetsbepalingen wél de mogelijkheid
om het vruchtgebruik op declaratieve wijze om te zetten in de volle eigendom van een deel van
de desbetreffende goederen461 (art. 745quater v. BW). Opgemerkt kan worden dat het hier
steeds gaat om goederen die voor de totstandkoming van de opsplitsing in blote eigendom en
vruchtgebruik deel uitmaakten van een groter geheel van goederen. Indien de goederen van bij
het begin (d.i. het openvallen van de nalatenschap c;q. de ontbindign van de huwgemeenschap)
in volle eigendom waren toebedeeld, zou het dus ook een declaratieve toebedeling zijn
geweest. Nu vindt die onder bepaalde voorwaarden met vertraging plaats, in wijziging van een
oorspronkelijk andere wijze van toebedeling van die goederen (nl. opgesplitst in blote
eigendom en vruchtgebruik). Dat het om een wijziging achteraf gaat verklaart allicht dat de
wetgever gemeend heeft aan deze omzetting géén zgn. “terugwerkende kracht” te moeten
verlenen. Zoals uit de bespreking van die zgn. Terugwerkende kracht hierna moge blijken,
betekent dit eigenlijk dat zolang de omzetting niet heeft plaatsgehad, de blote eigenaar en de
vructhgebruiker wel elke afzonderlijk bevoegd zijn om te beschikken voer hun recht op de

                                                  
460 In het Franse recht geldt dit op veel ruimere schaal. In de France CC worden samen met de overeenkomsten
betreffende onverdeeldheden ook overeenkomsten tussen vruchtgebruikers en blote eigenaars behandeld. En de
regels betreffende overeenkomsten inzake mede-eigendom zijn volgens art. 815-18 CC van overeenkomstige
toepassing.
461 Zie hierover H. CASMAN, “De omzetting van het vruchtgebruik”, TPR, 1991, 803 v.; BROHEE-MANNES,
“La conversion de l’usufruit du conjoint survivant”, RNB 1986, 218 v.



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 285 -

goederen.

3° Tweede uitzondering - fideicommis

 Ook het fideicommis is een bijzonder geval. Aldus zal bij het overlijden van de bezwaarde
erfgenaam zijn recht op de goederen wegvallen en “aanwassen” bij het Anwartschaftsrecht van
de verwachter, dat daardoor tot volle eigendom uitgroeit. Deze laatste verkrijgt de goederen
niet uit de nalatenschap van de vorige erfgenaam, maar uit die van de oorspronkelijke erflater.
Er vindt dus geen verkrijging plaats uit het vermogen van de bezwaarde erfgenaam, maar een
voortzetting van diens titel (indien het om een restlegaat ging, is de verwachter dus legataris
van de oorspronkelijke erflater). Voor zover de verwachter andere goederne verkrijgt dan
diegene die de bezwaarde erfgenaam hefet verkregen, met name doordat er zakelijke
subrogatie optreedt, gata het eveneens om een voortzetting van de titel krachtens dewelke de
bezwaarde erfgenaam heeft verkregen (zie verder hieronder bij zakelijke subrogatie).

4. Declaratieve verkrijging als zakenrechtelijke handeling en onderliggende overeenkomst.

 Hoewel de verdeling geen overdracht is, en dus niet zoals de overdracht een verkrijging is
door de uitvoering van een verbintenis tot geven, die de verkrijgingstitel vormt, is het ook bij
de verdeling en andere declaratieve handelingen wel mogelijk en zinvol om een onderscheid te
maken tussen :
- enerzijds de zakenrechtelijke handeling (de vrijwillige afstand door de mede-eigenaar, en

bij gebrek aan vrijwillige afstand de gedwongen afstand door rechterlijke toewijzing of
toebedeling aan de anderen), en

- anderzijds de gebeurlijke onderliggende obligatore overeenkomst op grond waarvan deze
plaatsvindt (bv. de verdelingsovereenkomst, de aanwasovereenkomst (verblijvensbeding),
enz.).

Maar net zoals bij afstand van recht in het algemeen, is er niet altijd een onderliggende
obligatore overeenkomst. In vele gevallen van mede-eigendom heeft de mede-eigenaar een
recht op het verkrijgen van een deel in volle eigendom (“recht op verdeling”) dat uit de aard
van de mede-eigendomsverhouding voortvloeit, en waarvoor dus niet noodzakelijk een
voorafgaande overeenkomst is vereist. Daarom beschouwt men dit recht ook als een modaliteit
van het mede-eigendomsrecht, of beter nog een zakelijke aanspraak462.

De verdeling als zakenrechtelijke handeling (die net zoals de levering kan samenvallen met de onderliggende
overeenkomst) en de zakenrechtelijke gevolgen ervan worden dan ook beheerst door de lex rei sitae; de
onderliggende obligatore rechtsverhouding daarom nog niet.

                                                  
462 Zo ook DE PAGE, Traité IX nr. 1070 (action réelle).
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Bovendien kan men niet zeggen dat de onderliggende overeenkomst een titel is voor een
verkrijging. De verkrijging (in oneigenlijke zin, beter is te zeggen de aanwas) is alleen het
zijdelings gevolg van de afstand, waarvoor de verdeling de titel vormt. Wie uit een verdeling
verkrijgt (anders dan bij wijze van opleg), houdt immers de goederen onder dezelfde titel als
die krachtens dewelke ze voor de uitvoering van de verdeling gehouden werden (door de
mede-eigenaars).

 Er zijn dus verschillen en gelijkenissen tussen de overdracht en de verdeling en soortgelijke
declaratieve handelingen. Ondanks deze verschillen kan een zekere parallelle bespreking va,
de verschillende aspecten van de verdeling zinvol zijn. De overeenkomsten krachtens dewelke
de declaratieve operatie (verdeling e.d.) plaatsvindt, worden daarom besproken in het
hoofdstuk dat ook gewijd is aan de overdrachtstitels. De toebedeling door middel van de
uitvoering van die overeenkomst (de zakenrechtelijke handeling) wordt in het daaropvolgende
hoofdstuk besproken.

5. Enkele gevolgen van het declaratief karakter; al dan niet retro-activiteit van de verdeling.

a. De voortzetting van de bestaande titel

 Uit het declaratieve karakter volgt dat een persoon die een goed toebedeeld krijgt uit een
verdeling in plaats van geleverd krachtens een daartoe strekkende verbintenis géén derde is
t.o.v. de persoon die het goed aan de gemeenschap (of de erflater ervan) heeft overgedragen;
hij wordt dus ook niet als derde-verkrijger beschermd tegen personen met een ouder zakelijk
recht, voor zover niet ook voordien de mede-eigenaars als derde-verkrijger beschermd werden.

Zo is de verdeling ook niet aan alle regels inzake overdracht onderworpen463. Dit sluit niet uit
dat de (zakenrechtelijke) handeling van afstand (verdeling, eenzijdige afstand) waardoor het
recht van de deelgenoot aanwast, ook aan publiciteit kan onderworpen zijn om ze te kunnen
tegenwerpen aan personen met een jonger zakelijk recht (d.w.z. om te vermijden dat latere
verkrijgers te goeder trouw zouden zijn) (declaratieve handelingen staan dan ook mee
opgesomd in art. 1 Hyp.W.). Maar zij is niet onderworpen aan de publiciteit voorgeschreven
om de levering tegenwerpelijk te maken aan personen met een ouder zakelijk recht, precies
omdat men bij de verdeling niet als derde verkrijgt en dus ook niet als derde-verkrijger kan
worden beschermd. Aldus gelden voor de verdeling, evenmin als in het Ancien régime, de
belastingen inzake overdracht464.

                                                  
463 In (Staats)Nederland daarentegen moet voor de overgang krachtens verdeling geleverd worden op dezelfde
wijze als voor de overdracht krachtens een titel (verbintenis) (art. 3: 186 lid 1 NBW), al is de verdeling ook daar
geen titel voor overdracht.
464 Dit is voor POTHIER het eerste rechtsgevolg van het feit dat de verdeling geen titel van overdracht is - Traité
des successions, p. 497
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Het kan natuurlijk gebeuren dat de vereffening van een onverdeeldheid of gemeenschap niet
declaratief gebeurt, maar door middel van translatieve handelingen, zoals een verkoop (aan
derden of aan een mede-eigenaar). In dat geval is de koop-verkoop wél een titel voor
overdracht465.   Het verschil zien we bv. bij verdeling van een onverdeeldheid tussen echtge-
noten, die vormvrij kan geschieden, i.t.t. de verkoop van een goed dat tussen de echtgenoten in
onverdeeldheid is, waarvoor art. 1469 en 1595, 4° BW gelden466. In dat geval is de koper een
“derde”, en zal hij onder bepaalde voorwaarden beschermd worden indien hij te goeder trouw
is. Dat laatste is echter niet het geval wanneer de verkrijging afkomstig is uit een on-
verdeeldheid waaraan hij deelhad.

Ook een dading kan zowel declaratief als translatief zijn, of beter nog : een dading zal vaak
translatieve elementen bevatten. Men kan dan ook niet zomaar in het algemeen zeggen dat
dadingen declaratief zijn. Zij kunnen declaratief zijn, maar zijn dat vaak ook niet.

Hetzelfde geldt voor vonnissen: meestal zijn zij declaratief, maar zij kunnen ook “constitutief”
zijn (en wanneer men van constitutieve vonnissen spreekt, wordt het woord daar ruimer
gebruikt dan in het zakenrecht; een constitutief vonnis kan niet alleen de vestiging van
zakelijke rechten inhouden, maar ook de overdracht ervan). In veruit de meeste gevallen
houden vonnissen die over zakelijke rechten gaan evenwel géén zakenrechtelijke beschikking
in, maar ofwel een “declaratieve” uitspraak die iemands eigendom bevestigt, of een
verbintenisrechtelijke “veroordeling”, waardoor iemand verplicht wordt om in uitvoering van
dat vonnis tot overdracht van bepaalde goederen of vestiging van zakelijke rechten over te
gaan (het vonnis is dan een – verbintenisrechtelijke - titel voor overdracht).

Het onderscheid tussen verdeling in enge zin en vereffening door middel van een verkoop,
schenking, translatieve dading,  e.d.m. is in de praktijk dan ook niet altijd eenvoudig te maken
en geeft aanleiding tot veel diskussie467.

b. De zogezegde terugwerking als uitdrukking van de beschikkingsgebondenheid

De zopas nogmaals besproken regel - nl. de voortzetting van titel -, die één van de zaken is
welke traditioneel worden samengevat in de term “declaratieve werking”, mag niet worden
verward met de zogezegde terugwerkende kracht  van de verdeling, die niet
noodzakelijk voortvloeit uit dat “declaratief” (aanwijzend) karakter468.
                                                  
465  DE PAGE, Traité IX nr. 1378, merkt terecht op dat partijen afstand kunnen doen van de mogelijkheid tot
declaratieve verdeling, en in plaats daarvan kunnen kiezen voor een translatieve constructie (die echter veelal
fiskaal oninteressant is, altans bij onroerend goed).
466 Zie bv. C. de BUSSCHERE, De feitelijke scheiding der echtgenoten en de echtscheiding op grond van
feitelijke scheiding, Kluwer Antwerpen, (2) 1985, nr. 462
467 Zie verder o.m. G. VANDENBERGHE, Not & Fisc. M. 1992-10, 215 v.
468 Zie voor het onderscheid tussen de terugwerking en de declaratieve werking terecht onder meer MARTY &
RAYNAUD, Les succession et les libéralités, Sirey Paris 1983, nr. 806; MALAURIE & AYNES, Les
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Als we ons beperken tot de zakenrechtelijke vragen (d.i. los van de eventuele verbintenissen
die uit de onderliggende verdelings- of andere overeenkomst voortvloeien), dan gaat het bij
een declaratieve toebedeling uit een gemeenschap om het volgende :
- de declaratieve werking in enge zin, d.i. de voortzetting van titel, heeft te maken met de
rechten van derden die reeds bestonden op het ogenblik van het ontstaan van de gemeenschap
(rechten waartegen bij verdeling, anders dan bij overdracht, geen derdenbescherming kan
worden aangevoerd).
- de zogezegde terugwerkende kracht van een toebedeling uit een gemeenschap daarentegen
heeft te maken met de rechten die derden tijdens de gemeenschap kunnen verkrijgen of zouden
verkregen hebben op goederen van de gemeenschap, dus met het lot van beschikkingen die
tijdens de duur van de gemeenschap hebben plaatsgevonden.

In werkelijkheid gaat het niet om een echte terugwerkende kracht maar om een geheel van een
tweetal regels, die achter deze zogezegde terugwerkende kracht schuilgaan, maar minder ver
strekken dan een volledige terugwerkende kracht.

Een echte terugwerkende kracht zou immers alle beschikkingen ongedaan maken die in de
tussentijd zijn gedaan. In werkelijkheid gaat het om het volgende.

- een beschikking over een gemeenschapsgoed, die bevoegdelijk voor gemene rekening is
gebeurd (in overeenstemming met de bestuursregels van die gemeenschap) wordt niet
tenietgedaan door de terugwerking;
- een beschikking over het aandeel in de gemeenschap als geheel wordt evenmin aangetast
door de terugwerking van de verdeling : bij overdracht van het aandeel als geheel is het de
verkrijger ervan die deelgenoot wordt en dus partij bij de verdeling, en wiens recht op de hem
toebedeelde goederen zal aanwassen;
- de verplichtingen van de mede-eigenaars, meer bepaald tot bijdrage in de lasten van de mede-
eigendom tijdens de duur ervan, gaan niet retro-actief teniet door de toebedeling vahet goed
aan één van hen;
- het is wel zo dat zo een deelgenoot zou willen beschikken over het aandeel dat hij zou
hebben in een afzonderlijk goed van de gemeenschap (bv. door “zijn” helft van een onroerend
goed uit een ruimere gemeenschap te hypothekeren), het volgende gevolg intreedt :
-- wordt dat goed uiteindelijk niet aan hem toebedeeld, dan is die beschikking niet
tegenwerpelijk aan de andere deelgenoten (hierin ziet men een "terugwerkende kracht")
-- wordt dat goed uiteindelijk wél aan hem toebedeeld, dan is die beschikking perfect geldig.

                                                                                                                                                               
successions. Les libéralités, Cujas Paris 1989, nr. 982-986, en in navolging daarvan G. VANDENBERGHE,
“Onderscheid tussen overeenkomsten gelijkgesteld met verdeling of verkoop”, Not & Fisc. M. 1992-10, (215)
221. Als elementen van declarativiteit zien deze schrijvers wel voornamelijk verbintenisrechtelijke vragen (regels
betreffende de benadeling, het voorkooprecht van de pachter, e.d.). Aan de hier behandelde zakenrechtelijke
vraag (voortzetting van titel) wordt eigenlijk nauwelijks aandacht besteed.
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Hieruit kan men m.i. niet anders dan afleiden dat:
a) een onbevoegde beschikking convalesceert wanneer de partij die ze verricht heeft
ingevolge de verdeling toch bevoegd wordt;
b) in die gevallen waarin de verdeling zogezegd retro-actief werkt deelgenoten gewoon niét
bevoegd zijn om voor eigen rekening te beschikken over een aandeel in een afzonderlijk goed.
Die zogezegde terugwerkende kracht is eigenlijk niets anders is dan de - erachter verscholen -
beschikkingsonbevoegdheid over de (aandelen in) afzonderlijke goederen van de boedel, die
we vinden telkens wanneer het aandeel van de deelgenoten slechts een abstract of onbepaald
karakter heeft469.

Beide regels zijn echter geen regels die uit de aard van de verdeling voortvloeien, maar die
afhankelijk zijn van de aard van de mede-eigendom waaruit men toebedeeld heeft.

 Wanneer de mede-eigendom niet op een afzonderlijk goed betrekking heeft, maar op een
geheel van goederen (een vermogen) – dus bij de gezamenhandse eigendom, dan zal deze
zogenaamde retro-actieve werking dan ook altijd aanwezig zijn.

Omgekeerd bestaat er ook géén retro-actieve verdeling in ons recht in die gevallen waarin
elke mede-eigenaar tijdens de onverdeeldheid wel degelijk apart over zijn aandeel in het goed
mag beschikken. Dit is zoals gezegd meestal het geval wanneer de onverdeeldheid slechts uit
één enkel goed bestaat470 (overigens kan er in dat geval in de meeste gevallen gewoon uit de
aard van de zaak helemaal geen verdeling plaatsvinden471). Dit is bv. ook het geval wanneer
                                                  
469 Vgl. eerder onder meer J. KOHLER, “Le code civil dans la théorie et la pratique allemandes”, in Le code
civil 1804-1904, Livre du centenaire, Parijs 1904, p. (617) 619, - met verwijzing naar J. KOHLER, Gesammelte
Abhandlungen zum gemeinem und französischen Civilrecht, Mannheim 1883, p. 466 v., die aantoont dat deze
regel precies de vertaling is van de regels van de Gesamthand en daaruit stamt, en niet uit de romeinsrechtelijke
opvatting van de onverdeeldheid (waarbij geen terugwerking gold).
De uitwerking van de terugwerkende kracht van de verdeling in het oud-franse recht was dus duidelijk in strijd
met de zgn. Romeinsrechtelijke opvatting van de mede-eigendom en hield tevens een keuze in voor een geheel
andere opvatting van het aandeel in een boedel. Over de ontwikkeling van de regel van de terugwerkende kracht,
zie, behalve VAN HEMEL, Beschikken over een aandeel in een gemeenschap, onder meer G. SIESSE,
Contribution à l’étude de la communauté d’héritiers en droit comparé, 48 v. (op p. 49-50 stelt hij dat de
terugwerking van de verdeling oorspronkelijk slechts een noodzakelijk gevolg was van de bijzondere aard van de
ervengemeenschap, maar op een bepaald ogenblik niet langer vandaaruit werd begrepen, wat grote moeilijkheden
heeft veroorzaakt); P. VAN BEMMELEN, “Regtsgemeenschap”, in Regtsgeleerde opstellen, I, 296 v.
470 De terugwerkende kracht van de verdeling s.s. is bv. ook uitgesloten bij sommige intellectuele rechten. Art.
43 § 3 Octrooiwet bepaalt dat de gewone regels inzake verdeling (waaronder ook de terugwerkende kracht) niet
van toepassing zijn inzake octrooien (en octrooiaanvragen). Niet duidelijk is of de toebedeling krachtens
verdeling van rechtswege intreedt dan wel een levering vereist. Onduidelijk is dit ook voor de verdeling van on-
verdeelde rechten op een merk, tekening of model. Aangezien het hier om Beneluxwetten gaat, zou het niet
verwonderlijk zijn dat het stelsel van deze wetten daar wel van uitgaat, omdat dit het stelsel is van het
(Staats)Nederlandse recht.
471 Het uit onverdeeldheid treden bij een afzonderlijk goed kan niet gebeuren door middel van een verdeling,
maar enkel door een overdracht van de zaak aan een derde (in zijn geheel) of aan één van de mede-eigenaars



© M.E. STORME GENT-MARIAKERKE, 2007                                                         - 290 -

het niet om een mede-eigendom gaat, maar om een opsplitsing in vruchtgebruik van de
langstlevende en blote eigendom : de blote eigenaar c.q. vruchtgebruiker zijn juist wél
beschikkingsbevoegd over hun recht ten aanzien van het geheel zowel als elk van de
goederen; vandaar is het logisch dat art. 745 sexies § 4 bepaalt dat de omzetting van dit
vruchtgebruik geen terugwerkende kracht heeft.

 Ook bij die andere zo dadelijk nog verder te bespreken declaratieve operatie, namelijk
zakelijke subrogatie, gaat het bij die zogezegde terugwerkende kracht om deze twee regels, nl.
dat de subrogant die een goed verkrijgt waarin zijn schuldeiser zakelijk gesubrogeerd wordt,
ab initio in zijn beschikkingsbevoegdheid over dat goed beperkt wordt, zodat zelfs
beschikkingen over dat goed die hij reeds op voorhand zou hebben verricht (bv. cessie of
inpandgeving van toekomstige vorderingen) géén voorrang hebben op die zakelijke subrogatie.

                                                                                                                                                               
(voor het aandeel dat hij nog niet heeft). Het is m.i. ten onrechte dat de regel van art. 577-2 § 8 (die de gewone
mede-eigendom van een afzonderlijk goed betreft) verwijst naar de regels inzake verdeling. Vgl. H. CASMAN,
“Enkele open vragen omtrent beschikkingsbevoegdheden over onverdeelde zaken”, in Liber Amicorum G.
Baeteman, Story scientia Antwerpen 1997, 3 v.
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AFDELING C.  ZAKELIJKE SUBROGATIE

1. Kenmerken en declaratief karakter

Een tweede vorm van declaratieve verkrijging, zij het ditmaal niet krachtens een
rechtshandeling maar krachtens de wet, vinden we bij de zakelijke subrogatie472.

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

Anders dan de persoonlijke subrogatie is de zakelijke subrogatie géén afgeleide wijze van
eigendomsverkrijging. Ook bij zakelijke subrogatie wordt de titel waaronder de goederen -
waarin men gesubrogeerd is - gehouden worden (een algemene of een bijzondere) niet
gewijzigd, maar (geheel of ten dele) “voortgezet” door de gesubrogeerde in plaats van door de
subrogant.

De zakelijk gesubrogeerde houdt het goed, in het recht waarop hij gesubrogeerd is, onder
dezelfde titel waaronder waaronder het goed werd verkregen (of bij gebreke aan subrogatie
zou zijn verkregen) door de subrogant. Binnen de grenzen van de subrogatie heeft hij de
rechten die de subrogant zou hebben verkregen.

Het recht van de gesubrogeerde is dus wel afgeleid van de subrogant, maar niet in de
technische betekenis van "afgeleide wijze van eigendomsverkrijging". Het is afgeleid in die
zin dat de gesubrogeerde niet meer rechten verkrijgt dan de subrogant zou hebben verkregen,
maar het is niet afgeleid in die zin dat het recht van de gesubrogeerde niét afkomstig is uit het
vermogen van de subrogant, maar gehouden wordt onder de titel waaronder de subrogant het
zou verkregen hebben. De zakelijke subrogatie vertoont aldus een grote gelijkenis met de
toebedeling uit een gemeenschap.

Zoals de verdeling zich ent op een rechtsfeit dat leidt tot een gemeenschap, en de gevolgen
daarvan ten dele ongedaan maakt, met voortzetting van de bestaande titel door diegene die uit
de verdeling verkrijgt, zo ook ent de zakelijke subrogatie zich op een ander rechtsfeit,
                                                  
472 Zie verder V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Intersentia Antwerpen 2003, passim; E. DIRIX, "Zakelijke
subrogatie", R.W., 1993-94, 273.
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waardoor het zakelijk recht van de gesubrogeerde geheel of gedeeltelijk tenietgaat, wat
precies in zekere mate ongedaan wordt gemaakt doordat het recht door die zakelijke
subrogatie gehandhaafd blijft met voortzetting van andermans titel door de zakelijk
gesubrogeerde. Dit verklaart waarom de gesubrogeerde in beginsel voorgaat op alle (andere)
rechtsopvolgers van de subrogant. Subrogatie kan zich daarbij niet enkel enten op een
overdracht, maar ook op een andere wijze van verkrijging van goederen door de
gesubrogeerde (bv. zaaksvorming, vermenging, enz.).

Om de voorwaarden voor zakelijke subrogatie na te gaan, bespreken we afzonderlijk de
zakelijke subrogatie in het kader van een afgescheiden vermogen en die daarbuiten.

2. Afgescheiden vermogens : algemene zakelijke subrogatie

Afgescheiden vermogens werden in het Algemeen deel al uitvoeriger besproken. Wanneer nu
goederen uit een afgescheiden vermogen daaruit verdwijnen – ofwel omdat zij bevoegdelijk
worden vervreemd, ofwel zonder bevoegdheid maar doordat het volgrecht is tenietgegaan –
dan worden de rechten van de gerechtigden op dat vermogen hun rechten vaak mede
gehandhaafd op andere goederen doordat deze in de plaats van de eerste in dat vermogen
komen.

In de meeste gevallen is een beroep op zakelijke subrogatie hiervoor overbodig, omdat dit het
zopas genoemde rechtsgevolg zal voortvloeien uit een rechtshandeling. Wanneer de persoon
die het vermogen bestuurt in de uitoefening van zijn functie goederen verkrijgt, zullen deze
toekomen aan dat vermogen, en dit in beginsel zowel wanneer die goederen op naam van de
rechthebbenden van het vermogen zijn verkregen (dus bij een gemeenschap: op
gemeenschappelijke naam), dan wel enkel voor rekening van de rechthebbenden van het
vermogen zijn verkregen (dus bij een gemeenschap: voor gemene rekening) (in het eerste
gevalk gaat het om een gewone vertegenwoordiging, in het tweede om een middellijke
vertegenwoordiging).

Subsidiair echter kan ook zakelijke subrogatie spelen473.

3. Voorwaarden voor bijzondere zakelijke subrogatie

Voorbeelden van bijzondere zakelijke subrogatie en aanverwante rechtsfiguren kwamen eerder
al ter sprake.

                                                  
473 Een variante op de subrogatie vinden we bij verkrijging krachtens wederbelegging, zoals bv. in het geval van
art. 1403 BW, waarbij een door een echtgenoot met verklaring van vervroegde wederbelegging aangekocht goed
van rechtswege overgaat van de huwelijksgemeenschap naar het eigen vermogen op het ogenblik van de
terugbetaling van meer dan de helft van het bedrag dat voor de aankoop is opgenomen uit de
huwelijksgemeenschap, mits dit binnen de 2 jaar na de aankoopakte gebeurt.
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Zo bespraken we kort de handhaving van rechten die men had op geïncorporeerde, vermengde
of verwerkte zaken door voortzetting van die rechten op het geheel van of een aandeel in de
hoofdzaak, de nieuw gevormde zaak of de vermengde hoop (zie de vermelding bij de
bespreking van natrekking, zaaksvorming en vermenging). Ook hier zien we dat in sommige
gevallen het recht op de nieuwe zaak door de gerechtigde op de verloren gegane zaak wordt
verkregen omdat de zaaksvormer enz. minstens ten dele voor rekening van die oude
gerechtigde optreedt (vertegenwoordiging). Maar wanneer de zaaksvormer dat niét doet, kan
onder bepaalde voorwaarden zakelijke subrogatie plaatsvinden.
(NB. bij vermenging van effecten door deponering in een gemeenschappelijk effectendepot
ontstaat o.i. een gemeenschappelijk vermogen, zodat dit geval reeds onder de hoger besproken
afgescheiden vermogens valt474).

Hoger werd ook reeds de figuur besproken waarbij schuldvorderingen die ontstaan op naam
van een bepaalde persoon desondanks “ab intio” toekomen aan een andere persoon, zodat ze
geacht wordt rechtstreeks in diens hoofde (vermogen) te zijn ontstaan. Zoals gezegd kan ook
dit het gevolg zijn:
- van middellijke vertegenwoordiging (waar de vorderingen die de vertegenwoordiger

verkrijgt voor rekening van zijn opdrachtgever op zijn naam staan maar in het vermogen
van de opdrachtgever vallen), maar ook

- van een toewijzing bij verdeling of een aanwas (een vordering ontstaan als een
gezamenlijke vordering, die door die verdeling of aanwas aan één van de
medegerechtigden toekomt),

- van de uitoefening van een naastings- of uitkooprecht, of
- tenslotte ook van een variante op de zakelijke subrogatie die we vinden in de figuur van de

“kwalitatieve vorderingen”, met name in die gevallen waar bij het ontstaan van de
kwalitatieve vordering zij reeds van rechtswege geheel of ten dele toekomt aan iemand
anders dan de persoon op wiens naam ze ontstaat. Dit werd hoger reeds iets uitvoeriger
besproken (het gaat niet altijd om zakelijke subrogatie in enge zin, met name niet wanneer
de vordering slechts een vergoeding is voor de waardevermindering van het oorspronkelijk
onderpand en niet geheel in de plaats ervan komt omdat het oorspronkelijk onderpand nog
bestaat, zij het met een mindere waarde).

Een ander bijzonder wettelijk geregeld geval is de toewijzing aan de benadeelde van een
misdrijf van de strafrechtelijk verbeurdverklaarde goederen475.

                                                  
474 Door de vermenging wordt de eigendom van het gedeponeerde effect omgezet in een aandeel in het
effectendepot als mede-eigendom (zie art. 9 lid 2 (voorheen 7 lid 2 van het KB giraal effectenverkeer, dat spreekt
van “storting” bij de vereffeningsinstelling). Deze omzetting is declaratief in die zin dat de titel waaronder men
houdt niet wordt gewijzigd.
475 Art. 44 SW. Zie uitvoeriger V. SAGAERT, TPR 2001, p. 89 v.; V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie, 2003 nr.
108.
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Recente doctrine (m.b. V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie) heeft overtuigend aangetoond dat
zakelijke subrogatie niet beperkt blijft tot wettelijk476 omschreven gevallen (wettelijke
affectatie van het goed) en deze waarin het surrogaat een schuldvordering is477, maar een
algemeen geldende rechtsfiguur is onder een aantal voorwaarden. Zonder in te gaan op alle
mogelijke andere gevallen van zakelijke subrogatie in ons recht, kunnen we de algemene
voorwaarden waaronder ze intreedt opsommen.

1° Zakelijke subrogatie kan enkel intreden voor de handhaving van zakelijke rechten478, niet
van andere rechten op zaken of vermogens. Onder zakelijke rechten verstaan we ook de
onlichamelijke rechten op aandelen in afgescheiden vermogens en het collectief pandrecht van
de concurrente schuldeisersd na samenloop. Louter obligatoire rechten, algemene voorrechten
e.d.m. worden dus niet gehandhaafd door middel van zakelijke subrogatie479. Zakelijke
subrogatie is ook uitgesloten voor rechten die uit hun aard niet kunnen worden voortgezet op
iets anders dan het oorspronkelijke voorwerp van het recht (bv. erfdienstbaarheden op het
lijdend erf).

2° Zakelijke subrogatie treedt enkel, en het zakelijk recht wordt enkel gehandhaafd op het
surrogaat, wanneer er een causaal verband bestaat tussen het wegvallen van het oorspronkelijk
onderpand als voorwerp van het zakelijk recht van de gesubrogeerde en het in plaats daarvan
ontstaan of verkregen worden van het surrogaat (het surrogaat zou niet verkregen zijn indien
het oorspronkelijk voorwerp niet verloren was gegaan).

3° Zakelijke subrogatie wijkt niet af van de hoger besproken regels inzake eenheid, specialiteit
en bepaaldheid van het voorwerp van zakelijke rechten. Zakelijke subrogatie kan dus enkel
rechten (eigendom, mede-eigendom, pandrecht, enz.) verschaffen op een surrogaat wanneer
dat surrogaat aan de genoemde vereisten voldoet, en meer bepaald gespecifieerd is.
Zakelijke subrogatie is niet uitgesloten bij vermenging, in zoverre er een mede-eigendom kan

                                                  
476 Bv. art. 747, lid 2 BW, art. 10 Hyp.W., 58 Landverzekeringsovereenkomstenwet 1992, art. 7 lid 7
Monumenten- en landschappenwet 7-8-1931, en dergelijke meer.
477 Deze restrictievere (zij het niet de meest restrictieve) opvatting vainden we bv. bij E. DIRIX, "Zakelijke
subrogatie", R.W., 1993-94, 273 v. Volgens H. de PAGE, Traité, V nr. 600 speelt de subrogatie in zoverre de wet
erkent dat een bepaald goed dezelfde affectatie (bestemming) heeft als het verdwenen goed. Meestal gaat het om
een affectatie in waarde, en is de subrogatie dus een middel tot behoud van dezelfde waarde van een vermogen,
ongeacht de precieze samenstelling c.q. het precieze voorwerp ervan (DE PAGE Traité, III nr. 513 A.).
478 Niet alle zakelijke zekerheden zijn ook zakelijke rechten. Algemene voorrechten zijn dat bv. zeker niet, en
sommige bijzondere voorrechten evenmin. Andere bijzondere voorrechten zijn echter wel zakelijke rechten, en
dus eigenlijk een soort pandrechten (dit komt verder ter sprake) - zodat zakelijke subrogatie speelt. Zie bv. voor
het zgn. voorrecht (in feite pandrecht) van de verhuurder Hof Antwerpen 28-4-1997, RW 1997-98, 678.
479 Een eenzijdige verkoopbelofte of optie op een zaak kan niet gelicht worden op de verzekeringsuitkering die
verschuldigd was ingevolge de vernieling van de zaak: Cass. 12 december 1991, Arr. Cass. 1991-92, 336 = Pas.
1992 I 284, concl. B. Janssens de Bisthoven = RCJB. 1994, 7, noot F. GLANSDORFF = Rev. not. b. 1992, 107,
noot D.S. = RW 1992-93, 217, noot A. CARETTE.
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ontstaan waarbij het aandeel van eenieder procentueel kan worden bepaald, wat veronderstelt
dat het geheel van de vermengde goederen duidleijk afgebakend is.
Om die reden kan zakelijke subrogatie slechts zeer uitzonderlijk rechten verschaffen op een
geldsom (namelijk enkel wanneer die geldsom duidelijk afgezonderd is gebleven, bv. door
middel van een bijzondere rekening); chartaal geld is immers in beginsel steeds vermengd met
alle ander geld van de bezitter ervan, en giraal geld (een geldvordering) maakt deel uit van een
ondeelbare rekening-courantverhouding tenzij het op een afzonderlijke rekening is
afgezonderd. Ook volstaat het niet dat een ander goed in waarde toeneemt opdat het een
surrogaat zou worden (bv. een bestaande bankrekening op naam van de debiteur, waarop giraal
geld wordt overgeschreven kan geen surrogaat zijn, een zelfstandige aparte rekening kan dat
wel zijn, ook wanneer ze op naam staat van de debiteur, mits die deze dan wel qualitate qua
houdt (zgn. kwaliteitsrekening)).

4° Zakelijke subrogatie treedt enkel subsidiair in, en met name wanneer er a) geen volgrecht
meer is op het oorspronkelijk voorwerp, en b) het surrogaat niet reeds krachtens middellijke
vertegenwoordiging, naasting e.d. verkregen is.

Volgens sommigen is zakelijke subrogatie ook subsidiair aan verbintenisrechtelijke remedies
andere dan deze uit ongegronde verrijking (een vergoedingsaanspraak uit overeenkomst of
onrechtmatige daad; die uit ongegronde verrijking is immers nog meer subsidiair), zodat het
zakelijk recht maar op het surrogaat zou kunnen worden uitgeoefend indien de debiteur van de
obligatoire aanspraak insolvabel is. Maar over deze voorwaarde bestaat er geen
eensgezindheid. M.i. is het veeleer zo dat zakelijke subrogatie niet verhindert dat de persoon
op wiens naam het surrogaat staat of ontstaat, in vele gevallen een bewindsbevoegdheid over
dat goed behoudt. Zo bv. zullen kwalitatieve vorderingen die op naam van de subrogant
ontstaan, in beginsel door die subrogant kunnen worden uitgeoefend (zolang deze niet failliet
is e.d.) en niet zomaar door de gesubrogeerde. Zakelijke subrogatie kan aan
vermogenbestanddelen dan ook in zekere mate hetzelfde statuut geven als dat van
vennootschapsgoederen voor de aandeelhouder van de vennootschap of dat van trustgoederen
voor de beneficiary van de trust480.

4. Gevolgen van zakelijke subrogatie

Het belangrijkste rechtsgevolg van de subrogatie is zoals gezegd de handhaving van het
zakelijk recht op een nieuw voorwerp. Maar die veranderign van voorwerp brengt natuurlijk

                                                  
480 De anglo-amerikaanse trust is precies ook gegrond op het onderscheid tussen de zaak als zaak en de zaak als
waarde (zie B. RUDDEN, "Things as Thing and Things as Wealth", 14. Oxford Journal of legal studies, 1994, 81
v). Zakelijke zekerheidsrechten komen daar dichtbij; in vele opzichten hebben zij meer betrekking op de waarde
van het goed dan op het goed zelf. Een echte trust veronderstelt echter wel een afgescheiden vermogen, en dus
een veralgemeende zaaksvervanging (zie verder onder nr. 82 en voetnoten).
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ook enige wijzigingen mee in het gehandhaafde recht, ondanks aspecten van continuïteit.

- Het gehandhaafde recht past zich aan aan de aard van het surrogaatvoorwerp. Zo bv. zal een
vergoedingsaanspraak die door zakelijke subrogatie aan de hypotheekhouder van het vernielde
goed toekomen, hem geen hypotheekrecht verschaffen (er bestaat geen hypotheek op
schuldvorderingen) maar een pandrecht481.

- De na de subrogatie toepasselijke regels zijn die van het nieuwe voorwerp; zo bv. de
toepasselijke publiciteitsregels.

Zoals hoger reeds uiteengezet is de titel van de gesubrogeerde dus geen andere dan de titel
waaronder de subrogant heeft verkregen of zou hebben verkregen, ware er niet de zakelijke
subrogatie. De titel is dus niét de vordering die hij had op de gesubrogeerde, maar wel de titel
van die gesubrogeerde (in termen van driepartijenverhoudingen: de titel van de gesubrogeerde
is te vinden in de “valutaverhouding” en niet in de “dekkingsverhouding”, die de interne
verhouding is tussen gesubrogeerde en subrogant).

Aangezien de gesubrogeerde zijn recht niet afleidt van de subrogant, is hij in beginsle niet
gebonden aan de beschikkingen in strijd met zijn recht die de subrogant zou hebben verricht,
tenzij de subrogant de bevoegdheid had om die voor rekening van de gesubrogeerde te
verrichten (en behoudens toepassing van de regeles van derdenbescherming tegen de
gesubrogeerde).

De rechten van de subrogant zijn wel beperkt tot de rechten die voortvloeien uit de titel van de
gesubrogeerde. De subrogant zal dus beschermd worden als derde-verkrijger in de mate waarin
de gesubrogeerde beschermd zou zijn; tegen de gebreken van de titel zelf (die van de
gesubrogeerde) wordt is hij géén derde-verkrijger.

Ook wordt bij subrogatie aan de gesubrogeerde in beginsel géén bescherming verleend aan de
verkrijger tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de subrogant, zodat in de verhouding
tussen de verkrijger van de schuldvordering door subrogatie en derden met een ouder zakelijk
recht de publicatie ervan (bv. mededeling aan de debiteur van de schuldvordering waarin men
is gesubrogeerd) ook geen rol speelt. Deze kan wel een rol spelen voor de bescherming van de
schuldenaar, wanneer de subrogatie heeft plaatsgevonden in een schuldvordering : de
schuldenaar te goeder trouw kan immers bevrijdend betalen aan de schijnschuldeiser (bv. de
persoon van wie men denkt dat hij de schuldvordering door subrogatie heeft verkregen).

Omgekeerd is ook de gebondenheid van de schuldeisers van de subrogant (die immers in
beginsel niet benadeeld worden) niet afhankelijk van de publicatie van de subrogatie: de

                                                  
481 Vgl. V. SAGAERT, Zakelijke subrogatie,  2003, nr. 36.
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subrogatie kan aan de schuldeisers van de subrogant tegengeworpen worden door het feit zelf
van de betaling (of ander feit) (voor het bewijs van de datum van betaling geldt in beginsel
wel de regel van art. 1328 BW). Een uitzondering vinden we meer bepaald bij hypothecaire of
onroerend bevoorrechte schuldvorderingen (art. 5 Hyp.W.). In bepaalde gevallen diene voor
de tegenwerpelijk bepaalde vormen te zijn vervuld (bv. artr. 1250 lid 2 B.W. bij persoonlijke
subrogatie)482.

                                                  
482 Dit betreft inderdaad de tegenwerpelijkheid aan derden : Cass.fr. 11-1-1893, S. 1894 I 12.
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