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HOOFDSTUK I 

DE OPENBAARMAKING 

I - BEGINSEL. - Men kent de beweegredenen waarom de wetgever het 
principe van de openbaarmaking heeft vooropgezet : waar in beginsel de 
wilsovereenstemming tussen partijen volstaat om eigendomsoverdracht 
tot gevolg te hebben, dienen derden, die van deze overdracht geen kennis 
hebben, door bijzondere regels beschermd te worden tegen mogelijk 
bedrog. 

Deze r~gels houden in dat, t.o.v. derden te goeder trouw, de overdracht 
van roerende goederen slechts plaats heeft wanneer de nieuwe verkrijger 
er het bezit van heeft (art. 2279 en I 14I B.W.), en wat onroerende goederen 
betreft door de publiciteit ingevolge overschrijving ten kantore van hypo
theekbewaring (art. I van de hypotheekwet) (De Page et Dekkers, VI, 
nr. 89-90; - Kluyskens, VI, nr. I e.v.). 

2 - HET BEGRIP ,DERDE" IN ART. I VAN DE HYPOTHEEKWET. - Volgens 
art. I van de hypotheekwet zijn de derden die zich op de bescherming 
van haar bepalingen mogen beroepen : derden die zonder bedrog gecontrac
teerd hebben. 
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Deze omschrijving gaf aanleiding tot uiteenlopende interpretaties. 
Vermits er sprake is van derden die gecontracteerd hebben, meenden zekere 
auteurs dat slechts derden die rechtverkrijgenden onder bijzondere titel 
waren van een der partijen zich op de bescherming bedoeld bij art. I 
konden beroepen. Deze auteurs motiveren hun zienswijze met te verwijzen 
naar de betiteling van de inleidende bepalingen van de wet van r851, 
die gewag maakt van Overdracht van zakelijke rechten : hieruit zou moeten 
blijken dat het stelsel van de openbaarmaking slechts antwoord gaf op 
de vraag wie van de verschillende titularissen van een bepaald zakelijk 
recht voorrang verdient (Martou, I, nr. 66; - besluiten van Procureur 
Generaal Mathieu Leclercq voor het- tegenstrijdig- cassatiearrest van 
8 mei 1856, Pas., I856, I, 26o). 

Deze zienswijze, die de chirographaire schuldeisers van de contrac
tanten uit de categorie van de beschermde derden van art. 1 van de hypo
theekwet uitsluit, werd nooit gevolgd door het hof van cassatie. Het hof 
heeft zich immers in talrijke arresten uitgesproken voor een ruime inter
pretatie van dit begrip derden, op grand van de overweging dat de wetgever 
van r85r de bedoeling voorzat om door een zo ruim mogelijke publiciteit 
een maximum van betrouwbaarheid te verlenen aan het onroerend krediet 
(De Page et Dekkers, VII, nr. I070 B en C). Vandaar dat als derden 
moeten worden aangezien : aile belanghebbenden die in de niet-over
geschreven akte een partij zijn (Cass., 8 mei r856, Pas., 1856, I, 260; -
Cass., II februari I9I5, Pas., 1915-I6, I, I83;- Cass., 8 december 1921, 
Pas., I922, I, 93; - Cass., 2I januari I932, Pas., 1932, I, 42; - Cass., 
3 april 1950, Pas., I950, I, 55I, motieven) mits die akte van aard zij om 
hun rechten te schenden, hetzij hun zakelijke rechten met betrekking tot 
het onroerend goed voorwerp van de akte, hetzij hun persoonlijke rechten, 
doch wat deze laatste categorie rechten betreft onder de uitdrukkelijke 
voorwaarde dat het gaat om concurrerende rechten die vooraf in werking 
werden gesteld door de aanspraken van de schuldenaar op het kwestieuze 
onroerend goed (Cass., 5 juli I90I, Pas., 1901, I, 315, en de besluiten 
van Advocaat-generaal Van Schoor;- Cass., 27 maart 1952, Pas., 1952, I, 
475; - Cass., 20 oktober I955, Pas., I956, I, 145, en besluiten van Pro
cureur-generaal Hayoit de Termicourt; - Cass., 23 maart 1956, Pas., 
1956, I, 783; ]. T., 1956, 586, en noot J. Custers; - Cass., 8 april 1957, 
R.C.].B., I958, 95; - Dabin, J., De la signification du mot ,tiers" dans 
!'article rer de la loi hypothecaire (16 decembre I85I), et specialement de la 
position du preneur a bail, R.C.].B., I958, 98 e.v.). 

In geval van faillissement moet de massa van de schuldeisers beschouwd 
worden als derde in de zin van art. 1 van de hypotheekwet, zegt het hof 
van cassatie in zijn arrest van 2 februari I961 (Rev. prat. not., 1963, 140). 
Het hof bevestigt hiermede zijn vroegere rechtspraak (arresten van 5 juli 
1901 en 21 januari 1932, zie hoven) : immers, het ontzeggen aan de ge
failleerde van het beheer van zijn goederen - onmiddellijk gevolg van 
het vonnis van faillietverklaring - komt neer op een werkelijk beslag 
(De Page et Dekkers, VII, nr. 1074). 
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3 - GoEDE TROUW - Nodig is oak dat deze derden zouden gecontrac
teerd hebben zonder bedrog. De wetgever heeft enkel derden te goeder 
trouw willen beschermen (Cass., 8 mei I856, 5 juli I90I, II februari I9I5, 
8 december I92I, 2I januari I932, 11 juni I954, zie boven, nr. 3 ;-De Page 
et Dekkers, VII, nr. I078; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges 
immobiliers, nrs. 376-377; - Martou, I, nrs. 68-7I). 

De goede trouw is in principe ondersteld (art. 2268 B.W.). Terecht 
besliste daarom de vrederechter van St.-Truiden, dat hij die zulks betwist 
het bewijs van de kwade trouw moet leveren, zij het dan door alle middelen 
van recht (Vred. St.-Truiden, 2I januari I964, R. W., I964-65, 594; T. not., 
I964, 43 ; - vgl. Kluyskens, VI, nr. 30). 

4 - De goede trouw resulteert uit de omstandigheid dat de derde, op het 
ogenblik van het ontstaan van zijn rechten, geen kennis had van het be;taan 
van_--ae-niet-overgeschreven ikte (Vred. St.~·Tru'ichm,- 2i ja~uari ~1964, ·zre-
boven, nr. 3; -=t:u1k, 8 februari I962, Pas., I963, II, I42), dus geen kennis 
had van de voor-overdracht zelf (De Page et Dekkers, VII, nr. I078 ;
Custers, J., noot in]. T., I956, 587 e.v.;- Dekkers, Handboek, I, nr. I49I; 
- Kluyskens, VI, nr. 30; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges immo
biliers, nr. 93). 

Het hof van cassatie heeft desbetreffend een arrest geveld op 3 mei 
I956 (Pas., I956, I, 928). In de betwisting die tot het arrest aanleiding 
gaf, werd door de tegenstrever van een hypothecaire schuldeiser van wie 
de zekerheid ingeschreven was, opgeworpen dat deze schuldeiser niet te 
goeder trouw was omdat - zo beweerde de eiser in verbreking - de 
schuldeiser op het ogenblik van de hypotheekstelling, kennis had van de 
reeds mondeling gesloten verkoop. Het hof verwerpt de voorziening : 
ongetwijfeld had de verweerder op het ogenblik van de hypotheekstelling 
kennis van de ernstige (door de eigenaar evenwel betwiste) aa~spraken 
van aanlegger op het later bezwaard goed, doch niet van de ~C>ndeli;g~ 

1 vervreemding die had plaatsgegrepen. Uit het eenvoudig kennisdragen 
van de aanspraken van aanlegger, kan niet woraei1 afgeleid dat verweerder 
contracteerde met bedrog -in de zin van art. I van de hypotheekwet. 

Bij arrest van I9 maart I965 (Pas., I965, I, 76I ; R. W., I965-66, 39I) 
preciseert het hof zijn rechtspraak. De betwisting had betrekking op twee 

. concurrerende verkopen gesloten bij onderhandse akten, de eerste in 
augustus I959, de tweede in oktober I959; de tweede verkoop gaf aan
leiding tot het opmaken van een authentieke akte die werd overgeschreven 
in november I959· De feitenrechter had vastgesteld dat, alhoewel de tweede 
koper geen kennis had van het geschrift waarbij het goed reeds in augustus 
I959 vervreemd was, niettemin uit de tussen verkoper en tweede koper 
gevoerde briefwisseling bleek dat laatstgenoemde kennis had o[__~~~~t 
hebben van het bestaan van een vorige vervreemding; welnu het hof van 
cassatie oeslist~ dat geacht wordt met b~'di(;'f£-gec-;ii.tracteerd te hebben, 
hij die bij de koop kennis heeft van het bestaan van een vorige overeen-

an _ .... 
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komst van eigendomsoverdracht (van de wilsovereenstemming, bet nego
tium) zonder dat vereist is dat hij kennis zou gehad hebben van bet geschrift 
(instrumentum) dat de niet overgeschreven overeenkomst vaststelt. 

5 - HET BEGRIP ,DERDE" IN ART. 5 VAN DE HYPOTHEEKWET. - Het 

begrip derde in art. 5 van de hypotheekwet heeft dezelfde inhoud als in 
art. 1 : aan beide wetsbepalingen ligt immers dezelfde bedoeling ten 
grondslag (De Page et Dekkers, VII, nr. 897 en 1117; R.P.D.B., Tw. 
Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 774;- Cass., 8 mei 1856 en 5 juli 
1901, zie hoven, nr. 3). Derhalve worden alleen beschermd, derden die 
een belang hebben, d.w.z. titularissen van een concurrerend zakelijk of 
persoonlijk recht op bet onroerend goed, voorwerp van het,_gemis-aa'n 
kanttekeriing. 

Toepassing van dit principe wordt gemaakt in bet arrest van 30 juni 
1962 van bet hof van beroep te Gent (T. not., 1963, 234). De Nationale 
Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid was titularis van een hypo
theek die regelmatig ingeschreven werd op 8 februari 1958. Enkele weken 
later liet de Belgische Staat de wettelijke fiscale hypotheek inschrijven. 
Op 12 juni 1958 betaalde de N.V. Les Assurances du Credit aan de 
N.M.K.N. een deel van de hypothecaire schuld mits subrogatoir kwijt
schrift bij onderhandse akte; dus niet bij authentieke akte, zodat ook al 
geen kanttekening geschiedde. Nadien volgde het faillissement van de 
eigenaar van bet bezwaarde goed. De curator zowel als de Belgische Staat 
betwistten de voorrang van de N.V. Les Assurances du Credit, wegens 
niet-naleving van de wettelijke vereisten van art. 5 van de hypotheekwet : 
de indeplaatsstelling kwam niet voort uit een akte conform aan art. 2 

van de hypotheekwet, bet subrogatoir kwijtschrift had geen vaste datum 
en er was geen kanttekening verricht in de rand van de oorspronkelijke 
hypothecaire schuldvordering. Indien de stelling van de curator en de 
Staat aanvaard werd - wat in eerste aanleg gebeurde - was de subrogatie 
hun niet tegenstelbaar en zou de in de plaats gestelde N.V. bijgevolg 
haar voorrang verliezen. 

Het bof bepaalt vooreerst wie derde is in de zin van art. 5 van de 
hypotbeekwet : ,als derden in de zin van meergemeld artikel kunnen enkel 
beschouwd worden degenen die vreemd waren aan de bewuste subrogatie 
en die er belang bij bebben deze te weren om hun eigen rechten te kunnen 
inroepen". Welk belang zouden de gewone scbuldeisers en bijgevolg de 
curator die hen na bet faillissement vertegenwoordigt, kunnen doen 
gelden ? Voor hen is bet onverschillig te weten aan wie uiteindelijk de 
hypothecaire scbuldvordering die regelmatig ingeschreven werd, zal worden 
terugbetaald, of het nu aan de oorspronkelijke dan wel aan de gesubro
geerde scbuldeiser weze. Dezelfde redenering geldt t.a.v. de wettelijke 
hypotheek van de Staat die alleszins geprimeerd was door deze van de 
N.M.K.N. 
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6 - De zojuist besproken betwisting gaf aanleiding tot uiteenlopende 
beslissingen, naargelang van de interpretatie van de gevolgen van een 
betaling met subrogatie. 

Volgens een eerste opvatting client geen rekening meer gehouden te 
worden met de oorspronkelijke schuldeiser vermits die betaald is en der
halve handlichting moet geven, terwijl de gesubrogeerde schuldeiser client 
geweerd bij gemis aan kanttekening (R.P.D.B., Tw. Hypotheques et privileges 
immobiliers, nr. 780, en aldaar aangehaalde rechtspraak). 

Deze opvatting wordt echter verworpen door E. Genin (R.P.D.B., 
Tw., Hypotheques et privileges immobiliers, nr. 781) die betoogt, dat de 
betaling met subrogatie een juridis~he entiteit uitmaakt, zodat, wanneer 
men de betaling inroept, men er de modaliteiten niet van miskennen mag. 

Die tweede opvatting, die overeenkomt met de oplossing van het 
besproken arrest, lijkt ons inderdaad conform met de heersende inter
pretatie van het rechtskarakter van de betaling met subrogatie : dusdanige 
betaling is een modaliteit van de instelling van de subrogatie zelf, een 
overdracht van schuldvordering van bijzondere aard, zonder dat de nadruk 
mag gelegd worden op de betaling en zonder dat deze afzonderlijk mag 
beschouwd worden t.a.v. de fictieve overdracht die ermee gepaard gaat 
(De Page, III, nr. 514;- Kluyskens, I, nr. 175). De voorgestane opvatting 
werd bijgetreden door een cassatie-arrest van 19 mei 1922 dat de gesubro
geerde schuldeiser als zodanig weerde t.o.v. een andere hypothecaire 
schuldeiser, doch dat zijn rechten erkende langs een omweg : nl. door de 
oorspronkelijke hypotheek die, na-ar li.et oordeel van het ho( onaangetast 
geldig gebleven was (Pas., 1922, I, 310, en noot 2). 

Tenslotte weze, volledigheidshalve opgemerkt, dat in het besproken 
arrest van het hof van beroep te Gent, terloops, in de beweegredenen, 
wordt onderstreept (nadat werd aangevoerd dat de vraag van de datum 
zich niet stelde) dat waar de indeplaatsstelling gebeurde tussen twee 
handelsvennootschappen ter zake een schuldvordering van commerciele 
aard, art. 1328 B.W. alleszins geen toepassing vindt, zodat de datum zowel 
voor de curator als voor de Belgische Staat bindend is. 

HOOFDSTUK II 

DE VOORRECHTEN 

AFDELING I 

Het retentierecht 

7 - PROBLEEMSTELLING. - De instelling van het retentierecht gaf reeds 
aanleiding tot een uitgebreide rechtspraak en literatuur. De besproken 
periode doet hieraan geen afbreuk. 

Een arrest van het hof van beroep te Gent van 4 mei 1961 (R. W., 
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1961-62, 841; R.C.j.B., 1963, 61) beslist, overeenkomstigeen doorgaans 
gevolgde doch niet eenparige rechtspraak, dat de retentie, uitgevoerd op 
grand van de juridische, intellectuele verknochtheid tussen de zaak waarop 
het recht wordt uitgeoefend en de vordering waarvoor het recht wordt 
ingeroepen - m.a.w. gegrondvest op de wederzijdse verbintenissen 
spruitend uit een wederkerig contract - slechts de toepassing is van de 
exceptio non adimpleti contractus. 

Tevens beslist het arrest dat deze exceptie tegenstelbaar is aan de 
curator van het faillissement van de eigenaar van het weerhouden goed. 

Het arrest neemt alzo stelling in twee twistvragen : vooreerst de vraag 
van de terminologie, vervolgens de vraag van de tegenstelbaarheid van het 
recht van retentie aan derden-chirographaire schuldeisers. 

8 - TERMINOLOGIE. - Wat betreft de terminologie vindt het arrest zijn 
vertrekpunt in het arrest van het hof van cassatie van 7 november 1935 
(Pas., 1936, I, 38). Dit cassatiearrest betoogt dat de algemene principes 
van het verbintenissenrecht, en nl. de exceptio non adimpleti contractus, 
volstaan om de retentie tegenstelbaar te maken aan de curator van het 
faillissement van de eigenaar van het goed, voorwerp van de retentie, 
zonder dat het nodig is gewag te maken van hetgeen het arrest noemt 
un soi-disant droit legal de retention. 

De toepassing van bedoelde exceptie wordt, volgens dit arrest, ten 
onrechte betiteld als retentierecht. Het arrest, de bewoordingen van 
het advies van Procureur-generaal Leclercq herhalend, toont zich derhalve 
vijandig t.a.v. een algemene toepassing van een beweerd retentierecht. 

Dezelfde negatieve strekking vinden wij terug in het advies van 
Procureur-generaal J. Matthijs dat voorafgaat aan het besproken arrest 
van het hof te Gent (zie nr. 7). 

Hieruit zou kunnen afgeleid worden dat het retentierecht, buiten de 
enkele wetteksten van het B.W. waarin het wordt toegepast, zich in feite 
beperkt tot de toepassing van bedoelde exceptie. Doch volgens De Page, 
die de terminologiekritiek van voornoemde arresten bijtreedt, zou naast 
de exceptio non adimpleti contractus een eigenlijk retentierecht bestaan 
dat slechts aanvullend zou zijn ; dat nl. slechts dan toepassing zou krijgen 
wanneer het zou uitgevoerd worden op grand niet van een juridische, 
intellectuele verknochtheid, doch wei van een objectieve, materiele ver
knochtheid tussen de zaak, voorwerp van de retentie, en de vordering 
waarvoor het retentierecht wordt ingeroepen (debitum cum re junctum). 
Deze meer extensieve opvatting, in tegenstelling met de theorie die bedoeld 
recht aileen wil toepassen in zoverre het door bepaalde wetteksten van 
het B.W. voorzien is, beschouwt het retentierecht derhalve als een alge
meen rechtsprincipe (De Page, VI, nr. 802 en aangehaalde auteurs; -
Van Ommeslaghe, P., Observations sur les effets et l'etendue du droit de 
retention et de l' ,exception non adimpleti contractus", specialement en cas 
de faillite du debiteur, noot onder het besproken arrest van het hof van 
beroep te Gent, in R.C.].B., 1963, 69 e.v., in het bijzonder nr. 3;- Berten, 
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J., Le droit de retention et ses effets a l'egard des tiers, noot onder Hrb. Gent, 
IS januari I9SS, ]. T., I956, I09). 

9 - TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN-CHIROGRAPHAIRE SCHULDEISERS -

Van meer belang nag is de vraag van de tegenstelbaarheid aan chiro
graphaire schuldeisers van hetzij de exceptio non adimpleti contractus, hetzij 
het retentierecht. 

Het retentierecht, dat geen zakelijk recht is doch integendeel een 
zuiver persoonlijke zekerheid, een negatief dilatoir verweermiddel, is in 
beginsel niet tegenstelbaar aan derden (De Page, VI, nr. 823-825; -
A.P.R., Tw. Voorrechten, nr. I7 en I8). Doch de chirographaire schuld
eisers, alhoewel zij principieel derden zijn, bekleden een bijzondere plaats :. 
zij hebben geen enkel precies, vast omlijnd en gelokaliseerd recht op de 
goederen van hun schuldenaar, doch slechts een algemeen pandrecht, met 
als gevolg dat zij, wanneer zij dit recht uitoefenen, de goederen van hun 
schuldenaar dienen te nemen in de staat waarin deze zich bevinden, met 
de voordelen en lasten. Het gevolg is dat, waar de retentie niet tegenstelbaar 
is aan werkelijhe derden (m.a.w. degenen die bepaalde rechten kunnen 
inroepen op het kwestieuze geed, voorwerp van de retentie) ze wel tegen
stelbaar is aan de chirographaire schuldeisers (De Page, VI, nr. 826) .. 
Ingeval hun schuldenaar failliet is, is derhalve de retentie tegenstelbaar 
aan de curator die de chirographaire schuldeisers vertegenwoordigt. Zowel 
het besproken arrest als het cassatiearrest aanvaarden dit. 

10 - Deze oplossing leidt echter tot onontwarbare toestanden, voor
namelijk in geval van faillissement. 

Immers, de retentor kan de weerhouden zaak niet verkopen, want hij 
beschikt geenszins over een voorrecht; derwijze dat bij verkoop hij ponds
pondsgewijze betaald zal worden, net als de andere chirographaire schuld
eisers. Hij kan trouwens niet verkopen omdat het retentierecht, dat een 
zuiver dilatoir verweermiddel is, alsdan zou uitgebreid worden tot een 
werkelijk pand. 

De curator, zijnerzijds, wordt volledig gestremd in de verwezenlijking 
van het aktief, vermits hij de retentie meet eerbiedigen. Wanneer hij, 
zeals in de praktijk veelvuldig voorkomt, de schuldvordering van de 
retentor uitbetaalt, erkende hij, praktisch gesproken, een voorrecht dat 
de retentor niet bezit. 

Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent van I 5 januari 
I955 (R. W., I95S-S6, 363; ]. T., I956, 108), zeer scherp bekritiseerd in 
een nota van referendaris J. Berten (zie hoven, nr. 8 in fine), had reeds 
nadrukkelijk gewezen op die moeilijkheden en daarom beslist dat de curator 
het recht had de weerhouden zaak op te eisen en te verkopen mits de 
retentor voluit te betalen met de opbrengst van de verkoop. Een vonnis 
van de rechtbank van koophandel te Doornik van 7 april I959 (]. T., I96I, 
26o) spreekt zich in dezelfde zin uit : de retentor is niet gerechtigd de 
afgifte van de zaak te weigeren aan de curator die, krachtens de faillise-
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mentswet, met het te gelde maken van de activa gelast is, maar de curator 
zal met de opbrengst van de verkoop eerst de retentor moeten betalen ; 
vonnis dat bij arrest van 26 januari 1960 van het hof van beroep te Brussel 
bekrachtigd werd (]. T., 1960, 612). Alhoewel de juridische orthodoxie 
van deze beslissingen te betwijfelen valt, hebben zij nochtans de verdienste 
een praktische oplossing te bieden voor onontwarbare toestanden. 

II - Om uit het slop te geraken worden twee, tegengestelde, oplossingen 
voorgesteld in de reeds vermelde merkwaardige studies van J, Berten en 
P. Van Ommeslaghe (zie boven, nr. 8, in fine). 

Volgens Berten moet worden erkend dat het retentierecht, ingevolge 
zijn karakter van zuiver persoonlijk negatief verweermiddel, slechts gevolgen 
heeft tussen partijen en niet tegenstelbaar is aan derden, zelfs niet aan de 
chirographaire schuldeisers. Enerzijds wordt hiermee de billijkheid in de 
verhoudingen tussen partijen, grondslag van dit rechtsprincipe, geeer
biedigd, terwijl anderzijds dezelfde billijkheid t.o.v. derden-chirographaire 
schuldeisers wordt bereikt, meer bepaald dan nog ingeval van faillissement 
waar de wetgever de individuele belangen heeft willen opofferen aan de 
gemeenschappelijke belangen van de massa. Tevens wordt dan het principe 
van de beperkende interpretatie van de voorrechten nageleefd, vermits 
een andere oplossing er in de praktijk op neerkomt aan de retentor een 
voorrecht zonder tekst toe te kennen (vgl. De Page et Dekkers, VII, 
nr. 14-16). 

Van Ommeslaghe daarentegen stelt voor aan de retentor het recht 
toe te kennen om bij voorrang betaald te worden met de prijs van de 
weerhouden zaak, wat evenzeer de tegenstellingen oplost en daarbij over
eenkomt zowel met de praktische oplossingen van de recente rechtspraak 
als met de vigerende handelsgebruiken. 
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AFDELING II 

De voorrechten en de bepalingen van art. 498 en 451 
van de faillissementswet 

12 - AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING.- Drie gepubliceerde beslissingen 
(Rb. leper, 17 oktober 1962, R. W., 1962-63, 2063; - Rb. Dendermonde, 
22 februari 1964, ]. T., 1964, 298; -Gent, 9 maart 1965, R. W., 1964-65, 
1877) liggen in de lijn van de gevestigde rechtsleer en rechtspraak in ver
band met het indienen van een aangifte van schuldvordering zonder 
vermelding van het voorrecht, leemte die eerst later hersteld wordt. Er 
wordt aan herinnerd dat, zo art. 498 van de faillissementswet voorziet 
dat de aangifte van de schuldvordering , ... de voorrechten, hypotheken 
of panden die er aan verbonden zijn ... " vermeldt, dit artikel geen verval 
bepaalt t.o.v. de schuldeiser die nalaat zijn zekerheid te vermelden. 
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Immers, verval van rechten is van stipte uitleg : les decheances ne se 
presument pas ; evenmin trouwens als een stilzwijgende verzaking aan een 
voorrecht vermoed wordt door het niet vanaf de aanvang van de procedure 
van faillissement te doen gelden (R.P.D.B., Tw. Faillite et Banqueroute, 
nr. 1831; - Fredericq, VII, nr. 239). 

13 - lNTERESTEN VAN DOOR VOORRECHT GEWAARBORGDE SCHULDVORDE

RINGEN. - Ingevolge art. 451 van de faillissementswet is de loop van de 
interesten van elke niet door een voorrecht gewaarborgde schuldvordering 
gestuit, te rekenen vanaf het vonnis van faillietverklaring. 

Men heeft zich afgevraagd of deze bepaling toepasselijk was op alle 
voorrechten, zowel de algemene als de bijzondere, dan wel alleen op de 
bijzondere voorrechten. De Franse rechtsleer en rechtspraak heeft geop
teerd voor de laatste oplossing. In Belgie heeft, op doctrinaal gebied, 
referendaris A. Cloquet zich uitgesproken in de zin van de Franse doctrine 
(Nov., Droit Comme'fcial, IV, 1965, La Faillite et les Concordats, nr. 1337). 
Ook de schaarse rechtspraak van de laatste jaren volgde de Franse opvatting 
(Hrb. Brussel, 12 oktober 1940, fur. comm. Brux., 1940, 364;- Hrb. Aalst, 
19 februari 1960, R. W., 1950-60, 1768). Deze rechtspraak werd in de 
besproken periode beaamd door twee arresten van het hof van beroep te 
Gent van 3 februari 1962 (R. W., 1962-63, 1486) en 25 mei 1963 (Pas., 
1964, II, 89; T. not., 1964, 204), alsmede door een vonnis van de rechtbank 
van koophandel teSt Niklaas van 21 september 1964 (R. W., 1964-65, 2088). 

De motivering van dit standpunt van rechtsleer en rechtspraak steunt 
op de tweede alinea van voornoemd art. 451, waarin sprake is van ,de 
aan het voorrecht... verbonden goederen", hetgeen niet kan doelen op de 
algemene voorrechten. 

Wij menen dat dit standpunt het juiste is. Immers, de algemene 
voorrechten zijn geenszins de in werking stelling van zakelijke rechten 
doch wel un aspect particulier de certains droits personnels, une maniere 
d'etre de certaines creances. Rien de plus (De Page et Dekkers, VII, nr. 11). 
Men kan dus niet staande houden dat de goederen die door het algemeen 
voorrecht bezwaard zijn, aan dat voorrecht verbonden zijn. 

14 - Hoe geschiedt de toerekening dezer interesten op een bevoorrechte 
schuldvordering ? Die vraag stelt zich ingeval de opbrengst van het be
zwaarde goed onvoldoende is om de schuldvordering en de interesten, 
die zijn blijven lopen, te dekken. Zij wordt verschillend beantwoord door 
de heren Cloquet en Fredericq. 

Volgens eerstgenoemde (o.c., nr. 1338 en 1338bis) wordt art. 1254 
B.W., dat slechts van suppletieve aard zou zijn, uitgeschakeld ingeval 
van faillissement : de opbrengst van het bezwaarde goed client derhalve 
eerst toegerekend te worden op de verschuldigde hoofdsom. Volgens 
laatstgenoemde (VII, nr. 448) bevat art. 451 van de faillissementswet noch 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend een afwijking van de algemene regel van 
de toerekening voorzien bij art. 1254 B.W. Deze opvatting steunt op de 
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rechtspraak van het hof van cassatie zoals vastgelegd bij het arrest van 
26 oktober 1939 (Pas., 1939, I, 438 met eensluidend advies van procureur
generaal Gesche; Rev. prat. not., 1941, 284; Rev. faill., 1939, 437). 

Wij hebben geen recente beslissingen van de rechtspraak desaan
gaande aangetroffen. 

AFDELING III 

Het voorrecht van de gerechtskosten 
(art. 17 en 19, 1° van de hypotheekwet) 

15 - Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 10 maart 
1962 (fur. Liege, 1962-63, 22) kent aan de notaris, die een akte had opge
maakt houdende vroegtijdige ontbinding van een N.V. wegens verlies 
van een aanzienlijk deel van haar kapitaal, het voorrecht van de gerechts
kosten toe, zowel wat betreft de kosten van de akte als wat betreft het 
ereloon. 

Deze beslissing wijkt af van de rechtspraak : het hof van cassatie 
heeft in een arrest van 23 juni 1834 (Pas., 1834, 272) de gerechtskosten 
omschreven als zijnde kosten verschuldigd voor akten verricht onder 
rechterlijk gezag voor het behoud en de vereffening van het patrimonium 
van een schuldenaar in het belang van zijn schuldeisers ; hetgeen de kosten 
voor vrijwillige akten verschuldigd uitsluit (De Page et Dekkers, VII, nr. 34; 
zie ook, wat betreft de rechtspraak, de door voornoemde auteurs aange
haalde beslissingen, o.c., nr. 53, voetnoot 3). 

De rechtsleer is meer verdeeld. Cloquet spreekt zich uit in de zin 
van de rechtspraak (o.c., nr. 1430); De Page en Dekkers daarentegen 
menen dat de kosten van de door de schuldenaar aangestelde manda
tarissen, en dit ondanks de bewoordingen van het geciteerde cassatie
arrest, beschermd worden door het voorrecht ingeval zij tot voordeel 
hebben gestrekt van de schuldeisers (o.c., nr. 53), doch zij blijven afwijzend 
wat betreft de toekenning van het voorrecht aan de advocaat, zij weliswaar 
niet op grond van het aangehaalde cassatiearrest maar om andere motieven 
(o.c., nr. 5, zie verder nr. 23). 

Het besproken vonnis rechtvaardigt zijn oplossing door de overweging 
dat de verrichtingen van vereffening, voorzien bij art. 178 e.v. van de 
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen onmogelijk 
kunnen uitgevoerd worden indien de vennootschap niet ontbonden werd; 
de notariele kosten in verband met de vroegtijdige ontbinding waren 
noodzakelijk, want die ontbinding beoogde in feite en de bescherming 
van de schuldeisers en die van de aandeelhouders. 

Het wil ons voorkomen dat deze beslissing in geen geval beaamd kan 
worden. Dat de vereffening uiteindelijk aan de schuldeisers ten goede 
komt is mogelijk : daarvoor stelt zich desgevalle de vraag van het voorrecht 
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dan de vereffenaar. Maar de voorafgaande kosten wegens ontbinding van 
de vennootschap dienen evenmin beschermd te worden als de kosten die 
voor een schuldeiser werden uitgegeven om zijn schuldenaar te dagvaarden 
en tegen hem een vonnis te bekomen, niettegenstaande deze laatste kosten 
nodig waren om te kunnen overgaan tot beslaglegging waarvan de kosten 
wel vatbaar zijn voor toepassing van het voorrecht (vgl. De Page et Dekkers, 
VII, nr. 35 en 48; - Coppens, P., Examen de Jurisprudence (1958-196o), 
Faillites et Concordats, XI, 2°, R.C.].B., 1961, 147, en aangehaalde recht
spraak). 

16 - Het is in de zin van de gevestigde rechtspraak dat zich de rechtbank 
te Brussel uitspreekt in haar vonnis van 21 januari 1965 (]. T., 1965, 333) : 
zij weigert, op grond van het cassatiearrest van 1834, het voorrecht van 
de gerechtskosten aan een vereffenaar die in der minne, zonder tussen
komst van de rechtbank, aangesteld werd. 

AFDELING IV 

De voorrechten voor de begrafeniskosten en de kosten 
van laatste ziekte (art. 19, 2° en 3° van de hypotheekwet) 

17 - De_ grenzen van het voorrecht voor de begrafeniskosten zijn goed 
afgebakend, maar er bestaat een zekere onnauvikeurigheid rriet l:ietrekking
tot de uitoefening van het voorrecht; o.m. wanneer de begrafenis besteld 
werd door een erfgenaam. Het is betwist of de erfgenamen gehouden zijn 
voor de bestelde begrafeniskosten. 

Volgens Planiol en Ripert (IV, nr. 356; XII, nr. 30) is de erfgenaam 
die de begrafenis bestelt persoonlijk tot de schuld gehouden, maar kan 
hij verhaal uitoefenen tegen zijn mede-erfgenamen en zal hij tevens tot 
zekerheid van zijn verhaal het voorrecht kunnen inroepen op het vermogen 
van de de cujus. De Page en Dekkers daarentegen nemen niet aan dat de 
erfgenamen gehouden zijn : volgens die auteurs zijn de begrafeniskosten 
een last van de nalatenschap die het vermogen van de afgestorvene be
zwaren vooraleer ten laste te komen van het vermogen van de erfgenamen, 
die voor de betaling a.h.w. eerder uitvoeringsagenten dan schuldenaars 
zouden zijn (VII, nr. 74). 

Wij kunnen die subtiele opvatting moeilijk beamen. Water ook van 
zij, de erfgenaam die betaald heeft bezit een verhaal tegen zijn mede
erfgenamen en kan op grond van de wettelijke subrogatie van art. 1251, 
3de lid, B.W. het voorrecht inroepen dat de schuldvordering van de 
leverancier waarborgt. 

Een vonnis van de rechtbank van koophandel te St-.Niklaas van 
15 juni 1965 (R. W., 1965-66, 252) herinnert eraan dat de erfgenaam in 
het voordeel van de leverancier .,wettelijk gesubrogeerd is wanneer hij 
de nalatenschap heeft aanvaard, omdat hij, in dit geval, juridisch gehouden 
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is tot betaling van de schulden van de nalatenschap". Waarvan het vonnis 
oordeelkundig afleidt dat de erfgenaam die aan de nalatenschap verzaakt 
heeft juridisch niet gehouden is. Indien hij de begrafeniskosten toch 
betaalt, zal hij in het voorrecht aileen gesubrogeerd worden voor zoveel 
hij conventioneel in de plaats van de schuldeiser werd gesteld, overeen
komstig art. 1250 B.W. 

18 - Hetzelfde vonnis herinnert er aan dat zowel de bevoorrechte be
grafeniskosten als de bevoorrechte kosten van de laatste ziekte alleen 
kosten zijn gemaakt met betrekking tot de persoon van de debiteur zelf, 
ter uitsluiting van zijn echtgenote of zijn familieleden. In dezelfde zin 
werd beslist door het hof van beroep te Brussel, in een arrest van 27 maart 
1963 (Pas., 1963, II, 226) en door de rechtbank van koophandel te Brussel, 
bij vonnis van 17 februari 1964 (fur. comm. Brux., 1964, 329). 

Deze zienswijze, die steunt op de tekst van de besproken wetsbe
palingen, wordt thans algemeen gedeeld (De Page et Dekkers, VII, nr. 73 
en 8o; - A.P.R., Tw. Voorrechten, nr. 39 en 43 en aangehaalde rechtsleer 
en rechtspraak). 

AFDELING V 

Het voorrecht van de verhuurder 
(art. 20, 1° van de hypotheekwet) 

19 - ToEPASSINGSVOORWAARDEN. - De door het voorrecht bezwaarde 
goederen zijn deze die het verhuurde goed stof/eren. Hieruit blijkt 
duidelijk dat, in de geest van de wetgever, bedoeld voorrecht aileen slaat 
op de lichamelijke roerende voorwerpen die de huurder in huis gebracht 
heeft, ter uitsluiting van alle onlichamelijke goederen (De Page et Dekkers, 
VII, nr. I 53, B, b; - Derycke, R., o.c., nr. 88; -Cloquet, o.c., nr. 1485). 
Bij arrest van 30 juni 1964 heeft het hof van beroep te Gent dan ook 
terecht bevestigd, dat het voorrecht niet kan uitgeoefend worden op de 
waarde van een handelsfonds, dat hoofdzakelijk bestaat uit onlichamelijke 
goederen, doch allen op bepaalde, tot dit handelsfonds behorende, lichame
lijke roerende goederen die beantwoorden aan het concept ,het verhuurde ... 
stofferen" (R. W., 1964-65, 671). 

Bedoelde goederen, waarop het voorrecht uitgeoefend kan worden, 
dienen niet noodzakelijk eigendom te zijn van de huurder : het voorrecht 
wordt uitgeoefend op alle stofferende goederen, tenzij de verhuurder, 
v66r het binnenbrengen ervan in het verhuurde goed, verwittigd werd 
dat de huurder er geen eigenaar van was (Cloquet, o.c., nr. 1486). Daarbij 
moet de verhuurder te goeder trouw zijn, m.a.w. hij moet op het ogenblik 
dat een bepaald voorwerp in het verhuurde werd binnengebracht, onwetend 
geweest zijn van de omstandigheid dat dit aan een ander in eigendom 
toebehoorde (De Page et Dekkers, VII, nr. 157;- Cloquet, o.c., nr. 1486). 
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Goede trouw wordt evenwel vermoed (art. 2268 B.W.), zodat de huurder 
client te bewijzen dat de verhuurder kennis had van het eigendomsrecht 
van een derde over een bepaalde zaak op het ogenblik van het binnen
brengen ervan in het verhuurde; doch dit bewijs, dat een zuiver feitelijke 
kwetie is, mag geleverd worden door alle middelert van recht, vermoedens 
inbegrepen (De Page et Dekkers, VII, nr. 157;- Cloquet, o.c., nr. 1486;
Kluyskens, VI, nr. 108). Goederen die zonder dat daaromtrent enige 
twijfel kan bestaan bij de verhuurder, kennelijk niet toebehoren aan de 
huurder, vallen dan ook niet onder het voorrecht; bv. het wasgoed dat 
in een wasserij wordt aangetroffen (De Page et Dekkers, VII, nr. 157, 2°). 

Een toepassing van die principes vinden we terug in een vonnis van 
6 januari 1961 van de rechtbank te Luik (]. T., 1961, 353; R.].I., 1961, 217). 
De huurder was commissionnair, d.w.z. dat hij in eigen naam doch voor 
rekening van de eigenaar bepaalde zaken, in casu huishoudelijke apparaten, 
door de eigenaar aan hem in consignatie toevertrouwd, verkocht. Dus
danige toestand is kies : zo de verhuurder niet wist dat de huurder het 
beroep van verkoper van huishoudelijke apparaten uitoefende onder de 
modaliteit van commissionnair zou hij, naar onze mening, de stoffelijke 
voorwerpen rechtsgeldig kunnen aanzien als met het voorrecht bezwaard. 
Het wil ons voorkomen dat het niet volstaat - in tegenstelling met wat 
het vonnis, weliswaar als bijkomend argument, aanhaalt- te verwijzen 
naar de aard van de handel en de gebruiken die gewoonlijk gevolgd worden 
in deze soort handelsactiviteit. Maar, alhoewel de consignatie van de 

~ bedoelde goederen, waarop door de verhuurder beslag was gelegd, hem 
i1 niet aangezegd was, bleek in feite, door de aanzegging van andere con
,, signatiecontracten, dat de verhuurder niet onwetend was van de omstandig-

heid dat zijn huurder als commissionnair handel dreef en bijgevolg nor
malerwijze geen eigenaar was van de huishoudapparaten die zich in zijn 
winkel bevonden. Het besproken vonnis steunt op het gezag van De Page 
en Dekkers (VII, nr. 157, 2°), Lepinois (II, nr. 717) en de Franse auteurs, 
alsook op aloude Franse rechtspraak, o.m. het cassatiearrest van 13 augustus 
I872 (D.P., 1872, I, 466). 

20 - Kan hij die de verbintenissen van de huurder solidair gewaarborgd 
heeft, en daarvoor huurtermijnen kwijt, op grond van de wettelijke subro
gatie van art. 1251, 3i:le lid B.W. het voorrecht van de onbetaalde ver
huurder inroepen om zich bij voorrang te doen betalen met de opbrengst 
van staatsfondsen die de huurder aan de verhuurder had overhandigd 
om zijn contractuele verbintenissen te waarborgen ? De belanghebbende 
schuldeiser betoogde dat het in waarborg geven van staatsfondsen een der 
elementen was van de huurovereenkomst, ten einde de behoorlijke uit
voering ervan te verzekeren, zodat hij, als gesubrogeerd in de rechten van 
de verhuurder, het voordeel van deze waarborg genoot. 

De rechtbank van koophandel te Antwerpen, bij vonnis van 17 decem
ver 1958 (R. W., 1961-62, 899), beslist, overeenkomstig de rechtsleer, dat 
het afgeven door de huurder aan de verhuurder van beurswaarden tot 
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waarborg van zijn verbintenissen een pandgeving uitmaakt die de huur
overeenkomst aanvult en dat aile regelen eigen aan het contract van pand
geving erop toepasselijk zijn, o.m. de werkelijke inbezitstelling van de 
pandhouder (De Page, IV, nr. 68I). In feite stond het vast dat de fondsen 
in het bezit van de eigenaar van het goed gebleven waren, zodat de gesubro
geerde borg zich niet op het pand kon steunen om bij voorrang betaald 
te worden. Evenmin kon de gesubrogeerde de aan zijn voorrecht verbonden 
rechten uitbreiden tot elementen - de beurswaarden - die de wet niet 
voorziet (zie hoven, nr. I9). 

21 - PANDBESLAG - In haar laatste lid voorziet de besproken wetsbepa
ling, de mogelijkheid voor de verhuurder om ter vrijwaring van zijn 
rechten, pandbeslag te leggen op de roerende goederen die zijn huis stofferen, 
wanneer zij buiten zijn toestemming weggebracht zijn : hij zal zijn voor
recht slechts behouden wanner hij ze binnen de IS dagen heeft opgdHst. 
Anderzijds voorziet art. 8I9 Rv. eveneens de mogelijkheid voor de ver
huurder tot pandbeslag, ingeval de roerende goederen niet verplaatst 
werden en de huurder achterstal heeft in de betaling van de huur. Quid 
echter zo, na pandbeslag door de verhuurder uitgeoefend op de roerende 
goederen die zich in het verhuurde bevinden, dit op grond van art. 8I9 Rv., 
deze goederen verplaatst worden? Vediest hij dan zijn voorecht indien 
hij niet binnen de IS dagen, zoals voorzien door art. 20, Iste lid, in fine 
van de hypotheekwet, opnieuw laat overgaan tot beslag ? 

Deze vraag wordt ontkennend beantwoord door de rechtbank van 
koophandel te Brussel, bij vonnis van I9 december I96o (fur. comm. Brux., 
1961, I7). De rechtbank steunt zich op de tekst van art. 8I9 Rv., waarvan 
het laatste lid erop wijst dat aileen dan opnieuw beslag client gelegd te 
worden wanneer de verplaatsing voorafging aan, dus niet plaats heeft na, 
pandbeslag (zie ook : Hrb. Brussel, 23 november I940, fur; comm. Brux., 
I940, 3S8;- anders: Fettweis, A., Elements de Ia competence et Ia procedure 
civite, I, biz. II7, in fine; - Rb. Antwerpen, 26 juni I9S9, R. W., I9S9-
6o, 303). 

AFDELING VI 

Het voorrecht voor de kosten tot het behoud van de zaak gemaakt 
(art. 20, 4° van de hypotheekwet) 

22 - TOEPASSINGSVOORWAARDEN. - Het is vooral de juiste zin van het 
begrip behoud die aanleiding heeft gegeven tot betwistingen. Men is het 
erover eens dat dit begrip geenszins toelaat dat kosten verricht voor ver
betering, verandering of nazicht van een zaak, geprivilegieerd zouden zijn 
(Cloquet, o.c., nr. 1469; - De Page et Dekkers, VII, nr. 198, 2; -
Kluyskens, VI, nr. 122). Doch quid wat betreft de kosten van hersteiling? 
De vraag heeft zich voornamelijk gesteld met betrekking tot herstellingen 
aan voertuigen. 
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Volgens een vonnis van de rechthank van koophandel te Doornik, van 
7 april I959 (zie hoven, nr. 10), zouden de kosten van herstelling aan een 
zwaar heschadigd voertuig aileen dan geprivilegieerd zijn, wanneer de 
herstelling noodzakelijk was om te vermijden dat het voertuig in de toe
komst verloren zou gaan; maar vermits in casu het voertuig, voorwerp van 
de herstellingskosten, huiten gehruik was, gezien de opgelopen schade, 
op het ogenhlik van het hinnenhrengen in de garage ter herstdling, wordt 
het voorrecht niet aanvaard. Bedoeld vonnis werd, op dit punt, hervormd 
hij arrest van het hof van heroep te Brussel, van 26 januari I960 (zie 
hoven, nr. 10), dat zijn heslissing als volgt motiveert : zijn hevoorrecht, 
de herstellingskosten zonder dewelke de zaak geheel of gedeeltelijk verloren 
zou zijn, zoals deze zonder dewelke het voertuig ongeschikt zou worden 
voor het gehruik waarvoor het hestemd was. 

Deze omschrijving van de kosten, die toegelaten hebhen de hruikhaar
heid van het voertuig te verzek~ren vinden wij terug in de vonnissen 
van de rechthank van koophandel te Verviers van I9 januari I96I (fur. 
Liege, I96o-6I, 2I5), I maart I962 (fur. Liege, I96I-62, 238), 11 mei I963 
(fur. Liege, I963-64, I I8), en in het arrest van het hofvan heroep te Brussel 
van 7 mei I963 (Pas., I964, II, 2I9). Die heslissingen steunen op een over
eenstemmende rechtsleer (Cloquet, o.c., nr. I469;- De Page et Dekkers, 
VII, nr. I98; - Fredericq, VII, nr. 369; - R.P.D.B., Tw. Privileges mobi
liers, nr. I35; - vgl. Coppens, P., Examen de jurisprudence (I96I-I964), 
XI, 4°, Faillites et Concordats, R.<;.].B., I965, 84). 

23 - KAN DIT VOORRECHT INGEROEPEN WORDEN DOOR DE ADVOCAAT ? -
Een vonnis van de rechthank van koophandel te Kortrijk, van 28 oktoher 
I965 (R. W., I965-66, 1124) is hijzonder interessant omdat de motivering 
ervan streeft naar een synthese van het hegrip kosten tot behoud van de zaak. 
De aan de rechthank onderworpen hetwisting had geen betrekking op 
de vraag, of een advocaat zich op het hier hehandelde voorrecht kan 
heroepen ; toch zullen wij nochtans deze vraag onderzoeken in het kader 
van de bespreking van dit vonnis, omdat de ontleding van de motivering 
van het vonnis aanleiding geeft tot hespreking van de verschillende ohjecties 
die tegen de toepassing van het voorrecht ten voordele van de advocaat 
worden aangevoerd. 

a. Als k o s t e n moeten, volgens het hesproken vonnis, worden aan
gezien zowel datgene wat de schuldeiser zelfheeft uitgegeven als datgene wat 
het hem aan tijd, studie en energie heeft gekost ,zodat en de notie van 
verarming door weggave en de notie van niet-inkomen heide opgaan". 

Deze opvatting wordt tegengesproken door zekere auteurs die, in het 
kader van de vraag of de honoraria van een advocaat als kosten heschouwd 
kunnen worden, vooropstellen dat aileen hetgeen werkelijk door de schuld
eiser werd uitgegeven om de zaak te hehouden kosten zijn in de zin van 
de hesproken wetshepaling i dit, omdat het voorrecht slechts hedoeld zou 
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zijn om een tijdelijke verarming van het patrimonium van de schuldeiser 
ongedaan te maken (Solus, noot in Rev. trim. dr. civ., 1956, 156). 

De rechtspraak heeft echter, in het algemeen, deze kritiek niet aan
vaard, doch heeft integendeel het begrip kosten geinterpreteerd vanuit 
het standpunt van hem die debiteur ervan is : dit begrip dekt niet de 
uitgaven van hem die schuldeiser is, dus de zaak bewaard heeft, doch wel 
datgene wat de debiteur aan de schuldeiser betalen moet ingevolge het 
behoud (zie o.m. Lyon, 28 november 1955, ]. T., 1956, 291). Trouwens, 
zelfs indien men het begrip kosten ontleedt vanuit het standpunt van 
de schuldeiser- zoals het besproken vonnis doet- dan nog is het onweer
legbaar dat de verarming van diens patrimonium niet alleen bestaat uit 
de door hem uitgegeven onkosten doch tevens uit de niet-betaalde arbeid 
die hij heeft verricht (notie van niet-inkomen) (Vander Mensbrugghe, F., noot 
onder Hrb. Antwerpen, 2 december 1959,]. T., 1961,336 e.v., in 't bijzonder 
nr. 27-31, 339). 

b. G e d a an v o or betekent, volgens het besproken vonnis, ,in 
funktie van het behoud, zonder dat de schuldeiser dit subjectief heeft 
bedoeld, als maar objectief het gemeenschappelijk pand in stand is ge
houden geworden". 

De rechtsleer is het hiermede eens : het is enkel het profijt, het resul
taat, dat telt, en geenszins de bedoeling van de schuldeiser die het voorrecht 
inroept (De Page et Dekkers, VII, nr. 204, 2°; - Kluyskens, VI, nr. 121). 

Het argument dat de advocaat zich niet op het voorrecht zou kunnen 
beroepen om reden dat hij enkel de belangen van zijn klient, de debiteur, 
heeft willen behartigen, gaat dan ook niet op (Kluyskens, VI, nr. 121). 

c. B e h o u d betekent, volgens het besproken vonnis, geen ver
beteringen noch onderhoudskosten voor de normale sleet maar ,het in 
stand houden, d.i. kosten doen zonder dewelke de zaak geheel of ten dele 
ware verloren gegaan of had opgehouden haar nuttigheidsfunctie te ver
vullen". Volgens het vonnis zou behoud bv. kunnen zijn, de schepping 
of m.a.w. het doen ontstaan van een inschuld. 

Het is juist deze notie van behoud die, volgens sommige rechtsgeleerden, 
er zich tegen verzetten zou dat de advocaat beroep zou doen op het be
sproken voorrecht; zijn tussenkomst, die niet vereist is, zou enkel tot doel 
hebben voorafbestaande rechten te Iaten gelden, rechten die echter geens
zins door de tussenkomst van de advocaat behouden blijven, vermits niets 
zegt dat ze verloren zouden gegaan zijn zonder zijn interventie (De Page 
et Dekkers, VII, nr. 55 en 203). Zelfs indien een recht zijn behoud te 
danken heeft aan bv. het betekenen van een exploot, op instructie van de 
advocaat (exploot dat de verjaring gestuit heeft bv.), dan nog zijn de 
kosten van dit behoud de kosten van het exploot doch geenszins de erelonen 
van de advocaat (De Page et Dekkers, o.c., nr. 55). Wanneer het recht 
aan betwisting onderworpen wordt, is het door het vonnis, werk van de 
rechtbank, dat het recht behouden blijft, niet door de intellectuele arbeid 
van de pleiter (Solus, noot onder Rb. Auxerre, 27 december 1922, S., 

119 



1923, 2, 145). Trouwens hetgeen de wet beschermt door het voorrecht 
is het behoud op zichzelf, en niet de bijdrage of hulp gepresteerd om dit 
behoud te verzekeren (ibid.). Uiteindelijk kan nooit met zekerheid gezegd 
worden of de tussenkomst van de advocaat overwegend of doorslaggevend 
is geweest met betrekking tot dit behoud (Boels, J., Le privilege des hono
raires de l' avocat, ]. T., 1960, 53 e.v., in 't bijzonder nr. 20, ss). 

Deze stellingen zijn evenwel niet houdbaar. Zoals aangetoond in de 
zeer grondige noot van F. Vander Mensbrugghe (zie hoven, zelfde nr., a) 
betekenen zij de miskenning van de intellectuele prestaties van de advocaat ;_ 
de miskenning van de noodzakelijkheid en onmisbaarheid, in de praktijk;P 
van zijn tussenkomst, rekening houdende met de complexiteit van de op 
te lassen problemen en betwistingen, tussenkomst zonder dewelke het 
behoud van het omstreden recht niet verzekerd zou zijn. Daarbij wordt 
door de wet niet de behouder van de zaak bevoorrecht, doch wei de kosten 
voor het behoud ; kosten die moeten beoordeeld worden op grond van het 
resultaat, het nut, zonder dat de eventuele omstandigheid dat niet een 
doch meerdere personen tot dit behoud hebben bijgedragen (rechtbank, 
advocaat, deurwaarder), hieraan afbreuk kan doen. 

Het is dan ook terecht dat de rechtspraak in de besproken periode, 
op grond van deze beschouwingen, voortgaat om aan de advocaat het recht 
toe te kennen zich op het behandelde voorrecht te beroepen; wij citeren 
de vonnissen van de rechtbank te Brussel, van 5 februari 1959 (Rev. prat. 
not., 1961, 286), van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, van 
2 december 1959 (].T., 1961, 335) en van de rechtbank te Bergen, van 
5 september 1962 (].T., 1963, 751; Rev. dr. soc., 1964, 284). 

d. Z a a k betekent, volgens het besproken vonnis, niet alleen een 
lichamelijk roerend voorwerp, maar elke roerende zaak, lichamelijk of 
onlichamelijk, organisch of anorganisch, m.a.w. bezield of onbezield, 
species of roerende universalitas; bv. een handelszaak, de maatschappelijke 
roerende activa van een vennootschap in vereffening, de activa van een 
gefailleerde koopman, de roerende erfenisactiva. Het besproken vonnis 
verwijst desbetreffend naar een uitvoerig aangehaalde Franse rechtspraak. 
Deze zienswijze komt overeen met de rechtsleer en rechtspraak (De Page 
et Dekkers, VII, nr. 200-201 en aangehaalde auteurs en rechtspraak); 
behoudens dan de interpretatie van universalitas als zaak in de zin van 
het besproken voorrecht. Sommige auteurs en zekere beslissingen van de 
rechtspraak (De Page et Dekkers, VII, nr. 203 ; - Fredericq, VII, nr. 396; 
- zie verder refertes in Cloquet, o.c., nr. 1472) verwerpen de interpretatie 
van universalitas als zaak. Doch terecht wordt hiertegen aangevoerd, dat, 
zo de kosten van bewaring het behoud van een algemeenheid, van een 
geheel van roerende zaken, tot gevolg heeft, het behoud desniettemin 
uiteindelijk betrekking heeft op de samentelling van alle roerende elementen 
van die universalitas, zodat het voorrecht zijn bijzonder karakter bewaart 
maar dat er enkel ventilatie dezer kosten client te geschieden prorata de 
respectievelijke waarde van ieder behouden voorwerp (Cloquet, o.c., nr. 
1472; - A.P.R., Tw. Voorrechten, nr. 202). Het besproken vonnis drukt 
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dit duidelijk uit, door er op te wijzen dat altijd vereist is ,een coherente, 
samenhangende en individualiseerbare, roerende zaak of geheel". 

De tegenstrijdige meningen over het al dan niet toepassen van het 
voorrecht ingeval van behoud van een algemeenheid van goederen, hebben 
geen invloed op het principe zelf van de mogelijkheid voor de advocaat 
dit voorrecht in te roepen; zij hebben vanzelfsprekend wel invloed op de 
praktische toepassingen van het voorrecht te zijnen opzichte. 

24 - Mag de advocaat gedurende de verdachte periode die aan een faillisse
ment voorafgaat het hem verschuldigde ereloon compenseren met door 
hem ingevorderde schuldvorderingen ? De curator betwist zulks ten 
onrechte, oordeelt het hof van beroep te Luik in een arrest van 5 november 
1965 (fur. Liege, 1965-66, 99), voor zover de conventionele schuldver
gelijking tussen de advocaat en zijn klient voor het begin van de verdachte 
periode overeengekomen was. Ret hof voegt eraan toe, dat dergelijke 
overeenkomst inherent is aan de aard van de opdracht van de advocaat ; 
waaruit het hof afleidt dat zij impliciet vaststaat : ,il doit etre admis que 
l'avocat et le client conviennent que le concours du premier ne peut 
normalement etre donne qu'a la condition que la compensation s'opere 
a son profit". Men zal opmerken dat deze beslissing aanleiding kan geven 
tot discussies van deontologische aard. 

25 - DE BEHOUDEN ZAAK MOET ZICH IN HET PATRIMONIUM VAN DE DEBITEUR 
BEVINDEN.- Ret reeds geciteerde vonnis van de rechtbank van koophandel 
te Verviers, van r maart 1962 (zie hoven, nr. 22), bevestigt dat, wanneer 
de debiteur het bezit niet meer heeft van de zaak voorwerp van de kosten 
van behoud, de schuldeiser zijn voorrecht verliest. Zulks is juist indien 
de zaak uit het gemeenschappelijk onderpand van de schuldeisers ver
dwenen is, bv. door verkoop, en voor zover dan nog dat de prijs werd uit
betaald (De Page et Dekkers, VII, nr. 205). 

AFDELING VII 

Het voorrecht van de onbetaalde verkoper van roerende 
voorwerpen (art. 20, 5° van de hypotheekwet) 

26 - DE WET VAN 29 JULI I957· - De verkoper behoudt het voorrecht 
in geval van faillissement van de koper op grond van het sde lid van art. 20, 
5° van de hypotheekwet en het 2de lid van art. 546 van de faillissementswet, 
zoals deze gewijzigd werden bij art. 1 en 2 van de wet van 29 juli 1957. 

Tot voor de wijziging in 1957 (onder het regime van de oude tekst 
van voornoemde wetsbepalingen) was de rechtsleer eensgezind om voor 
te houden dat het voorrecht niet beperkt bleef tot de machines en toestellen 
zonder dewelke de uitbating zelf van de industriele onderneming onmoge
lijk was; immers, moest dusdanige beperking aanvaard worden, dan zou 
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het voorrecht bv. geweigerd moeten worden ingeval van verkoop van 
vrachtwagens gebruikt voor het vervoer van voorwerpen in een bepaald 
nijverheidsbedrijf gefabriceerd (zie o.m. Fredericq, VII, nr. 417, en aan
gehaalde auteurs). 

De wet van 1957 heeft de vroegere wetgeving, aanvankelijk alleen 
toepasselijk op industriele ondernemingen, uitgebreid tot handels- en 
ambachtsondernemingen, terwijl, waar er vroeger slechts sprake was van 
machines en toestellen, de tekst thans luidt : ,machines, toestellen, 
gereedschappen en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel". 

Zo die uitbreiding enerzijds overeenkomt met de aangehaalde rechts
leer van v66r de wijziging van 1957, stellen zich nu anderzijds andere 
problemen wat betreft de toepassing van deze wettekst met betrekking 
tot handels- en ambachtsondernemingen. 

Twee arresten van het hof van beroep te Gent, van 2 december 1961 
(Pas., 1962, II, 85) en van 26 november 1963 (R. W., 1964-65, 530) hebben 
de draagwijdte van dit voorrecht bepaald wanneer de verkoop gedaan 
werd aan een handels- of ambachtsonderneming. 

De arresten hebben betrekking op resp. een confectie-kleinhandelaar 
(arrest van 1961) en een kleinhandelaar in papier en schoolgerief (arrest 
van 1963) die een personenwagen kochten. Het was de vraag, of het voor 
de verkoper volstond op het ogenblik van de verkoop te bedingen dat de 
geleverde wagen voor handelsdoeleinden bestemd was om, ingeval van 
faillissement, zijn voorrecht te behouden. Volgens de aangehaalde recht
spraak, moet men nagaan of, op het ogenblik van de verkoop en rekening 
gehouden met de aard van het bedrijf, de aangekochte zaak normaal kon 
gebruikt worden voor de rechtstreekse uitoefening van het bedrijf van de 
koper ; om het voorrecht te behouden volstaat het niet dat de gekochte 
zaak af en toe voor het bedrijf kan dienen waar het normaal tot privaat 
gebruik bestemd is. De verkoper is bij machte deze toestand te onder
zoeken, en kan bijgevolg nagaan of hij gebeurlijk op het voorrecht zal 
mogen rekenen. 

Bij toepassing van deze principes zal men de verkoop van een per
sonenwagen aan een leurder of marktkramer rechtsgeldig door het voorrecht 
kunnen waarborgen, terwijl het voorrecht bv. ontzegd wordt in geval van 
verkoop aan een kleermaker. 

27 - In dit verband zijn eveneens te vermelden : a) het vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Namen, van 21 maart 1963 (fur. Liege, 
1962-63, 301), dat het voorrecht weigertaan de leverancier van een chauffage
inrichting in een appartementsgebouw opgetrokken met het oog op de 
latere verkoop van de appartementen, omreden dat het hier niet gaat om 
levering van bedrijfsuitrustingsmaterieel doch wel om levering van een 
installatie bestemd voor gerieflijkheid en comfort; b) het vonnis van de 
rechtbank van koophandel te Verviers, van 24 oktober 1964 (fur. Liege, 
1963-64, 150), dat het voorrecht erkent bij verkoop van een personenwagen 
bestemd voor de handelsuitbating van de gefailleerde, wijl de commerciele 
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bestemming van de wagen niet betwist werd ; c) het arrest van het hof 
van beroep te Brussel, van 23 juni 1964 (R. W., 1964-65, 535 en noot), 
waarbij principieel gesteld wordt ,dat het in deze op aankomt uit te maken 
of het voertuig bij de aankoop uiteraard bestemd was tot voldoening van 
de behoeften van het bedrijf", vraag die in het arrest, op grond van de 
feitelijke elementen van de zaak, in bevestigende zin beantwoord is ge
worden. 

28 - VERDERE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN HET VOORRECHT. -In een 
arrest van 10 februari 1960 (Pas., 1960, II, 272) herinnert het hof van 
beroep te Brussel er aan, dat de reglementering, ingericht door art. 20, 
5de lid van de hypotheekwet en door de art. 546 en 570 van de faillissements
wet, in de mate dat zij de voorrechten tussen schuldeisers regelt, van 
openbare orde is. In casu had de onbetaalde verkoper het afschrift van 
de faktuur niet ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd : 
zijn schuldvordering was derhalve niet bevoorrecht. 

Hetzelfde hof bevestigt in zijn arrest van 24 januari 1964 (R. W., 
1963-64, 151!; T. not., 1964, 84), hierin aansluitend bij de overheersende 
rechtsleer, dat het voorrecht van de verkoper overgedragen wordt op de 
prijs van de voortverkoop, zelfs nadat deze prijs reeds betaald werd in 
handen van de oorspronkelijke koper, in zoverre de van die tweede verkoop 
voortkomende penningen nog kunnen geidentificeerd worden (De Page et 
Dekkers, VII, nr. 217, 2). Hetzelfde geldt, zegt het hof, ingeval die pennin
gen gestort zijn in handen van een mandataris van de oorspronkelijke 
koper of in handen van de curator van zijn faillissement. 

Het hof van beroep te Luik bevestigt, in een arrest van 21 maart 1964 
(]. T., 1964, 544; Pas., 1964, II, 126; ]ur. Liege, 1963-64, 233), zich steu
nende op de bewoordingen van de wettekst in dewelke geen sprake is 
van de verkoper doch wel van een onbetaald gebleven prijs, dat het 
voorrecht gehecht is aan de aard van de schuldvordering en geenszins 
aan de persoon van de verkoper, zodat het voorrecht kan ingeroepen 
worden door hem die de verkoop financeerde en de schuldvordering 
overnam. 

29 - Alhoewel het arrest van het hof van beroep te Brussel, van r 2 januari 
1959 (Pas., 1961, II, 43), gewezen na verbreking van een arrest van het 
hof van beroep te Luik, slechts op bijkomende wijze betrekking heeft op 
het voorrecht van de verkoper - nl. om er aan te herinneren dat, zo de 
verkoop verbroken wordt, het voorrecht van de verkoper verdwijnt wat 
betreft de schuldvordering die hij t.o.v. de koper nog bezit (vgl. De Page 
et Dekkers, VII, nr. 215; - Cloquet, o.c., nr. 1523, in fine) - verdient 
deze beslissing in het raam van dit overzicht nochtans de aandacht, omdat 
zij in een eigenaardig geval de geldende principes heeft toegepast ter zake 
de uitwerking t.o.v. derden van de verbreking van de verkoop. 

In feite staat vast, dat de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid 
op ro maart 1951 beslag legt op het roerend bezit van een nijveraar. Een 
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firma die aan deze nijveraar nijverheidsmaterieel had verkocht, materieel 
dat onroerend door bestemming was geworden, dagvaardt haar koper in 
verbreking van de verkoop, bij exploot van 2 I maart I 9 5 I. Vonnis houdende 
verbreking van de verkoop wordt uitgesproken op 29 november I95I. 
Bij overeenkomst, begin I952 gesloten tussen verkoper en koper, wordt 
bedongen dat, zonder afbreuk te doen aan de verbreking van de koop, de 
nijveraar gebruik zal mogen blijven maken van het materieel in kwestie, 
mits naleving van zekere voorwaarden. Achteraf legt de R.M.Z. nog 
onroerend beslag, in I954, en wordt de nijveraar in I958 failliet verklaard. 

Op het ogenblik dat op 2I maart I95I de eis tot verbreking van de 
verkoop werd ingeleid - zo luidt het arrest- bestond geen samenloop 
tussen de schuldeisers, meer bepaald niet met de R.M.Z. : immers, het 
beslag van de R.M.Z. van IO maart I95I had betrekking op het roerend 
bezit van de schuldenaar, terwijl het geleverde materieel onroerend door 
bestemming was. Het vonnis dat op 29 november I95I verbreking uit
sprak, heeft uitwerking vanaf de datum van de dagvaarding, d.w.z. 2I maart 
I95I, en is tegenstelbaar aan alle schuldeisers, inbegrepen de R.M.Z. 
De omstandigheid dat het nijverheidsmaterieel in het materieel bezit van 
de vroegere koper bleef, doet geen afbreuk aan het eigendomsrecht dat 
rechtsgeldig in het patrimonium van de verkoper overgedragen werd, 
zodat het onroerend beslag, door de R.M.Z. in I954 gelegd, evenmin 
uitwerking kon hebben op het betwiste nijverheidsmaterieel als zijn roerend 
beslag van IO maart I95 I. 

Dit arrest past de principes toe die op merkwaardige wijze uiteen
gezet werden door Procureur-generaal Cornil, in zijn advies gegeven 
naar aanleiding van de voorziening die geleid heeft tot het cassatiearrest 
van 23 mei I946 (Pas., I946, I, 204). 

AFDELING VIII 

Samenloop van voorrechten 

JO - SAMENLOOP VAN HET VOORRECHT VAN DE ONBETAALDE VERKOPER VAN 

ROERENDE VOORWERPEN MET DAT VAN DE PANDHEBBENDE SCHULDEISER 

VAN DE HANDELSZAAK.- Deze samenloop was het voorwerp van een arrest 
van het hof van cassatie, van 29 mei I964 (R. W., I965-66, I97, met uit
voerige noot C. Caenepeel). 

Een bank had haar pand op de handelszaak laten inschrijven in I955· 
De pandgever koopt een graafmachine waarvan de aflevering als voltrokken 
client beschouwd te worden, begin september I958. De verkoper van zijn 
kant laat zijn faktuur inschrijven teneinde het voorrecht van art. 20, 5° 
van de hypotheekwet te behouden. De bank van haar kant neemt een 
bijkomende inschrijving in november I958, waar het contract vaninpand
geving voorzag dat alle toekomstige verwervingen van materieel onder 
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het pand vielen. De verkoper beweert dat hij voorrang heeft op de pand
hebbende schuldeiser van de handelszaak. 

Het hof heeft de onbetaalde verkoper in het gelijk gesteld, op grand 
van art. 23 van de hypotheekwet krachtens hetwelk de pandhouder geen 
voorrang heeft op de onbetaalde verkoper wanneer hij bij ontvangst van 
de in pand gegeven zaak wist dat de prijs ervan nog verschuldigd was ; 
anders heeft de pandhouder ~volgens. deze. wettekSY .wel voorrang~- TYe 
gegrondheid van de motivering van dit cassatiearrest kan betwijfeld 
worden : immers, de rechtsleer heeft sinds jaren de nadruk gelegd op het 
grate verschil tussen het pand van art. 2073 en volg., B.W. en het zgn. 
pand van de handelszaak. De gelijke benaming is misleidend : ,C'est par 
manque d'imagination que le h~gislateur a denomme nantissement ou gage 
une surete qui, de toute fafYOn, differe profondement du gage traditionnel", 
zegt J, Heenen terecht (Nantissement du fonds de commerce et immeubles 
par destination, nr. 12, R.C.].B., 1964, 28, eveneens geciteerd door C. 
Caenepeel). 

Het hof van cassatie stelde vast, dat het pand op de graafmachine 
ontstaan was op het ogenblik van de inschrijving, in november 1958. Doch 
die bewering kan in twijfel getrokken worden, aangezien bij toepassing 
van art. 2 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven 
van de handelszaak, de zekerheid zich uitstrekt tot de zaken waarmede het 
handelsfonds is aangegroeid, ongeacht iedere bijkomende inschrijving. 
Men kan dus staande houden dat het pand zich tot de aangekochte zaak ,.,, 
uitstrekte vanaf het ogenblik van de levering, en wellicht zelfs te rekenen 
vanaf het ogenblik van de wilsovereenstemming wat betreft de koop. 

Het hof stelde insgelijks vast, dat de verkoper zijn faktuur had inge
schreven in september 1958 en dat de pandhebbende schuldeiser derhalve 
,moest weten", op het ogenblik dat zijn pand ontstond, dat de gekochte 
zaak niet betaald was; bijgevolg kon deze laatste zijn voorrang t.o.v. de 
verkoper niet doen gelden (art. 23 van de hypotheekwet). Men kan niet 
nalaten de vergelijking te maken met de samenloop van het voorrecht van 
de verhuurder met dat van de verkoper : de verhuurder die niet uit
drukkelijk verwittigd werd van de verkoop moet niet weten dat de zaak 
onbetaald is, niettegenstaande de inschrijving van de faktuur van verkoop 
op de griffie van de rechtbank van koophandel (vgl. hoven, nr. 19). 
Waarom dergelijk verschil van behandeling? 

Wij menen dat het arrest van het hof van beroep te Gent, van 22 maart 
1966 (R. W., 1965-66, 2090), dat wij eerst in een volgende kroniek zullen 
ontleden en dat in gelijkaardige omstandigheden tot dezelfde oplossing 
komt, beter gemotiveerd is, dit op grand van de algemene regel van art. 13 
van de hypotheekwet. 
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AFDELING IX 

Voorrechten door bijzondere wetten ingesteld 

JI - VoORRECHT VAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL (art. I3 
van de bij K.B. d. d. 28 september I93I gecoordineerde wetten op de 
arbeidsongevallen). -De verzekeraar-wet van een werkgever, wiens polis 
geschorst was wegens wanbetaling van de premien, betaalt het slachtoffer 
van een arbeidsongeval, vraagt het voordeel van de wettelijke subrogatie 
op grand van art. I2SI, 3de lid B.W., en roept het voorrecht in dat aan 
het slachtoffer toegekend wordt krachtens art. I 3 van de wetgeving op de 
arbeidsongevallen. De curator van het faillissement van de werkgever 
betwist het voorrecht : de verzekeraar is niet met de verzekerde gehouden, 
voorwaarde voor de toepassing van art. I2SI, 3de lid B.W., want de werk
gever, die verzekerd was, was niet meer gehouden tegenovet het slachtoffer 
krachtens de bepalingen van art. 9 van de wetgeving op de arbeids~n
gevallen. 

Hethofvan beroep te Luik, bij arrest van I9 september I96o (R.G.A.R., 
I963, 7IS3) heeft deze stelling verworpen. Immers, de substitutie van de 
verzekeraar aan het ondernemingshoofd, ingevolge de bepalingen van 
voornoemd art. 9, heeft niet de draagwijdte die de curator haar toeschrijft, 
vermits het slachtoffer, spijts art. 9, 2de lid steeds het recht behoudt het 
ondernemingshoofd te dagvaarden; dit ingevolge de bepalingen van art. 2S, 
Iste lid van dezelfde wetgeving. Macht bij dergelijke eis het ondernemings
hoofd van zijn verplichtingen ontslagen en de verzekeraar integendeel 
persoonlijk schuldenaar worden, dan is dat in uitvoering van het ver
zekeringscontract ; maar bij schorsing van het verzekeringscontract, zoals 
in casu, betaalt de verzekeraar niet in uitvoering van dat contract vermits 
de in zijn hoofde voorziene verplichtingen hem voorlopig niet meer ver
binden, doch wel krachtens de wettelijke verplichting die op hem rust 
krachtens art. IS, tweede lid van dezelfde wetgeving. Hij betaalt dus niet 
zijn eigen schuld doch die van het ondernemingshoofd, en bijgevolg verkeert 
hij in de voorwaarden om art. I2SI, 3de lid, te kunnen inroepen (Waleffe, F. 
jr., L' action directe contre l' assureur en matiere d' accident de travail, Bull. 
Ass., I942, 622). 

32 - In een identieke betwisting beslist de rechtbank van koophandel 
te Antwerpen, bij vonnis van I8 november I964 (R. W., I964-6s, I08I), 
dat de verzekeraar-wet op grand van art. I2SI, 3de lid B.W., in de plaats 
gesteld is voor de rechten van het slachtoffer. Maar beschikte het slachtoffer 
nog wei over een voorrecht t.o.v. zijn werkgever? Immers, het voorrecht 
dat krachtens art. I 3 van de wetgeving op de arbeidsongevallen aan het 
slachtoffer wordt toegekend vervalt, op grand van de bepalingen van 
art. 14, 2de lid, van zodra de werkgever zich regelmatig heeft laten ver
zekeren; het wordt dan vervangen door een ander voorrecht, t.o.v. de 
verzekeraar-wet, bepaald bij art. IS, 3de lid van dezelfde wetgeving. De 
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rechtbank beslist daarom terecht, volgens ons, dat de verzekeraar-wet 
weliswaar gesubrogeerd wordt in de rechten van het slachtoffer, doch dat 
deze laatste geen voorrecht tegenover zijn werkgever meer bezat op het 
ogenblik van de subrogatie, zodat de verzekeraar-wet slechts in de plaats 
gesteld wordt wat betreft de gewone vordering waarover het slachtoffer 
nog beschikte tegen het ondernemingshoofd. 

33 - VoORRECHT TEN VOORDELE VAN WERKLIEDEN, BEDIENDEN EN LEVE
RANCIERS VAN AANNEMERS DIE OPENBARE WERKEN VOOR DE STAAT UITVOEREN 
(wet van 3 januari 1958). - Dit voorrecht, dat aanvankelijk voorzien was 
bij decreet van 26 pluviose jaar II, is hernomen door de wet van 3 januari 
1958. Alhoewel de wet van 1958 gebrekkig werd opgesteld, kan hieraan 
niet getwijfeld worden (Rb. Brugge, 18 juni 1963, R. W., 1963-64, 875; -
Gent, 30 oktober 1963, Pas., 1965, II, 46; - anders doch gans ten onrechte, 
Rb. Dendermonde, 22 februari 1964, ]. T., 1964, 298, met tegengestelde 
noot J. Eeckhout). 

Bij arrest van 9 maart 1965 (R. W., 1964-65, 1877; R.C.].B., 1966, 
32) beantwoordt het hof van beroep te Gent de vraag, of deze geprivi
ligieerde schuldeisers hun voorrecht kunnen doen gelden tegenover een 
ondergeschikt bestuur, ter zake een stadsbestuur, in de mate waarin dat 
bestuur staatssubsidies geniet voor de uitgevoerde werken. Het hof beant
woordt die vraag bevestigend, doch ten onrechte volgens ons : de stelling 
van het hof kan moeilijk gerechtvaardigd worden in het licht van de 
voorbereidende handelingen van de wet van 3 januari 1958 (zie desaan
gaande : de Ryke, R., Observations sur la loi du 3 janvier 1958 relatives 
aux cessions et mises en gage de creances sur l'Etat du chef de travaux et 
fournitures, R.C.].B., 1966, 36) . 

. Ondanks een voorafgaandelijke overdracht van schuldvordering -
en· dan nog in de verdachte peri ode het faillissement voorafgaand -
betaalde de Belgische Staat aan een gefailleerd aannemer : die uitbetaling, 
op basis van het besproken voorrecht verricht, is geldig, zegt de rechtbank 
van Hasselt bij vonnis van 13 april 1960 (fur. Liege, 1g6o-61, 165). 

AFDELING X 

Voorrechten op onroerende goederen 

34 - VoORRECHT VAN DE MEDE-ERFGENAMEN EN DEELGENOTEN (art. 27, 
4° van de hypotheekwet). - Is de overeenkomst waarbij een erfgenaam 
zijn erfrechten aan mede-erfgenamen overdraagt, mits inbetalinggeving 
van een onroerend goed en een opleg in geld, een verdeling of een akte 
die met een verdeling gelijkstaat? De vraag is van belang want, zo deze 
overeenkomst als een verdeling wordt aangezien is art. 27, 4° van de 
hypotheekwet toepasselijk : aile onroerende goederen van de overnemer 
van het afgestane erfrecht worden bezwaard met het voorrecht dat door 
deze wetsbepaling is voorzien. 
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De rechtbank te Brussel had over de gestelde vraag te beslissen, en 
dit in volgende omstandigheden. De notaris, gelast met het opmaken van 
de authentieke akte die de overeenkomst, met betrekking tot het overdragen 
van de erfrechten, vastlegde, voorzag in zijn ontwerp dat de overdrager 
de hypotheekbewaarder ontsloeg van de ambtshalve te nemen inschrijving ; 
hetgeen, bij toepassing van art. 36 van de hypotheekwet, het verval van 
het voorrecht zou meebrengen. De overdrager weigerde de aldus opgestelde 
akte te ondertekenen, terwijl de overnemers van hun kant de redactie van 
de akte beaamden vermits, volgens hen, de overdrager het voorrecht van 
art. 27, 4° niet kon genieten daar de betwiste verrichting diende beschouwd 
te worden als een verkoop en niet als een verdeling. Zo de benaming die 
aan de handeling gegeven wordt van geen belang is (zie art. 888 B.W.), 
toch moet ze, zo beweerden de overnemers, de onverdeeldheid voor het 
geheel doen ophouden opdat ze als verdeling zou kunnen beschouwd 
worden, wat in casu niet het geval was, vermits de onverdeeldheid tussen 
de overnemers bleef voortbestaan. De overnemers steunden hun stelling 
op de Franse doctrine en rechtspraak (zie Aubry et Rau, X, 6de uitg., 
1954, door P. Esmein, die onder de rubriek Actes non traites comme des 
partages uitdrukkelijk vermelden: ,la cession de droits successifs consentie 
par l'un des coheritiers, soit a tousles autres collectivement, soit a quelques
uns d'entre eux seulement" : § 625, blz. 207, met talrijke verwijzingen 
naar de rechtspraak ; - men zal nochtans met belangstelling kennis nemen 
van de opmerkingen van Esmein, voetnoot 13-3, die voorbehoud maakt). 
De twistvraag werd in Belgie in tegenovergestelde zin opgelost, door de 
zeer oude rechtspraak van het hof van cassatie (arresten van 5 augustus 
1841, Pas., 1841, I, 517;- 15 januari 1847, Pas., 1847, I, 502; - 6 juni 
r85o, Pas., r8sr, I, 144) alsmede door een deel van de rechtsleer (Laurent, 
X, nr. 417-418; - De Page et Dekkers, IX, nr. 1419; - Collignon et 
Wille, Successions, nr. 333-334; - doch zie de meer genuanceerde op
vatting van Dekkers, Handboek, III, nr. 745). 

Het vonnis van de rechtbank te Brussel, uitgesproken op 20 november 
1963 (Rev. prat. not., 1964, 327), is de traditionele zienswijze van onze 
rechtspraak trouw gebleven. Bijgevolg, vermits de betwiste akte diende 
gelijkgesteld te worden met een verdeling, eiste de overdrager terecht 
dat de aan hem verschuldigde opleg zou gewaarborgd worden door het 
voorrecht van art. 27, 4° van de hypotheekwet. 



HOOFDSTUK III 

DE HYPOTHEKEN 

AFDELING I 

De wettelijke hypotheken 

35 - HYPOTHEEK GEVESTIGD OP GEBOUWEN, VOORWERP VAN EEN RECHT 
VAN OPSTAL. - Een vonnis van de rechtbank te Brussel, van 7 april 1960 
(Pas., 1961, III, 7; Rec. gen., r96r, 345), heeft op juiste wijze de principes 
toegepast, zowel wat betreft de onroerende rechten die vatbaar zijn voor 
hypotheek als wat betreft de zakelijke subrogatie. De omstandigheden 
waren de volgende : bij authentieke akte, die wordt overgeschreven, verzaakt 
de eigenaar van een onroerend goed ten voordele van een vennootschap 
het recht van natrekking, voorzien bij de art. 546 en 551 B.W., op 
aile gebouwen door deze vennootschap op het onroerend goed op te 
trekken. De verzaking wordt in de duur beperkt tot twee jaar. De geplande 
bouwwerken worden, gedeeltelijk, uitgevoerd. Gedurende voormelde 
termijn van twee jaar neemt de fiscus inschrijving van haar wettelijke 
hypotheek op deze bouwwerken. Kort nadien wordt de vennootschap 
failliet verklaard. De eigenaar verkoopt vervolgens de grond aan een derde 
die de handlichting van de hypothecaire inschrijving eist : de administratie 
weigert. 

Eerste vraag : kon de hypotheek wei regelmatig worden ingeschreven ? 
Alhoewel in de overgeschreven authentieke akte met geen woord gerept 
wordt over de aard van de rechten die voor twee jaar aan de vennootschap 
werden afgestaan, dienen deze als een recht van opstal bestempeld te 
worden : immers, het recht waardoor men gebouwen mag optrekken op 
het pand van een derde- gebouwen die, in afwijking van de bepalingen 
van art. 552 en 553 B.W. betreffende de natrekking, eigendom zullen 
blijven van hem die ze laat optrekken - is een recht van opstal (art. r 
van de wet van ro januari r824; - De Page et Dekkers, VI, nr. 685; -
Heyvaert, A., Beschouwingen over de afstand van het recht van natrekking 
en de horizontaal gescheiden onroerende eigendom, T.P.R., 1964, 333 e.v., 
in het bijzonder nr. ro, biz. 339 en voetnoot 5). Dit recht van opstal is 
vatbaar voor hypotheek (art. 45, 2de lid van de hypotheekwet). 

Tweede vraag : quid op het ogenblik van het teniet gaan van het recht, 
in casu dus na het verstrijken van de termijn van twee jaar? De hypotheek 
verdwijnt (zelfde wetsbepaling). Maar kan de hypothecaire schuldeiser 
aanspraak maken op de door de eigenaar, overeenkomstig art. 6 van de 
wet van ro januari r824, aan de opstalhouder verschuldigde vergoeding? 
De rechtbank antwoordt hierop bevestigend : de voorrang van de hypo
thecaire schuldeiser wordt overgebracht op de aan de opstalhouder ver
schuldigde vergoeding. De hypothecaire schuldeiser is derhalve verplicht 
handlichting te geven, doch kan in handen van de eigenaar verzet onder 
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derden doen betekenen op de vergoeding, teneinde zich tot beloop van 
het bedrag van zijn schuldvordering bij voorrang te doen betalen (De Page 
et Dekkers, VII, nr. S3S, B, 3°). De rechtbank neemt derhalve aan, over
eenkomstig de leer van De Page en Dekkers (VII, nr. S30) en Planiol 
en Ripert (XII, nr. 368), dat de voorrang van de hypothecaire schuldeiser 
behouden blijft op grond van de zakelijke subrogatie. Voor deze zakelijke 
subrogatie bestaat echter geen uitdrukkelijke wettekst; kan men een voor
rang toekennen, afwijkend van de regel van de gelijkheid onder de schuld
eisers, zonder uitdrukkelijke wetsbepaling die deze afwijking toestaat? 
Deze vraag client bevestigend beantwoord : een bepaald goed had een 
bepaalde bestemming en het goed dat in vervanging komt moet dezelfde 
bestemming behouden (zie de algemene theorie van de zakelijke subro
gatie, De Page et Dekkers, V, nr. S93 e.v.). Weze terloops opgemerkt dat 
de vervanging van de vroegere zekerheid door een geldsom gevolgen zal 
meeslepen, onder meer de onmiddellijke eisbaarheid van de schuldvor
dering, zelfs indien de oorspronkelijke schuld op termijn was. Hoe zou 
de zekerheid immers kunnen voortbestaan wanneer zij zou moeten uit
geoefend worden op een geldsom die in het bezit van de schuldenaar 
zou moeten blijven tot op de vervaldag (De Page et Dekkers, VII, nr. S34)? 

36 - ART. 27 VAN DE WET VAN IS AUGUSTUS I8S4· -Art. 27 van de wet 
van IS augustus I8S4 op de gedwongen onteigening voorziet dat de schul
denaar, vanaf de dag van de overschrijving van het onroerend beslag of 
van het bevel dat daaraan voorafgaat, de onroerende goederen, voorwerp 
van deze overschrijving, niet meer mag hypothekeren. Welnu, na de over
schrijving van dergelijk bevelliet de fiskus, in een geval, haar wettelijke 
hypotheek inschrijven, en kort daarop werd de schuldenaar in staat van 
faillissement verklaard. Quid ? Zowel de rechtbank te Charleroi, bij vonnis 
van 27 maart I96I (fur. Liege, I961, 372; Rev. prat. Not., I962, · 64), als 
het hof van beroep te Gent, bij arrest van 30 juni 1962 (zie hoven, nr. s), 
wijzen er op dat art. 27 alleen beoogt de vrijwillige hypotheekstellingen 
uitgaande van de schuldenaar, doch geenszins de wettelijke hypotheken 
ontstaan buiten de wil om van de schuldenaar. 

Deze interpretatie stemt overeen, en met de tekst van art. 27 van 
de wet van IS augustus r8S4 en met de ratio legis : de wetgever heeft 
willen beletten dat de schuldenaar de tegen hem ingestelde vervolgingen 
zou dwarsbomen door het stellen van beschikkingsdaden (Marcotty, Traite 
des expropriations forcees, I, nr. 259; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et 
privileges immobiliers, nr. 633). 

37 - Na de geldigheid te hebben vastgesteld van de genomen inschrijving 
van de wettelijke hypotheek, voegt het aangehaald arrest van het hof van 
beroep te Gent daaraan toe : ,dat de latere inschrijvingen van wettelijke 
hypotheken slechts rang nemen na de inschuld, waarop gezegde over
schrijving (d.w.z. deze van het bevel voorafgaand aan het onroerend beslag) 
betrekking heeft". Ware de eigenaar van het bezwaard goed niet in staat 
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van faillissement verklaard, dan zou de fiskus geprimeerd geweest zijn 
door de niet-bevoorrechte schuldeiser die de uitvoering begonnen was. 
Doch ingevolge het faillissement werd de vervolgende niet-bevoorrechte 
schuldeiser op gelijke voet gesteld met de andere niet-bevoorrechte schuld
eisers. Waarna het hof terecht beslist heeft dat het voordeel van de prioriteit 
ten goede komt van de massa die aldus, tot beloop van de schuldvordering 
waarvoor de uitvoering door onroerend beslag was aangevangen, voorrang 
zal hebben op de wettelijke hypotheek van de fiskus. 

Het hof past hier de prlncipes toe die vastgelegd werden in het belang
rijk cassatiearrest van 9 juni I96I (Pas., I96I, I, I I02; Rev. prat. Not., 
I962, 69 en noot J. Cayphas; R.C.].B., I962, I88 e.v., met noot R. de Ryke, 
Sur les droits du Tresor ayant fait inscrire son hypotheque legale posterieure
ment a la transcription du commandement prealable a saisie immobiliere operee 
a la requete d'un creancier chirographaire). Bedoeld cassatiearrest beslist 
dat de voorrang van de schuldeiser die zijn recht in werking heeft gesteld 
door d.e overschrijving van een bevel voorafgaand aan het onroerend 
beslag, absoluut is, zowel t.o.v. niet-bevoorrechte als t.o.v. bevoorrechte 
of hypothecaire schuldeisers. 

38 - Ook nog in verband met de toepassing van art. 27 van de wet van 
IS augustus I8S4 werd voorgehouden, dat de subrogatie van de vervolgende 
schuldeiser in de vervolgingsrechten van een voorganger zou terugwerken 
tot op de datum van het eerste bevel. Die stelling is verkeerd : de gesubro
geerde schuldeiser kan door de in de plaatsstelling geen nieuwe rechten 
verkrijgen die hij voorheen niet bezat. 

Het volgende deed zich voor. Een bevel wordt overgeschreven en 
naderhand worden twee hypotheken ingeschreven : kan een vervolgend 
schuldeiser, die na deze inschrijving zijn rechten doet gelden, de nietigheid 
van de twee hypotheken opwerpen wat hem betreft? Zeker niet, vermits 
art. 27 aileen bepaalde personen beschermt, nl. de vervolgende schuldeiser 
en de andere schuldeisers die hun schuldvorderingen lieten kennen bij 
wijze van kanttekening (art. 3S van de wet van IS augustus I8S4). Degene 
die later zijn rechten wenst uit te oefenen kan niet, door de omweg van 
de subrogatie in de vervolgingsrechten van de eerste vervolgende schuld
eiser, de nietigheid van hypotheken opwerpen die hem tegenstelbaar waren. 
De subrogatie, voorzien bij art. s8 van de wet van IS augustus I8S4· kan 
geen nieuwe rechten doen ontstaan ten voordele van de in de plaats gestelde 
die ze voorheen niet bezat : zij geldt aileen met betrekking tot de uitvoe
ringsprocedure maar is vreemd aan de art. I249 e.v. B.W., zegt het hof 
van beroep te Gent in zijn arrest van 26 juni I962 (T. not., I963, 78; 
Rec. gen., I963, 339). 

J9 - DE WETTELIJKE HYPOTHEEK VAN DE GEHUWDE VROUW.- lngevolge 
art. 7I van de hypotheekwet kan de gehuwde vrouw niet rechtstreeks 
ten voordele van haar man afstand doen van de inschrijving van haar 
wettelijke hypotheek. Impliciet staat de wet de gehuwde vrouw wei toe 
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afstand van haar inschrijving te doen ten voordele van een derde, zelfs 
indien haar man hieruit onrechtstreeks voordeel zou putten (De Page et 
Dekkers, VII, nr. 654;- de Rycke, R., Les conditions de validite de l'hypo
theque legale de la femme mariee, et la faculte de celle-ci d'y renoncer au 
profit d'un tiers, R.C.].B., 1949, 242 e.v.). 

Een gehuwde vrouw deed afstand van haar inschrijving ten voordele 
van de koper van het bezwaard goed. Het hoeft geen betoog dat door 
deze afstand, die rechtsgeldig is, de vrouw afziet van het volgrecht, waar
door de verkrijger zeker is het rustig genot van het goed te bekomen. 
Verzaakt zij daardoor ook aan de voorrang? In principe niet, doch opdat 
de vrouw een voorrang op de verschuldigde prijs zou kunnen doen gelden, 
is het nodig dat zij een schuldvordering bezit, die in het bevelschrift, 
waarbij haar toelating werd verleend de inschrijving te nemen, gespeciali
seerd en bepaald werd. Alleen mits deze voorwaarden vervuld zijn kan 
zij op grond van haar voorrang, eisen dat het bedrag van haar schuld
vordering in de consignatiekas zou geblokkeerd blijven (Rb. Dinant, 
29 oktober 1964, ]ur. Liege, 1964-65, 84). 

Er weze in dit verband opgemerkt dat, moest het bezwaard goed het 
voorwerp uitmaken van een procedure tot zuivering (art. 109 en volg. van 
de hypotheekwet), bij gedwongen verkoop op vervolging van een schuld
eiser, het aandeel van de prijs dat aan de vrouw toekomt in de consignatie
kas gestort wordt, tot op het ogenblik van de vereffening van haar rechten 
(De Page et Dekkers, VII, nr. 665; - R.P.D.B., Tw. Hypotheques et 
privileges immobiliers, nr. 1759; - Luik, 4 februari 1924, B.]., 1925, 369 
en advies van advocaat-generaal Pepin). 

40 - In verband met de wettelijke hypotheek van de gehuwde vrouw 
moet nog vermeld worden, een merkwaardig bevelschrift van de voorzitter 
van de rechtbank te Antwerpen dd. 10 oktober 1961 (R. W., 1961-62, 543). 
In plaats van de machtiging tot inschrijving, voorzien bij de art. 66 en 67 
van de hypotheekwet, te vragen bij verzoekschrift, had een gehuwde 
vrouw deze machtiging gevraagd in kort geding. De niet-ontvankelijkheid 
van deze vraag werd opgeworpen. De voorzitter willigt de eis in om reden 
dat, zo volgens de rechtsleer en de gewone praktijk de machtiging tot 
de inschrijving gevraagd wordt bij verzoekschrift, voormelde wetsbepa
lingen echter generlei bepaalde vorm voorzien voor het bekomen van deze 
machtiging. Men ziet niet in waarom de vraag tot machtiging voor het 
nemen van een wettelijke inschrijving niet-ontvankelijk zou zijn wanneer 
die vraag, voor de bevoegde rechter aanhangig gemaakt, werd ingeleid 
door een dagvaarding in kortgeding. 

Alhoewel de door de aanlegster gevolgde praktijk niet gebruikelijk is, 
verdient het uitgesproken bevelschrift goedkeuring. 
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AFDELING II 

I>e bedongen hypo~eken 

41 - OoRZAAK VAN DE_ scHULDVORDERING. - Moet de akte waardoor de 
hypotheek ontstaat melding maken van de oorzaak van de gewaarborgde 
schuldvordering? Art. So van de hypotheekwet voorziet dat het bedrag 
waarvoor de hypotheek verleend wordt in de akte moet bepaald worden, 
doch geenszins dat ook ~elding moet worden gemaakt van de oorzaak 
van de schuldvordering. 

Een oud arrest van het hof van beroep te Gent (I7 juli I872, Pas., 
I872, II, 420) had reeds beslist, dat de akte van hypotheekvestiging geldig 
was alhoewel de oorzaak van de gewaarborgde schuldvordering er niet 
in vermeld werd. 

Ook de rechtsleer opineerde in die zin (R.P.D.B., Tw. Hypotheques 
et privileges immobiliers, nr. I20I ; - Van de Vorst, J., De la specialite 
en matiere hypothecaire, Rev. prat. not., I930, 545). De Page en Dekkers 
bekritiseren deze zienswijze (VII, nr. 556) doch geven toe dat de strikte 
interpretatie van de wetteksten tot deze oplossing geleid heeft. 

In de besproken periode werd de aangehaalde rechtspraak bevestigd, 
eerst door een vonnis van de rechtbank te Gent, van 23 juni I960, bevestigd 
door het arrest van het hof van beroep te Gent, van 22 februari I962 (Rec. 
gen., 1963, 316), en vervolgens door een arrest van het hofvan cassatie, van 
4 oktober I963, na eensluidend advies van advocaat-generaal Dumon (Pas., 
1964, I, r I2, met noot F.D.;]. T., 1963, 672; R. W., I963-64, 1949; Rev. 
prat. not., I964, 148; T. not., 1964, I I r). Het hof verwijst naar de tekst van 
de wet. Zoals vermeld in de noot van de Pasicrisie is de Franse rechtspraak, 
die in tegenovergestelde zin gevestigd is, ter zake niet dienend, omdat de 
Franse wet verschillend is : art. 2148 van het Franse B.W., gewijzigd bij 
de decreten van 4 januari I955 en 7 januari I959, voorziet dat het in te 
dienen borderel o.m. moet aanduiden : ... la cause de ['obligation garantie 
par l'hypotheque. 

42 - 0NROERENDE GOEDEREN BIJ BESTEMMING. - Wanneer de hypothe
caire schuldenaar de meubelen, die onroerend door bestemming waren, 
verkoopt, verliest de hypothecaire schuldeiser zijn volgrecht tegenover 
hem die ze te goeder trouw koopt, maar behoudt hij zijn voorrang op de 
prijs zo deze nog niet betaald is. 

Deze regel is gekend en onbetwist (De Page et Dekkers, VII, nr. 517, 
in fine, en 585). Maar een arrest van het hof van beroep te Brussel, van 
I4 februari 1961 (Pas., 1962, II, I 58; Rec. gen., I963, 23) heeft er op 
interessante wijze toepassing van gemaakt. Vooreerst herinnert het hof 
er aan dat de toepassing van het principe van de zakelijke subrogatie in 
deze materie steun vindt in de tekst van de hypotheekwet zelf : inderdaad 
voorziet art. 45, 2°, derde lid van de hypotheekwet dat in het bijzonder 
geval van verkoop van kappingen van schaarhout en van hoogstammig 
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hout de hypothecaire schuldeiser zijn recht kan uitoefenen op de niet 
betaalde prijs. Vervolgens stelt het hof vast, dat zo de koper betaald heeft 
in handen van de vereffenaar van een concordaat, de voorrang nog steeds 
kan uitgeoefend worden. Immers, zo de koper van zijn schuld bevrijd is, 
is de prijs nochtans nog niet betaald in de zin dat hij nog niet in het bezit 
is van hen aan wie hij toekomt, d.w.z. de schuldeisers. De prijs is ten 
precairen titel in het bezit van de vereffenaar die er de voorlopige houder 
van 1s. 

De rechtbank van koophandel te Gent had in tegenovergestelde zin 
beslist op 7 juli 1937 (fur. comm. Fl., 1937, nr. 5743, met afkeurende 
noot A. Kluyskens). 

Volgens de motivering van het besproken arrest zou de oplossing 
dezelfde moeten zijn bij betaling in handen van een curator : hij ook is 
maar een gerechtelijk mandataris die voor rekening van de schuldeisers 
van het faillissement de koopprijs ontvangt. 

AFDELING III 

Het conflict tussen de hypothecaire schuldeiser en de 
pandhoudende schuldeiser van de handelszaak 

43 - Een handelaar drijft handel in een onroerend goed dat zijn eigendom 
is. Hij heeft zijn handelszaak aan een- schuld.eiser in pano gegeveri en 
anderzijds zijn onroerend goed ten voordele van een ander schuldeiser 
gehypothekeerd. Een conflict kan ontstaan tussen de titularissen van 
voornoemde zakelijke zekerheden betreffende het materieel dat tot de 
uitbating bestemd is. Aan wie zal voorrang worden gegeven ? 

Zoals men weet heeft deze twistvraag aanleiding gegeven tot talrijke, 
uiteenlopende doctrinale bijdragen en gerechtelijke beslissingen. De Franse 
rechtsleer en rechtspraak buiten beschouwing gelaten, die steeds voorrang 
verlenen aan de hypothecaire schuldeisers op grond van de overweging 
dat goederen die onroerend zijn door bestemming niet in pand kunnen 
gegeven worden (Cass. fr., 27 juni 1944, D., 1944, ]., 93), heeft men, 
in ons land, belangrijke bijdragen van J. Van Ryn (Principes de Droit 
Commercial, I, nr. 255), L. Fredericq (Handboek van Belgisch Handelsrecht, 
I, nr. 477), J. Limpens (Des droits respectifs du creancier hypothecaire et 
du creancier gagiste sur fonds de commerce, Rev. prat. not., 1952, 289 en 
1953, 210 en 391), R. Piret (R.C.].B., 1957, 236), en uiteindelijk van 

11 J. Heenen (Nantissement du fonds de commerce et immeubles par destination, 
R.C.].B., 1964, 21), welke laatste een duidelijke en volledige samenvatting 
geeft van de verschillende verdedigde stellingen om nadien zijn persoonlijke 
gemotiveerde opvatting te ontwikkelen. 

Het past niet in het raam van dit overzicht van rechtspraak een 
volledig expose te geven van dit zo veelvuldig besproken probleem. Wij 
verwijzen liever naar de studie van J. Heenen en beperken ons tot het 
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aanduiden ·van de gronden waarop de hierna aangehaalde gerechtelijke 
beslissingen, in de besproken periode geveld, zich gesteund hebben om 
tot de getroffen oplossingen te komen (zie ook Derine, R., Overzicht van 
rechtspraak (1961-1964), Zakenrecht, nr. 9-12, T.P.R., 1965, 57-60) : 
- Vonnis van 13 juni 1962 van de rechtbank van koophandel te Antwerpen 

(P.A., 1963, 52) : de roerende zaken die de eigenaar tot de uitbating 
bestemt, kunnen door de inpandgeving van de handelszaak bezwaard 
worden zonder daardoor op te houden onroerende goederen bij bestem
ming te zijn, dus aan de hypotheek verbonden te blijven. Aan wie zal 
men voorrang geven ? De eerst ingeschreven schuldeiser heeft voorrang, 
welke ook het ogenblik weze waarop de zaak tot uitbating van het 
handelsfonds bestemd werd. 

- Vonnis van 26 oktober 1963 van de rechtbank van koophandel te Verviers 
(fur. Liege, 1963-64, 124) : de inschrijving van het pand van de handels
zaak doet de onroerendmaking van de bestaande meubelen en materieel 
van de handelszaak ophouden, en belet de onroerendmaking van zaken 
die na de inschrijving van het pand verworven werden : anders zou 
de waarborg van de pandhouder illusoir zijn. 

- Arrest van 4 juni 1963 van het hof van beroep te Luik (fur. Liege, 
1963-64, 2, R.C.].B., 1964, 16, gevolgd door de aangehaalde studie van 
J. Heenen) : de onroerendmaking sluit niet aileen een objectief element 
in, doch daarnaast ook een subjectief element : de animus, de wil van 
de eigenaar een roerende zaak te benutten in de uitbating van de handels
zaak. Door zijn handelszaak in pand te geven laat de eigenaar van het 
onroerend goed zijn wil kennen de roerende zaken, die tot de handels
uitbating behoren, voortaan aan het statuut van de onroerendmaking 
te onttrekken. 

44 - Wat het arrest van Luik betreft, is het niet duidelijk of het hof de 
onttrekking aan de onroerendmaking aileen ad futurum bedoelt. Integendeel, 
de wijze waarop het arrest is opgesteld, doet eerder vermoeden dat, in 
de opvatting van het hof, de onttrekking van de roerende goederen aan 
het statuut van de onroerendmaking een absolute draagwijdte heeft. 

Welke ook de juridische kracht moge zijn van dergelijke oplossing, ze 
druist op ernstige wijze in tegen de billijkheid. Vaak vertegenwoordigt 
het materieel een grotere waarde dan het gebouw, en de hypothecaire 
schuldeiser, die rechtmatig op deze zekerheid mocht rekenen, zou ze 
verliezen omdat zijn schuldenaar naderhand de handelszaak in pand 
gegeven heeft. 

Ons wil het daarom voorkomen, dat voorkeur client gegeven te worden 
aan de stellingen die achtereenvolgens verdedigd werden door J. Limpens 
en J. Heenen, welke ook de eraan verbonden theoretische bezwaren 
kunnen wezen : het materieel is voor het geheel in het pand van de handels
zaak begrepen zonder daardoor op te houden onroerend goed door be
stemming te zijn. De rechtmatige belangen van de twee samenlopende 
schuldeisers zuilen geeerbiedigd worden, door voorrang toe te kennen aan 
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hem die het eerst zijn zekerheid heeft laten inschrijven. De publiciteit 
die aan de gestelde zekerheid gegeven werd, heeft de later opkomende 
geldschieter ingelicht over de toestand van de schuldenaar ; hij kon dus 
noch verrast noch bedrogen worden. 

Zoals reeds gezegd werd deze stelling aangenomen door de rechtbank 
van koophandel te Antwerpen, in haar vonnis van 13 juni 1962 (zie hoven, 
nr. 43). 


