
ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEW AREND BESLAG 

door 

Koen BAERT 

I. lNLEIDING 

1. Artikel 7 van de hypotheekwet bepaalt dat ieder die persoonlijk ver
bonden is, gehouden is zijn verbintenissen nate komen onder verb and van 
al zijn goederen, hetzij roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als 
toekomstige. Deze bepaling zou echter inhoudloos zijn, indien de wet
gever aan de schuldeiser, die vreest dat de schuldenaar zijn schuld nooit 
zal kunnen of willen voldoen, geen middelen ter hand stelt waardoor 
verhinderd wordt dat deze schuldenaar zich insolvabel maakt, zijn 
goederen verbergt of buiten het bereik van de schuldeiser plaatst ( 1). Het 
Gerechtelijk W etboek heeft daarom de veralgemeende instelling van het 
bewarend beslag op roerend en op onroerend goed will en invoeren (2). 

2. Het bewarend beslag kan slechts een doel hebben: de latere gedwon
gen uitvoering mogelijk maken. Deze vaststelling heeft onmiddellijk een 
consequentie. Geen bewarend beslag kan gelegd worden op goederen die 
niet vatbaar zijn voor uitvoerend beslag. Hoofdstuk V over de , , Goederen 
die niet in beslag kunnen genomen worden'' werd dan ook opgenomen in 
titel I ,Voorafgaande regels" van deel V van het Gerechtelijk Wetboek 
over ,Bewarend beslag en middelen tot tenuitvoerlegging", zodat de 
beperkingen inzake beslag, die ofwel uitdrukkelijk door het Gerechtelijk 
W etboek opgelegd, ofwel door rechtsleer en rechtspraak aanvaard worden 
zowel bij uitvoerend als bij bewarend beslag gelden(3). 

3. Het wetboek heeft echter de maatregelen van bewaring niet als een 
geheel behandeld. Naast de bewarende beslagen kent het positieve recht 
nog andere bewarende maatregelen zoals de verzegeling, de boedel
beschrijving doch ook bijvoorbeeld het retentierecht. Daarenboven moet 

( 1) GREGOIRE A., Openvallen van eifenissen, verde ling en, beslagleggingen, rangregeling en verde
ling, Brussel, 1977, biz. 102, nr. 72. 
(2) VANREEPINGHEN, Verslag, biz. 525. In huidig overzicht wordt geen rekening gehouden met de 
specifieke regelen inzake het scheepsbeslag. 
(3) Ook op een onverdeeld dee! kan bewarend en uitvoerend beslag worden gelegd. De uitwinning 
zelf zal echter vooralsnog niet kunnen behartigd worden. LORPHEVRE J. G., Le code judiciaire et Ia loi 
hypothecaire, Brussel 1970, biz. 22; Antwerpen, 17 mei 1977, R.W. 1977-1978, 1571. 
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de gehele materie over de bewarende maatregelen samen gelezen worden 
met de voorrechten en hypotheken. Het is immers duidelijk dat een 
schuldeiser, die een hypotheek heeft op een goed van zijn schuldenaar, 
niet nog eens een bewarend beslag op dat onroerend goed moet leggen. 

4. Evenmin heeft het Gerechtelijk W etboek een algemene regel bepaald 
in verband met de bekwaamheid om bewarende maatregelen te leggen. 
Aangenomen wordt dat een niet-ontvoogde minderjarige niet zelf beslag 
kan laten leggen ( 4), doch in geval van hoogdringendheid kan hij wel een 
verzegeling vorderen (art. 1150 Ger.W.). Enige eenheid zou ook hier 
gewenst zijn. 

5. Deze voorafgaande vaststellingen doen echter niets af aan de grote 
verdienste van het Gerechtelijk Wetboek. Niet aileen werd een veral
gemeende toepassing van het bewarend beslag mogelijk en wel volgens 
een eenvoudige procedure, doch daarenboven werden een aantal basis
voorwaarden vooropgesteld die gelden bij alle bewarende beslagen. Als 
voorwaarden stelde de Koninklijke Commissaris: 

- het geval moet dringend zijn; 
- een zekere en eisbare schuld, die vaststaat of vatbaar is voor een 

voorlopige raming door de rechter; 
- in principe kan bewarend beslag slechts gelegd worden met de toe

stemming van de beslagrechter(S). 

II. VOORWAARDEN TOT BEWAREND BESLAG 

1. H et geval moet dringend zijn 

6. Artikel 1413 Ger.W. bepaalt dat iedere schuldeiser in spoedeisende 
gevallen aan de rechter de toelating kan vragen om bewarend beslag te 
leggen. 
In principe zal dus de beslagrechter oordelen of er aldan niet sprake is van 
hoogdringendheid. Het is echter duidelijk dat, door het eenzijdig karakter 
van de procedure, de beslagrechter in eerste instantie over geen andere 
elementen of bewijsstukken kan beschikken dan deze die de schuldeiser 
hem voorlegt. 

(4) CHABOT-LEONARD, D., Saisies conservatoires et saisies executions, Brussel1979, blz. 84. 

(5) VANREEPINGHEN, a.w., blz. 527-530. Art. 1414 Ger.W. geeftechterde indruk datbij bewarend 
beslag, gelegd krachtens een vonnis ten gronde, geen spoedeisendheid vereist is. 
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Als de beslagene later derde-verzet aantekent(6), kan deze wel aanvul
lende informatie verstrekken zodat de beslagrechter eventueel zijn be
schikking kan herzien en zelfs intrekken. 

Als de schuldeiser echter reeds in het be zit is van een vonnis, kan hij 
zonder de toestemming van de beslagrechter bewarend beslag leggen. In 
dit geval oordeelt de schuldeiser zelf - en hij alleen - over het 
spoedeisend karakter. De beslagene kan echter in dit geval, overeenkom
stig artikel1420 Ger. W., de beslaglegger dagvaarden in opheffing van het 
beslag. 

7. In beide gevallen is de beslaglegger verantwoordelijk voor het beslag 
en hij kan tot schadevergoeding worden veroordeeld. Deze verantwoor
delijkheid is van quasi-delictuele aard zodat de beslagene niet moet 
bewijzen dat de beslaglegger het inzicht had te schaden. Een lichte fout 
van de beslaglegger volstaat(7). De beslagrechter is bevoegd om de aard 
en de hoegrootheid van de schadevergoeding te bepalen(8). 

8. Het onderzoek naar de aanwezigheid van het spoedeisend karakter is 
veelal niet eenvoudig. Indien de schuldenaar zich insolvabel maakt of zich 
werkelijk in een moeilijke positie bevindt is alles vrij duidelijk. V age 
geruchten over insolvabiliteit volstaan echter geenszins (9). De praktijk 
leert echter dat in heel wat gevallen een bewarend beslag gelegd wordt, 
niet zozeer als , ,bewarende maatregel' ', doch veeleer om de schuldenaar 
tot betalen te dwingen of om hem aan te zetten de procedure ten gronde 
niet te vertragen(lO). 
Het is duidelijk dat deze praktijk tegen de geest van artikel1413 Ger.W. 
indruist. De eisende partij moet niet het bewarend beslag gebruiken om 
een procedure ten gronde te versnellen. Daarvoor staan haar, in vele 
gevallen, andere middelen ter beschikking. 

(6) Art. 1419 Ger.W. 
(7) CHABOT-LEONARD, D., a.w., biz. 103, voetnoot 109 met verwijzingen naar o.a. Les Novelles, 
Droit Civil, t. V, Traite de la responsabilite civile, nr. 599 en 600; Kh Luik, 10 november 1975, 
!.Liege, 1975-1976, 150. 
(8) Besl. Antwerpen, 17 juli 1970, !.Liege, 598; Rb. Antwerpen, 27 augustus 1970, R.W., 1970-
1971, 1966 met noot; Rb. Brussei, 27 augustus 1970, R.W., 1971-1972, 501; Besl. Luik, 15 
november 1972, !.Liege, 1972-1973, 236; contra: Besl. Antwerpen 19 februari 1970, R.W., 
1969-1970, 1301; Brussei 3 mei i972, R. W., 1972-1973, 69. 
(9) Besl. Antwerpen, 17 juli 1970, gecit.; Geiden wei: viucht naar het buiteniand (BesL Luik, 25 
aprii1979, onuitgegeven, doch geciteerd door DE LEV AL, G., Saisie-Conservatoires etvoies d' execu
tion, Synthese critique de 73 decisions inedites rendues par le luge des Saisies de Liege, !.Liege, 
1979, 349, nr. 9); weigering tot kantonneren wanneer eerst beioofd werd een bedrag te consigneren 
(Besl. Luik, 28 maart 1979, onuitgegeven doch geciteerd door DELEVAL, a.w., !.Liege, nr. 10); 
bestaan van hypotheken en een negatieve verkiaring van derden-besiagenen (banken), Besl. Luik, 27 
juni 1979, onuitgegeven, gee. door DE LEVAL, a.w., nr. 11). 
(10) STORME, M., L'acceteration de la procedure, J.T., 1979, 332. 
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2. De schuld: zeker - eisbaar - vaststaand of vatbaar voor voorlopige 
raming 

A. Schuld- Schuldeiser 

9. De beslaglegger moet de schuldeiser zijn van de beslagene. Ret heeft 
geen belang ofhet een chirografaire, bevoorrechte ofhypothecaire schuld 
is. Elke schuldeiser- hoe klein zijn vordering is ( 11) - kan overgaan tot 
bewarend beslag. 

Ret spreekt echter voor zichzelf dat de beslaglegger geen misbruik kan 
maken van dit recht. Wanneer de in beslag genomen goederen buiten elke 
verhouding zijn met de schuldvordering, kan de beslaglegger veroordeeld 
worden tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag(12). 

10. Deze regel geldt o.i. niet bij bewarend beslag onder derden. Ook voor 
een kleine schuldvordering kan de schuldeiser overgaan tot bewarend 
beslag onder derden, waardoor de derde verbod wordt opgelegd elke 
betaling aan de beslagene te verrichten. In vele gevallen weet de beslag
legger niet op voorhand hoeveel de schuld van de derde t.o.v. de besla
gene bedraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij beslag op zichtrekeningen. 
Ret spreekt voor zichzelf dat dergelijk beslag zeer zware gevolgen heeft 
voor de beslagene doch deze gevolgen zijn nu eenmaal inherent aan het 
systeem van het derden-beslag. De beslagene moet dan maar de nodige 
maatregelen (bijvoorbeeld kantonnement) nemen. 

De beslaglegger kan ook vrijwillig zijn derden-beslag herleiden tot de 
grootte van zijn schuldvordering. Deze oplossing is echter voor de schul
deiser niet veilig. Ret beslag verschaft geen voorrang en een andere 
schuldeiser kan derhalve op dezelfde waarden en gel den eveneens nog een 
bewarend beslag leggen zodat bij de latere uitvoering de eerste beslag
legger die zijn beslag herleidde, niet volledig uitbetaald kan worden. 

11. Wanneer de schuldeiser onbekwaam is, gelden de gewone regelen 
voor de daden van beheer(13). Dit houdt in dat in alle gevallen van 
absolute onbekwaarnheid de vertegenwoordiger- zonder voorafgaande 
toestemming- het bewarend beslag kan benaarstigen, terwijl de ont
voogde minderjarige of verkwister zelf opdracht kunnen geven tot bewa
rend beslag. 

(II) Cass. 29 juni 1893, Pas., 1893, I, 275. 
(12) Kh.Luik, 10november1975,J.Liege, 1976-1977, 150;Brussel,3november1976,Pas., 1977, 
II, 136- Brussel, 30 mei 1978, J.T., 1978, 663. 
(13) CEZAR-BRu, C., Theorie et pratique des voies d'execution, Parijs, 1906, biz. 37; CHABOT
LEONARD, D., a.w., biz. 84. 
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Om in rechte op te treden gelden eveneens de gewone regels. Dit is van 
belang wanneer het beslag betwist wordt of wanneer voorafgaande toe
stemming noodzakelijk is. 

12. In sommige gevallen wordt bovendien uitdrukkelijk voorzien dat 
zelfs de schuldeiser, bij stilzitten van de schulderiaar, bewarend beslag 
kan leggen wegens een schuldvordering van zijn schuldenaar. Dit is het 
geval bij bewarend beslag onderderden (art. 1445 Ger.W.) docho.i.lijkt 
dit principe van artikel 1166 B. W. toepasselijk bij alle bewarende besla
gen. De schuldeiser kan steeds de nodige bewarende maatregelen ne
men(14). 

B. Zeker 

13. De rechtsleer heeft nog steeds geen duidelijke definitie gegeven van 
het be grip , ,Zekerheid'' van de vordering. Het verslag van de Koninklijke 
Commissaris(15) toont duidelijk aan dat het de bedoeling was om enige 
eenheid te brengen in de vroegere rechtsleer. Zo werd vroeger wel eens 
voorgehouden dat het begrip zekerheid totaal vreemd is aan de aard zelf 
van het bewarend beslag (16) of dat bewarend beslag mogelijk is telkens 
de schuld niet vatbaar is voor ernstige be twisting ( 17). Ook sommige 
rechtspraak narri aan dat bewarend beslag mogelijk was bij een niet zekere 
schuld(18). 
Ook na het Gerechtelijk Wetboek lijkt echter nog enige onzekerheid te 
bestaan. Vastgesteld werd bovendien dat wellicht door de termen van 
artikel 1415 Ger.W. de rechtspraak minder gemakkelijk een bewarend 
beslag kan toestaan ( 19). Deze wettekst lijkt strenger dan de rechtsleer het 
zou wensen. Demogue meende dat ,du moment qu'une personne a un 
certain droit, fftt il eventuel, il doit lui etre permis de faire les actes 
necessaires pour 1' empecher de deperir, car autant vaudrait dire qu' on n' a 
pas de droit du tout" (20). 
De praktijk leert echter dat de beslagrechters- vooral wanneer zij zetelen 
op eenzijdig verzoekschrift- heel soepel de bepaling van artikel 1415 

(14) PLANIOLen RIPERT, Traite pratique de droit civilfranqais, t. IV, 51 p. 213; JOSSERAND, Cours 
de droit civil ji·anqais, t. I, 113. 
(15) VAN REEPHINGHEN, a.w., biz. 528. 

(16) GARSONNETen CEZAR-BRU, Traite theorique et pratique de procedure civile et commerciale en 
justice de paix et devant les conseils de prud' hommes, Parijs, 1913, nr. 55. 
(17) LEURQUIN, Ch., Etudes sur le saisie-arret, Brnssel, 1891, biz. 64 e.v., nr. 79-82. 
(18) Antwerpen, 27 april 1866, P.A. I, 300. 

(19) CHABOT-LEONARD, a.w., biz. 92. 
(20) DEMOGUE, Nature et ejfets des droits eventuels, R.T., 1906, biz. 282. 
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Ger.W. hanteren. De zekerheid van de schuld aanzien zij meer als ,une 
exigence minima" dan ,une condition suffisante" (21). 

14. In elk geval kan de stelling van Gregoire, die voorhoudt dat bewarend 
beslag enkel toegelaten is wanneer de schuld niet in rechte betwist 
wordt(22) niet aanvaard wordt(23). Op deze wijze zou immers elk bewa
rend beslag verhinderd worden. Een schuld houdt daarenboven niet op 
zeker te zijn wanneer hij in rechte betwist wordt. De beslagrechter zal 
souverein oordelen over de schuld, zonder echter de rechter ten grande te 
verbinden. De beslagrechter moet enkel oordelen of het gaat over , ,une 
creance fondee en son principe" (24). De beslagrechter zal derhalve 
voorlopig moeten nagaan of de aanspraken van de beslaglegger en de 
betwistingen van de beslagene ernstig zijn(25). 
Dit houdt in dat de schuldeiser de beslagrechter tach voldoende moet 
inlichten omtrent het bestaan van zijn schuld. Bij zijn dossier moet hij 
derhalve de nodige bewijsstukken voegen(26). 

C. Eisbaar 

15. Geen bewarend beslag kan gelegd worden wanneer de schuld niet 
eisbaar is. Indien het beslag gelegd wordt zonder de toestemming van de 
rechter is het ogenblik van de betekening van het beslag determinerend. 
Bij beslag waarvoor voorafgaand verlof vereist is, moet de schuld eisbaar 
zijn op het ogenblik van de beschikking houdende toestemming. Dit 
laatste blijkt uit de bewoordingen van artikel 1415 Ger.W. (27). 
Bij pandbeslag echter moet de schuld eisbaar zijn op het ogenblik van het 
bevel. 
Enige aandacht dient besteed aan artikel 1446 Ger. W. dat voorhoudt dat 
bewarend beslag onder derden kan gelegd worden op schuldvorderingen 
met tijdsbepaling, onder een voorwaarde of in een geschil. Deze wets
bepaling maakt geen uitzondering uit op de algemene vereiste van de 

(21) Sows, noot onder Civ. 15 april 1942, S. 1943, I, 41, m.b.t. het toelaten van bewarende 
maatregelen in Frankrijk. Het moet gaan over ,une apparence raisonnable de fondement sans qu'il 
puisse etre exige a cet egard une certitude absolue, ni une creance etablie, reconnue ou incontestable. 
(DELEVAL G., a.w., J.Liege, biz. 351, nr. 24, met verwijzing naar Besl. Luik, 28 maart 1979, 
onuitgegeven). 
{22) GREGOIRE, a.w., biz. 103, nr. 73. 

(23) Besl. Dinant, 11 oktober 1977, J.Liege, 1977-1978, 147. 
(24) VINCENT, J., Voies d'execution, Parijs, 1976, biz. 111, nr. 77. 
(25) CHABOT-LEONARD, D., a.w., biz. 93. 

(26) Brussel, 9 febr. 1972, Pas., 1972, II, 83. 
{27) Contra: CHABOT-LEONARD, D., a.w. biz. 98. 
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eisbaarheid. Het bewarend beslag onder derden wordt gelegd we gens een 
eisbare schuld, eventueel op een nog niet eisbare schuldvordering van de 
schuldenaar. 
Het Gerechtelijk W etboek voorziet echter twee uitzonderingen op het 
principe van de eisbaarheid. 

- artikel1415 al. 2 Ger.W. 

16. Volgens artikel 1415 al. 2 Ger.W. kan ook bewarend beslag gelegd 
worden tot zekerheid van een schuldvordering inzake te vervallen pe
riodieke inkomsten, wanneer de vereffening daarvan gevaar loopt. Hier 
wordt vooral bedoeld schuldvorderingen inzake onderhoud, interesten, 
huurgelden en periodieke commissielonen(28). Terecht wijst Chabot
Leonard er op dat het pandbeslag, dat tach ook een vorm van bewarend 
beslag is, enkel mogelijk is wegens vervallen huur- en pachtgelden(29). 
Dit blijkt trouwens reeds uit de tekst van artikel1461 Ger.W. Voor nog 
niet vervallen huurgelden moet derhalve een bewarend beslag op roerend 
goed benaarstigd worden overeenkomstig artikel 1415 al. 2 Ger.W. en 
niet een pandbeslag. 

- artikel1416 Ger.W. 

17. Indien de rechter ten grande een uitstel van betaling toekent dan kan 
echter geen bewarend beslag gelegd worden tenzij dit uitdrukkelijk in het 
vonnis voorzien werd of tenzij later, op eenzijdig verzoekschrift overeen
komstig artikel 1417 Ger. W. door de beslagrechter wel de toestemming 
verleend wordt. Dit is echter enkel mogelijk indien later blijkt, uit nieuwe 
omstandigheden, dat door het uitstel het realiseren van de vordering 
gevaar loopt. 

D. Vaststaand of vatbaar voor voorlopige raming 

18. Algemeen wordt gesteld dat het bewarend beslag slechts kan ge
schieden wanneer de schuld vaststaat(30). Indien nog niet precies vast
staat hoeveel de schuld bedraagt, kan de beslagrechter echter voorlopig de 
schuld ramen. De schuldeiser moet echter in zijn verzoekschrift zelf zijn 
vordering ramen, doch de beslagrechter is door deze raming niet gebon
den. 
Dit houdt o.m. in dat, wanneer een vonnis principieel de schuldvordering 
erkent, doch nog geen bedrag bepaalt- wat veel voorkomt bij het bepalen 

(28) VAN REEPINGHEN, a.w., biz. 529. 

(29) CHABOT-LEONARD, a.w., biz. 99. 
(30) Art. 1415, art. 1422, art. 1430, art. 1447 Ger.W. 
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van een schadevergoeding - de schuldeiser niet krachtens dit vonnis 
bewarend beslag kan leggen. In dit geval is een afzonderlijke beschikking 
van de beslagrechter vereist. 
Thans wordt ook aangenomen dat deze vereiste inhoudt dat de schuld , ,in 
geldwaarde" moet uitgedrukt worden. Dit wordt afgeleid uit artikel1389 
Ger. W. dat voorhoudt dat elk beslagexploot op straffe van nietigheid de 
vermelding van het gevorderde bedrag be vat. Het is duidelijk dat dit echter 
niet noodzakelijk is bij beslag tot terugvordering. 

3. De toestemming van de beslagrechter 

19. Het principe dat enkel bewarend beslag mogelijk is mits toestemming 
van de beslagrechter (31) is zodanig uitgehold door artikel 1414 Ger. W. , 
door artikel 1461 Ger. W. over het pandbeslag en door artikel 1445 
Ger.W. over het derden-beslag, dat nog nauwelijks van een algemene 
regel kan gesproken worden. 

A. Beslag zonder toestemming van de beslagrechter 

20. Artikel 1414 Ger. W. is enigszins misleidend als het voorhoudt dat 
principieel bewarend beslag kan gelegd worden wanneer de schuldeiser 
beschikt over een vonnis houdende veroordeling. Deze bepaling houdt 
immers veel meer in. 
In elk geval kan de schuldeiser krachtens een vonnis zelfs als is het 
vooralsnog niet uitvoerbaar, en zelfs al wordt er verzet of hoger beroep 
aangetekend, een bewarend beslag benaarstigen. Dit geldt ook voor 
buitenlandse vonnissen waarvoor nog geen exequatur bekomen werd (32). 

22. Doch ook een authentieke akte, verleden voor een notaris, volstaat. 
Wanneer de akte bekleed is met de uitvoerbare formule kan elke partij, 
zonder vonnis krachtens deze akte uitvoeren. Waarom zou dan geen 
bewarende maatregel mogelijk zijn? ,Qui peut le plus, peut le 
moins" (33). 
Hetzelfde geldt voor beschikkingen in kort geding, die altijd uitvoerbaar 
bij voorraad zijn. 
In elk geval moet ook dit vonnis, het arrest of de beschikking een 
veroordeling inhouden van zekere, opeisbare en vaststaande zaken. Is dit 
niet het geval, en wordt bijvoorbeeld wei de verantwoordelijkheid vast-

(31) VANREEPINGHEN, a.w., biz. 528. 

(32) Luik, 6 mei 1976, J.Liege, 1976-1977, 41; Brussel, 24 juni 1977, J.T., 748 met noot Kohl. 

(33) CHABOT-LEONARD, a.w., b1z. 109, met verwijzingen. L 
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gesteld doch tevens een deskundige benoemd om de schade te beschrijven 
en te begroten, dan kan vooralsnog geen bewarend beslag gelegd worden. 
Een voorafgaande toestemming van de beslagrechter blijft vereist(34). 
Artikel 1414 Ger. W. voorziet dat de rechter uitdrukkelijk kan verbieden 
dat krachtens zijn vonnis bewarend beslag wordt gelegd. In de praktijk 
komt dit zelden voor. Integendeel veel meer vonnissen worden uitvoer
baar bij voorraad verklaard (3 5). 
Blijkt echter dat daardoor de schuldenaar ondertussen zijn insolvabiliteit 
organiseert of dat de omstandigheden zodanig gewijzigd zijn dat zich 
werkelijk een bewarende maatregel opdringt, dan kan de schuldeiser toch 
de toestemming van de beslagrechter vragen om vooralsnog bewarend 
beslag te leggen. Deze mogelijkheid is echter niet uitdrukkelijk voorzien 
in het Gerechtelijk Wetboek, doch lijkt een logische aanvulling van artikel 
1416 in fine Ger.W. (36). 

Overeenkomstig artikel 1416 Ger.W. kan echter geen beslag gelegd 
worden krachtens het vonnis houdende veroordeling wanneer uitstel van 
betaling toegekend wordt tenzij in dat vonnis uitdrukkelijk bepaald wordt 
dat wei beslag mogelijk is. 

23. Veelal wordt voorgehouden dat een beslag tot terugvordering altijd 
krachtens een bijzondere toestemming van de beslagrechter dient ge
legd(37). Deze stelling kan echter betwist worden. Een vonnis ten grande 
dat afgifte van een zaak beveelt, kan toch ook uitgevoerd worden. 
W aarom zou dan geen bewarend beslag kunnen gelegd worden op dat 
goed? 
Bij de inbeslagname dient de titel, krachtens dewelke het beslag gelegd 
wordt, medebetekend (38). Dit is echter niet voorzien bij derden-beslag of 
bij pandbeslag waar een eenvoudige vermelding volstaat(39). 

24. Zoals hager reeds aangetoond kan een pandbeslag altijd benaarstigd 
worden zonder voorafgaande machtiging en zelfs krachtens een mon
delinge huurovereenkomst (art. 1461 Ger.W.), terwijl voor bewarend 
beslag onder derden ook een onderhandse titel volstaat (art. 1445 
Ger. W.). Als voorbeelden voor dergelijke onderhandse titels geeft De 

(34) DELEVAL, G., La saisie-arret, Luik, 1976, a.w., blz. 63, nr. 38; wanneer echter een provisie 
toegekend wordt is het duidelijk dat bewarend beslag wel mogelijk is. 

(35) STORME, M., L'acceleration de Ia procedure, J.T., 1979, blz. 332. 

(36) DE BAECK, Verslag, blz. 883. 

(37) FETIWEIS, KOHL en DE LEVAL, Droit judiciaire Prive, Luik, 1976, nr. 476. 

(38) Art. 1424, 1432 Ger.W. 

(39) Volgens de algemene regel vervat in art. 1389 Ger.W. 
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Leval aan: geaccepteerde wisselbrieven, orderbriefjes, verzekeringspo
lissen, een gewone brief, een testament, een kredietopening, enz. (40) en 
bij handelaars geldt zelfs een niet-geprotesteerde faktuur(41). 

B. Beslag krachtens een beschikking van de beslagrechter 

a. Het verzoekschrift 

25. In aile gevallen waarin de schuldeiser nog niet over een titel beschikt 
krachtens dewelke bewarend beslag mogelijk is, moet eerst toestemming 
van de beslagrechter bekomen worden. 
De procedure wordt in principe ingeleid bij verzoekschrift, ondertekend 
door een advokaat. Dezelfde regels als bij alle eenzijdige verzoekschriften 
zijn van toepassing (41bis). 
Het is echter duidelijk dat bij de verschillende beslagen rekening moet 
gehouden worden met specifieke voorschriften. Het verzoekschrift tot 
bewarend beslag op roerend goed bevat naast de opgave van de titel, de 
oorzaak en het bedrag - of de raming - ook de naam en woonplaats van 
de schuldenaar (art. 1422 Ger.W.). Bij bewarend beslag op onroerend 
goed moeten duidelijk de goederen vermeld worden waarop beslag zal 
worden gelegd. Bovendien moet een uittreksel uit de kadastrale legger en 
een hypothec air getuigschrift bij de bun del gevoegd (art. 1430 Ger. W.). 
Bij beslag tot terugvordering is een beknopte aanwijzing van de terug
gevorderde zaken vereist (art. 1464 Ger. W.). Deze vermeldingen zijn niet 
voorgeschreven op straffe van nietigheid. De beslagrechter kan aan de 
verzoeker aanvullende inlichtingen vragen ( 42). Veelal echter zal het 
verzoekschrift ongegrond worden verklaard. De bevoegdheidsregelen, 
zowel rationi loci als rationi materiae, zijn van openbare orde (42bis). 

26. De bevoegde beslagrechter is deze van de plaats van het beslag. Bij 
detden-beslag bestond geruime tijd enige onzekerheid. Vroeger werd 

(40) DELEVAL, G., a.w., blz. 144, nr. 92. 
(41) Ibidem, biz. 144, nr. 93. 
(4ibis) Voor de procedure zie STORME, M., La procedure sur requete, in Etude du projet de 
code judiciaire, Luik, 1966, biz. 111; VAN PARYS, L., Verzoekschriftprocedure, elders in dit 
nummer. Art. 1026 5° Ger. W. bepaait dat het verzoekschrift ondertekend moet worden door een 
advokaat. De vernieuwing van het besiag kan gevraagd bij verzoekschrift, ondertekend door een 
advokaat of een gerechtsdeurwaarder (art. 1426, 1437, 1459 Ger.W.). Dit geidt ook voor het 
verzoekschrift bij een derde (art. 1503 Ger. W.). 
Het verzoekschrift kan aangeboden worden ten huize van de besiagrechter (Besl. Gent, 11 juni 1979, 
onuitgegeven). 
(42) CHABOT-LEONARD, a.w., biz. 105. 

( 42bis) LAENENS, J., Overzicht van Rechtspraak ( 1970-1978) Bevoegdheid, T.P .R., 1979, 262, nr. 
21, 253, nr. 3. 
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veelal voorgehouden dat de plaats van het beslag de woonplaats van de 
beslagene was ( 43). Indien het beslag op een geldsom slaat is de bevoegde 
rechter deze van de woonplaats van de derde-beslagene(44). 
Liggen de goederen in verschillende arrondissementen dan kan de schul
deiser zijn verzoek richten tot een beslagrechter. Zijn keuze is totaal 
vrij (45). 
In Frankrijk geldt een dubbele regel. Ofwel is de rechter van de plaats waar 
de goederen zich bevinden bevoegd, ofwel deze van de woonplaats van de 
schuldenaar(46). Deze regellijkt eenvoudiger, vooral bij beslag onder 
derden. Als er enig verhaal komt tegen het beslag gaat het wellicht tussen 
de beslaglegger en de beslagene. De derde is zelfs soms geen partij of 
wordt hij toch gedaagd dan heeft hij veelal weinig interesse bij het geding. 
In het enige geval waarbij de derde toch enig belang heeft bij het geschil, 
nl. wanneer hij zelf zijn schuld t.o. v. de derde betwist, wordt de zaak toch 
behandeld door de rechter die moet oordelen over het geschil tussen de 
derde en de beslagene ( 4 7). 
Indien de beslagrechter zich onbevoegd verklaart moet hij de zaak verzen
den naar de arrondissementsrechtbank (art. 640 Ger.W.). Op deze wijze 
kan heel wat tijd verloi'en gaan. Vandaar dat de praktijk zich ontwikkelde 
waarbij de beslagrechter, na contact met de verzoekende partij en op diens 
verzoek, de zaak rechtstreeks verzendt naar de bevoegde beslag
rechter(47bis). 

27. Volgens De Leval kan in sommige gevallen de toestemming bij 
eenvoudige conclusie gevorderd worden. Wanneer een bewarend beslag 
gelegd wordt krachtens een vonnis, overeenkomstig artikell414 Ger. W. , 
en wanneer de beslagene de opheffing van dit beslag vordert, kan de 
schuldeiser bij tegeneis de toestemming tot bewarend beslag beko
men(48). 

(43) Zie o.m. DONNAY, M., Code Judiciaire, Saisie conservatoire et saisie execution, Rev. Gen. 
Enr. Not., 1969, 126, m. 5; FEITWE!S,A.,Handboekvoor GerechtelijkRecht, d!. ll., Bevoegdheid, 
biz. 326, m. 596). 
(44) Cass., 29 okt. 1970, J.T., 1971, blz. 572. 
(45) VANREEPINGHEN, a.w., biz. 404, biz. 509. 
(46) VINCENT, J., a.w., biz. 116. 
(47) Art. 1456, in fine, Ger.W. 
(47bis) V ANPARYS meent dat wanneer niet precies de territoriaal bevoegde rechter is aangeduid, de 
rechter de , ,nietigheid'' van het verzoekschrift moet vaststellen. Dit zou afgeleid worden uit art. 1026 
4" en 862 § 1 Ger.W. (VANPARYSL., a.w., m. 13). 
(48) DELEVAL, G., a.w., biz. 151, m. 99 in .fine. 
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b. De beschikking 

28. De beslagrechter moet binnen de acht dagen zijn beschikking verle
nen (art. 1418 Ger.W.). In zijn beschikking wordt bepaald welk beslag 
toegelaten is - wanneer bewarend beslag op roerend goed toegestaan 
wordt kan krachtens deze beschikking geen bewarend beslag onder derden 
gelegd worden ( 49) -, voor welk bedrag het beslag kan gelegd wor
den(50), en in sommige gevallen zoals bij beslag op onroerend goed of 
zoals bij beslag tot terugvordering op welke goederen het beslag slaat. 
Deze vermeldingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid(51). 

29. De beslagrechter kan bovendien souverein bepaalde voorwaarden 
opleggen aan de beslaglegger. Zo kan hij bevelen dat het bewarend beslag 
slechts zal gelden voor een bepaalde termijn, tenzij de beslaglegger v66r 
het einde van deze periode de beslagene ten gronde dagvaardt(52). 

30. Deze beschikking moet op straffe van nietigheid betekend worden 
samen met het beslagexploot (art. 1424 Ger.W., art. 1432 Ger.W.) en dit 
bij deurwaardersexploot. Dit geldt echter niet bij bewarend beslag onder 
derden (art. 1450 Ger.W.), waarbij een kennisgeving door de griffier 
volstaat (art. 1449 Ger.W.)(53). 
Soms kan er sprake zijn van grote spoed. De beslagrechter kan in dit geval 
ook ,a son hOtel" de toestemming tot bewarend beslag verlenen. In dit 
geval staat hij toe dat zijn beschikking op de minuut uitvoerbaar is terwijl 
hij beveelt dat de optredende g~rechtsdeurwaarder na het beslag de minuut 
neerlegt ter griffie (54). 

C. Verhaal 

31. Wanneer de beslagrechter de toestemming tot bewarend beslag ver
leende, dan kan de beslagene derden-verzet doen (art. 1419 Ger.W.). 
Hoger beroep zou onontvankelijk zijn(55). Het is niet noodzakelijk de 

(49) Brussel, 9 februari 1972, Pas., 1972, II, 83. De beschikking houdende toestemming tot 
bewarend beslag is immers geen vonnis houdende veroordeling, zoals vereist in art. 1414 Ger.W. 
(50) Art. 1418 Ger.W.; Brussel, 3 mei 1972, R.W., 1971-1972, 68. 
(51) Art. 1423, 1431, 1448, Ger.W. 
(52) Besl. Gent, 27 aug. 1979, onuitgegeven. 
(53) De verzoekende partij kan echter zonder uitstel het afschrift van de beschikking laten betekenen 
(art. 1450 Ger.W.). 
(54) Besl. Gent, 11 juni 1979, onuitgegeven, zie ook Solus, R.T., 1935, biz. 867). 
(55) Brussel, 2 februari 1971, Pas., 1971, II, 157; contra: Luik, 9 november 1972, J.Liege, 
1972-1973, 105, metkritiekDELEVAL(l.Liege, 1972-1973, 145); ROUARD, P., TraiteE/timentairede 
DroitJudiciairePrive, t. II, 1975,536, nr. 664; en VANPARYS, L., a.w., nr. 31). 
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rechter die de beschikking verleende die kennis neemt van het derden
verzet (55bis). 
Artikel 1419 Ger.W. verwijst uitdrukkelijk naar de artikelen 1031 e.v. 
Ger.W. Dit derden-verzet wordt derhalve ingesteld bij dagvaarding (56) 
en wel binnen de maand na de betekening. Er is geen verlenging van 
termijn voorzien indien de beschikking betekend wordt tijdens de vakan
tie(57) of in het buitenland(58). 
Hoewel dit rechtsmiddel geen schorsende werking heeft gezien elke 
beschikking van de beslagrechter uitvoerbaar is bij voorraad kan de 
schuldenaar de beslagrechter verzoeken de uitvoerbaarheid van zijn be
schikking op te schorten (art. 1127 Ger. W.). 
Volgens artikel 1419 Ger. W. geldt de beschikking van de beslagrechter 
houdende intrekking van de eerste beschikking als opheffing van het 
beslag. 

32. Ook elke derde, bijvoorbeeld de eigenaar van de in beslag genomen 
goederen die niet de schuldenaar is van de beslaglegger kan derden-verzet 
aantekenen in plaats van een vordering tot revindicatie van de in beslag 
genomen goederen in te stellen. 

33. De schuldeiser, die geen toe stemming tot bewarend beslag bekwam, 
kan ofwel hager beroep aantekenen (1031 Ger. W.) ofwel de wijziging van 
de beschikking, overeenkomstig artikell032 Ger.W. vorderen wanneer 
de omstandigheden gewijzigd zijn. 
Het verslag van Van Reepingen toont aan dat de schuldeiser, die beslag 
wenst te leggen, op de goederen die zich bevinden in verschillende 

(55bi~) lndien twee beschikkingen, houdende toestemrning tot bewarend beslag verleend werden 
door beslagrechters van verschi!lende arrondissementen, dan kan het derden-verzet rechtsgeldig 
aanhangig gemaakt worden bij een van hen. (Besl. Luik, 25 juli 1979, onuitgegeven, geciteerd door 
DELEVALG., a.w., J.Liege, 371, nr. 87). 
(56) Besl. Brussel, 29 juli 1970, Pas., 1970, III, 125; Brussel, 2 febr. 1971, Pas., 1971, II, 157; 
Besl. Antwerpen, 2 nov. 1972, P.A. 1972, biz. 334; aangezien de beslagrechterzitting houdtzoals in 
kort geding (art. 1395 Ger.W.) bedraagt de termijn van dagvaarding 2 dagen (1035 Ger.W.) (zie 
echter Brussel, 7 februari 1975, Pas., 1975, II, 106, dat voorhoudt dat het derden-verzet moet 
gebeuren volgens de regels van het derden-verzet en niet volgens deze van het kort geding. In 
spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de rechtbank deze termijn verkorten (art. 708 Ger. W.). 
Wellicht ware het gewenst mocht de beslagrechter zelf deze toestemming kunnen verlenen. Ook een 
dagvaarding ,a !'hotel du president" is mogelijk (art. 1036 Ger.W.). De art. 1035-1041 Ger.W., die 
de procedure in Kort Geding beschrijven, bepalen dat de voorzitter zelfkan bepalen wanneer, ,te zijne 
huize" kan gedagvaard worden. Aangezien de beslagrechter zetelt, zoals in kort geding, kan de 
stelling worden aangenomen dat ook de beslagrechter de mogelijkheid heeft om toe te Iaten dat ,te 
zijne huize" word! gedagvaard (Besl. Gent, 3 febr. 1977, onuitgegeven). 
(57) Art. 50 Ger.W. handel! enkel over hoger beroep en verzet. 
(58) Art. 55 Ger. W. bepaalt dat de termijn enkel verlengd wordt wanneerdit duidelijk bepaald wordt. 
Art. 1034 Ger.W. voorziet dergelijke uitzonderingen niet. 
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gerechtelijke arrondissementen en zich tot een enkele rechter kan wenden, 
niet de mogelijkheid heeft bij een negatieve beslissing van een beslag
rechter een gelijkaardige vordering in te leiden voor een andere beslag
rechter(59). Hoewel deze stelling theoretisch zeker verdedigbaar is, is ze 
in de praktijk niet uit te voeren. De schuldeiser, die door een beslagrechter 
afgewezen wordt, zal de schuldenaar uiteraard niet inlichten over deze 
beschikking. Ook de beslagrechter van een ander rechtsgebied wordt niet 
op de hoogte gebracht zodat het heel goed mogelijk is dat de schuldeiser 
toch een nieuw verzoekschrift neerlegt in een ander rechtsgebied. 

III. HET BESLAG 

34. Hoewel de schuldeiser soms reeds enige tijd voorbereidingen aan het 
treffen was om te kunnen overgaan tot een bewarend beslag, neemt de 
schuldenaar in principe slechts kennis van dit alles bij de ontvangst van het 
beslagexploot. 
Pandbeslag maakt hierop uiteraard een uitzondering aangezien een voor
afgaand bevel noodzakelijk is (art. 1461 Ger. W.). 

Het beslagexploot wordt door een deurwaarder betekend zodat de artikels 
32 e.v. Ger.W. van toepassing zijn. 

35. Ook hier echter bestaat er een uitzondering, nl. bij derdenbeslag 
wanneer de toestemming daartoe door de beslagrechter gegeven wordt. 
Overeenkomstig artikel 1449 Ger.W. wordt de beschikking ter kennis 
gebracht van de derde. 
Het Gerechtelijk Wetboek wou uitdrukkelijk voorzien dat dez:e kennisge
ving als betekening geldt, doch dit wordt veelal betwist. Volgens Briers is 
de gerechtsbrief een kennisgeving en derhalve als beslag waardeloos, 
tengevolge van de bepalingen van artikel31 to, 516 en 1445 Ger.W. (60). 
Ook het Hof te Brussel meende dat , , 1' art. 1445 C .J. dHinit implicitement 
l'acte de saisie comme etant un exploit emanant d'un huissier de justice 
agissant pour le compte du creancier saisissant(61). 
Deze stelling kan ech ter betwist worden ( 62), waarom anders vermeldt de 
kennisgeving de waarschuwing dat de derde zich moet gedragen volgens 
de bepalingen van artikel1451 tot 1456 Ger.W. (1449 Ger. W.). De Leval 

(59) VAN REEPINGHEN, a.w., biz. 530. 

(60) BRIERS, M.,Handboekvan de Gerechtsdeurwaarder, Brussel, 1978, biz. 185, zie ook GuTTen 
STRANART-THILLY, Examen de Jurisprudence 1965-1970, Droit Judiciaire Prive, R.C.J.B., 1974, 
687. 

(61) Brussel, 2 april 1974, Pas., 1975, II, 5. 

(62) CHABOT-LEONARD, a.w., biz. 272. 
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stelde voor dat de schuldeiser in sommige gevallen er belang kan bij 
hebben dat de derde geen kennisgeving ontvangt en dat hij derhalve de 
griffier ontslag verleent van zijn verplichting tot kennisgave (art. 46 2° 
Ger.W.)(63). 

36. N aast de vermeldingen voorzien in art. 43 Ger. W. be vat het exploot, 
overeenkomstig 1389 Ger.W. volgende vermeldingen: 
- keuze van woonplaats in het arrondissement waar er beslag gelegd 

wordt 
- naam, voornaam en woonplaats van de beslagene; 
- een beschrijving van de inbeslaggenomen goederen; 
- het bedrag waarop het beslag gelegd wordt. 
Dit geldt uiteraard niet bij het beslag tot terugvordering waar de opgeeiste 
zaak aangeduid wordt. Ook de kosten en interesten worden in het beslag 
vermeld. Gaat het over een bedrag in vreemd geld, dan geldt artikel 562 
Ger.W. 
- de titel krachtens dewelke het beslag gelegd wordt. 

37. De vraag dient gesteld of samen met het beslagexploot ook de titel 
krachtens dewelke het beslag wordt gelegd moet betekend worden. Zoals 
hager aangehaald be vat artikell389 Ger. W. enkel de verplichting de titel, 
krachtens dewelke het beslag gelegd wordt, te vermelden. Doch artikel 
1424 Ger.W. voorziet dat bij roerend beslag de titel moet medebetekend 
worden. Hetzelfde geldt voor onroerend beslag (1432 Ger.W.) en bij 
beslag tot terugvordering (art. 1463 Ger. W.) echter niet bij derden-beslag 
of bij pandbeslag. 
Soms wordt voorgesteld dat, wanneer het beslag gelegd wordt krachtens 
een notariele akte, deze niet moet medebetekend worden(64) omdat de 
tekst van het Gerechtelijk Wetboek daarover niets bepaalt. Deze stelling 
lijkt ons betwistbaar. Ook artikel1414 Ger.W. bepaalt niet dat bewarend 
beslag kan gelegd worden krachtens een notariele akte en toch aanvaardt 
iedereen deze mogelijkheid. indien het vonnis moet betekend worden 
moet o.i. ook de notariele akte betekend. 
Deze vermeldingen zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid. Doch 
artikel861 Ger.W. (pas de nullite sans grief) is van toepassing. Sommige 
vermeldingen van artikel 43 Ger. W. vallen echter binnen het toepas
singsgebied van artikel 862 Ger.W. 

(63) DE LEVAL, G., a.w., blz. 170, nr. 111. 

(64) CHABOT-LEONARD, a.w., blz. 329. 
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38. Voor het bewarend beslag heeft het Gerechtelijk Wetboek veelal geen 
specifieke richtlijnen aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder op
gelegd. Er wordt eenvoudig verwezen naar de procedureregelen inzake 
uitvoerend beslag. Zo vermeldt artikel 1424 Ger.W. dat het bewarend 
beslag op roerend goed geschiedt volgens de procedure op uitvoerend 
beslag op roerend goed. Bij onroerend beslag werd dezelfde bepaling 
opgenomen (art. 1429). 

39. Bij bewarend beslag op roerend goed wordt bovendien vereist dat 
wanneer het exploot niet kon overhandigd worden aan de schuldenaar, dit 
dient te gebeuren binnen de acht dagen (art. 1424 Ger. W.). Deze tekst is 
duidelijk. Het gaat niet om een ,betekening" die ook kon gebeuren 
overeenkomstig art. 37 Ger.W. doch om een overhandiging. Deze bepa
ling lijkt enigszins eigenaardig aangezien wel voorzien werd bij bet 
bewarend beslag op roerend goed, doch niet bij uitvoerend beslag op 
roerend goed waar het afschrift ter hand wordt gesteld aan de politiecom
missaris of burgemeester. Ook bij bewarend beslag op onroerend goed 
bestaat geen gelijkaardige bepaling. Uiteraard is een vergelijkbare bepa
ling wel opgenomen bij het bewarend beslag onder derden (art. 1457) 
waar de aanzegging moet gebeuren bij exploot of aangetekende brief. 

40. In principe is geen termijn voorzien waarbinnen het beslag moet 
betekend worden. Nochtans bestaat hierop een uitzondering: bet bewa
rend beslag op onroerend goed, dat krachtens een beschikking van de 
beslagrechter gelegd wordt, moet binnen de maand betekend en overge
schreven worden (art. 1433 Ger.W.). Wordt deze termijn overschreden, 
dan wordt de beschikking als niet-bestaand beschouwd. De inhoud van 
deze wetsbepaling lijkt o.i. enigszins anders dan deze van artikel 806 
Ger. W., waarbij bij niet-betekening van een verstekvonnis binnen het jaar 
na het vonnis dit vonnis ook als niet-bestaand wordt beschouwd, doch 
waar de mogelijkheid bestaat een nieuw vonnis te bekomen(65). 

Bij overschrijding van de termijn van artikel 1433 Ger. W. zal de beslag
rechter echter moeten vaststellen dat er blijkbaar geen hoogdringendheid 
bestaat. Bovendien geldt deze regel als een voorschrift van openbare orde, 
zoals aile teksten over de bewarende beslagen en de middelen van ten
uitvoerlegging, zodat de hypotheekbewaarder de overschrijving moet 
weigeren (65bis). 

(65) DE CORTE, R., en LAENENS, J., Het verstek en de taak van de rechter bij verstek, elders in dit 
nummer, nr. 69. 

(65bis) LoRPHEVRE, J.G., (a.w., biz. 11) meent echter dat ,Le conservateur n'etant pas juge de Ia 
validite des actes qu' on lui presente, nous estimons qu 'il n' a pas a refuser Ia transcription des exploits 
dresses dans !es conditions precitees". 
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Opvallend is dat een gelijkaardige bepaling niet voorzien is bij de andere 
bewarende beslagen. zodat het nut van deze tekst- waar het gaat om een 
tijdige betekening - in vraag kan worden gesteld. Indien de schuldeiser 
immers te lang wacht om over te gaan tot beslaglegging kan de beslagene, 
overeenkomstig artikel1419 Ger. W. derden-verzet aantekenen. Een voor 
de hand liggend argument is dater blijkbaar geen spoedeisendheid bestaat. 
Indien nu toch de beschikking betekend zou worden en indien de besla
gene de zaak aanhangig zou maken bij de beslagrechter, dan zou de 
schuldeiser nog altijd bij tegenvordering een nieuwe toelating tot bewa
rend beslag kunnen bekomen. 

IV. GEVOLGEN VAN HET BEW AREND BESLAG 

41. Het Gerechtelijk Wetboek heeft enkel bij het bewarend beslag op 
onroerend goed duidelijk de gevolgen ervan bepaald (art .. 1442 e.v. 
Ger.W.). Bij de andere bewarende beslagen werden de gevolgen niet of 
slechts fragmentair geregeld. Er wordt voorgehouden dat de bepalingen 
inzake onroerend beslag de algemene regel uitmaken en gelden bij alle 
bewarende beslagen in zoverre natuurlijk zij niet het typisch gevolg zijn 
van de onroerende aard van het inbeslaggenomen goed(66). 

1. Het goed kan niet vervreemd of bezwaard worden 

42. De beslagene kan het inbeslaggenomen goed niet vervreemden, doch 
hij blijft in het bezit van de inbeslaggenomen goederen. Hij heeft nog het 
genot ervan, kan beschikken over de vruchten, kari de huurgelden innen, 
enz. Het goed wordt derhalve niet gei:inmobiliseerd of aan de ketting 
gelegd. Nochtans zou de beslagrechter dit in uitzonderlijke omstandighe
den wel kunnen toestaan(67). 
Deze bepaling van artikel 1443 Ger.W. is duidelijk en geldt voor alle 
bewarende beslagen. 

De schuldenaar kan derhalve het goed niet meer bezwaren of in pand 
geven of nog een hypotheek vestigen. Een hypotheek, weliswaar v66r de 
overschrijving van het beslag tot stand gekomen, doch nog niet overge
schreven, is evenmin tegenstelbaar aan de beslaglegger. Artikel 1444 
Ger. W. in fine voorziet echter uitzonderingen met betrekking tot de 
vemieuwing van hypotheek en met betrekking tot de wettelijke hypotheek 
inzake successierechten en directe belastingen. 

(66) KRINGS, E., Les saisies conservatoires et les voies d'execution, in Etudes du Projet de Code 
judiciaire, Luik, 1966, biz. 142, e.v.; CHABOT-LEONARD, a.w., biz. 127. 
(67) Besl. Hasseit, 16 november i979, J.Liege, 1973-1974, 110. 
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Dezelfde regel geldt bij bewarend beslag onder derden. Het inbeslag
genomen goed is hier een schuldvordering en de derde-beslagene kan niet 
alleen zijn schuldvordering geldig kwijten in handen van de beslagene, 
doch evenmin kan hij een overeenkomst sluiten met betrekking tot het 
uitdoven van de schuld, noch later een compensatie inroepen. 
lndien het goed toch vervreemd of bezwaard wordt, dan kan de verkrijger 
of de schuldeiser deze daad wel tegenstelbaar maken aan de beslaglegger 
op voorwaarde dat een voldoende bedrag geconsigneerd wordt. Bij be
twisting omtrent de aard van het bedrag wordt een beslissing door de 
beslagrechter genomen (art. 1444 Ger.W.). 

43. De beslaglegger die het goed toch vervreemdt, wordt strafrechterlijk 
gesanctioneerd (art. 507 S. W.). De derde-beslagene kan daarenboven 
eenvoudig schuldenaar verklaard worden (art. 1451 Ger. W.). Deze sane
tie kan zwaar zijn. Artikel 1451 Ger. W. bepaalt dat de derde schuldenaar 

· kan verklaard worden voor de oorzaken van het beslag. Dit houdt in dat, 
wanneer de schulden van de derde ten opzichte van de beslagene lager zijn 
dan de schuld, voorwerp van het beslag, de derde schuldenaar kan worden 
voor het gehele bedrag dat de beslagene diende te betalen aan zijn schuld
eiser. 
Daarenboven kan de derde nog tot schadevergoeding worden veroor
deeld(68). 

2. Het beslag verschaft geen voorrang 

44. Artikel 1442 Ger. W. bepaalt uitdrukkelijk dat het onroerend beslag 
geen voorrang verschaft. Ook deze regel geldt voor alle bewarende besla
gen. Een bewarend beslag blijft mogelijk ook al is het goed reeds het 
voorwerp van een vroeger bewarend of uitvoerend beslag. Indien het 
uitvoerend beslag dan verder wordt gezet, worden ook de rechten bepaald 
van diegene die bewarend beslag legde. De schuldeiser bekomt echter 
vooralsnog geen betaling. De gelden die aan hem toekomen worden 
voorlopig geconsigneerd (art. 1628 Ger.W.). Deze regellijkt voor alle 
schuldeisers een billijke oplossing. Te noteren valt echter dat in Nederland 
deze mogelijkheid niet bestaat. Als bewarend beslag noodzakelijk blijkt 
op een goed dat reeds getroffen is door een uitvoerend beslag, dan moet de 
schuldeiser maar oppositie doen tegen de afgifte van de kooppenningen 
van de executoriale verkoop ( 69). Ook in Frankrijk geldt een gelijkaardige 
regeling(70). 

(68) Art. 1451 infine Ger.W. 

(69) JANSEN, F.M., Executie en Beslagrecht, Zwolle, 1958, biz. 326. 
(70) VINCENT, J., a.w., biz. 128, nr. 84. 
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Water ook van zij, de schuldeiser die te laat komt met het bewarend beslag 
kan te allen tijde beslag onder derden leggen in handen van de optredende 
gerechtsdeurwaarder of notaris, belast met de uitvoering (71). 

3. Het beslag stuit de verjaring 

45. Een bewarend beslag vormt burgerlijke stuiting volgens artikel2244 
B.W. 
Men kan derhalve niet zomaar voorhouden dat een bewarende maatregel, 
ook al wordt deze toegestaan door de beslagrechter, de grand van de zaak 
niet raakt. Uiteraard heeft een beschikking tot toestemming van een beslag 
niet als gevolg dat de rechter gebonden is om de schuld van de beslagene te 
erkennen, doch men kan niet stellen dat de beschikking van de beslag
rechter, indien ze tot uitvoer gebracht wordt, geen nadeel toebrengt aan de 
schuldenaar. Bewarende maatregelen betekenen inderdaad een actieve 
interventie (72). 

4. Verplichtingen opgelegd aan derden 

46. In sommige gevallen legt het bewarend beslag verplichtingen op aan 
derden. Dit is het duidelijkst bij bewarend beslag onder derden. De derde 
mag de sommen niet meer uit de hand geven, op straffe van gewoon 
schuldenaar verklaardlewordeti ofop straffe van penale sancties (73). Hij 
wordt als het ware aangesteld als sekwester(74). 
Daarenboven moet hij zijn verklaring van derde-beslagene verrichten 
binnen de vijftien dagen na ontvangst van het beslagexploot. Dit gebeurt 
bij aangetekende brief of tegen een gewone brief afgegeven tegen ont
vangstbewijs (art. 1451 e.v.). 

47. Het oorsprotikelijk artikel 577 W.B.R. werd bij Koninklijk Besluit 
nr. 300 van 30 maart 1936 in deze zin gewijzigd dat de sanctie niet meer 
dwingend wordt opgelegd(75). Het artikel 1456 Ger.W. behoudt het 
facultatief karakter van de sanctie(76). 

(71) Het komt veel voor in de praktijk dat de schuldeiser op een informeie wijze deze biokkering 
benaarstigt. Het besiag heeft dan echter o.i. enkei betrekking op het saido van de opbrengst van 
gedwongen verkoop. 
(72) PAGAUD, Un aspect de Ia securite juridique. L'acte conservatoire comme acte mkessaire, 
(thesis), Poitiers, 1941, nr. 132. 
(73) DELEVAL, G., a.w., biz. 194, nr. 125. 
(74) JESTAZ, P., L'urgence et les principes classiques du droit civil, Parijs, 1968, blz. 40, nr. 43. 
(75) VAN LENNEP, Belgisch Burgerlijk Procesrecht, deel VII, Maatregelen van Bewaring, Ant
werpen, biz. 164, nr. 1353. 
(76) DELEVAL, G., a.w., biz. 232, nr. 155. 
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De beslagrechter dient derhalve in concreto na te gaan of de sanctie, 
voorzien bij artikel 1456 Ger. W. gerechtvaardigd is (77). 
De rechtsleer weerhoudt twee noodzakelijke elementen voor de toepas
sing van deze sanctie: enerzijds fraude of grote zorgeloosheid in hoofde 
van de derde-beslagene en anderzijds nadeel aan de beslaglegger zodat 
deze weerhouden is van de mogelijkheid de goederen van zijn schuldenaar 
als onderpand van zijn schuld te beschouwen. 
Het is derhalve duidelijk dat de sanctie voorzien bij artikel 1456 Ger. W. 
enkel kan opgelegd worden aan die gene , ,qui de mauvaise foi, par 
mauvais vouloir ou par negligence coupable, prive lajustice des elements 
necessaires pour I' application du principe que les biens du debiteur sont le 
gage de ses creances" (78). 
Ook De Leval geeft deze twee noodzakelijke voorwaarden aan : enerzijds 
,fraude, mauvaise foi, negligence coupable"' anderzijds ,tenter de 
soustraire les biens du debiteur au gage de ses creances" (79). 
Daarenboven wordt aangenomen dat , ,la sanction ne sera pas appliquee si 
le retard estjustifie ou s'il ne cause pas de prejudice au saisissant alors que 
la sincerite de la declaration tardive n'est pas contestee et qu'aucune 
fraude ne peut etre levee a charge du tiers-saisi" (80). 
Als de schuld tijdens het beslag vermeerdert, moet de derde-beslagene 
beide partijen daarvan in kennis stellen wanneer een van hen daarom 
verzoekt. 

48. Ook bij het beslag bij een derde, dat enkel mag gelegd worden mits de 
toestemming van de beslagrechter (art. 1503 Ger.W.), worden er ver
plichtingen opgelegd. Het Gerechtelijk Wetboek heeft hieromtrent niets 
voorzien. Het bepaalt enkel dat de derde aan de gerechtsdeurwaarder de 
plaats moet aanwijzen waar de in beslag te nemen voorwerpen zich 
bevinden. Het is echter duidelijk dat de derde, die geen beslagene is, niet 
kan medewerken aan het verbergen van het inbeslaggenomen goed. Dit 
geldt trouwens voor aile bewarende beslagen. Voor zover no dig kan er op 
gewezen worden dat een beslag, verricht in een verblijfplaats van de 
beslagene, doch niet in zijn wettige woonplaats, geen beslag bij een derde 

(77) DELEVAL, G., a.w., biz. 233, nr. 155A, in fine. 
(78) GUTT en STRANART-TILLY, a.w., biz. 684. 
(79) DELEVAL, G., a.w., biz. 233, nr. 155, in fine. 
(80) Ibidem, biz. 234. 
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is (81). Artikel 1503 Ger. W. is bovendien niet op straffe van nietigheid 
voorgeschreven (82). 
Als een derde een inbeslaggenomen onroerend goed koopt of een hypo
theek vestigt, dan moet hij een voldoende bedrag in consignatie geven om 
de oorzaken van het beslag te voldoen. Doet hij dat niet, dan is de koop of 
de hypotheekvestiging niet tegenstelbaar aan de beslaglegger (art. 1444 
Ger.W.). 
Voor een derde, die te goeder trouw een inbeslaggenomen roerend goed 
koopt, geldt echter o.i. het bezit als titel. 

V. PUBLICITEIT 

49. Het Gerechtelijk W etboek vond het noodzakelijk dat ook bij bewa
rend beslag op roe rend goed een zekere publiciteit zou geschieden. Daarin 
voorziet artikell390 Ger.W. dat betrekking heeft op het roerend beslag, 
het beslag onder derden, het beslag tot terugvordering en het pandbeslag. 
In al deze gevallen zendt de gerechtsdeurwaarder- of bij derden-beslag 
soms de griffier- een beslagbericht aan de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg van de plaats waar het beslag ligt en van de woonplaats van 
de beslagene. Als het om handelaars of handelsvennootschappen gaat 
wordt ook een beslagbericht overgemaakt aan de griffier van de rechtbank 
van koophandel. 
Bij derden-beslag zijn derhalve soms twee beslagberichten nodig. Voor 
handelaars moeten altijd twee beslagberichten worden opgemaakt. 
De wet heeft niet voorzien dat het beslagbericht de schuldenaar volgt. In 
vele gevallen zijn insolvabele personen , ,beroepsverhuizers''. Het bewa
rend beslag verhindert niet dat zij bij elke verhuis hun roerende goederen 
meenemen. De gerechtsdeurwaarder die een beslagexploot betekent in de 
nieuwe woonplaats, gelegen in een ander arrondissement, zou eigenlijk 
moeten ingelicht zijn dat deze voorwerpen in beslag werden genomen. Dit 
is niet voorzien. De beslagleggende schuldeiser, die het exploot nog liet 
betekenen in het vorig arrondissement ziet op deze wijze soms elke 
waarborg verloren gaan wanneer het tweede bewarend beslag omgezet 
wordt in een uitvoerend beslag. 

50. Bij bewarend beslag op onroerend goed is uiteraard een publiciteit 
voorzien bij bet hypotheekkantoor van de plaats waar het goed zich 

(81) Rb. Luik, 20 juni 1979, onuitgegeven, dochgeciteerd door DELEVAL, G., a.w., I .Liege, 359, 
nr. 56, zie echter Cass. 3 maart 1978, R. W., 1978-1979, 1298. 

, (82) Cass. 9 november 1978, Pas., 1978, I, 755. 
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bevindt. In geval het beslag gelegd wordt krachtens een beschikking van 
de beslagrechter, moet het exploot ter overschrijving aangeboden worden 
binnen de maand na de betekening. 
Aangezien het gaat om een regel van openbare orde moet de hypotheek
bewaarder de overschrijving weigeren. Lorphevre meent echter dat de 
hypotheekbewaarder niet moet oordelen over de geldigheid van het be
slag(83). 
Gaat het om een beslag, krachtens een authentieke akte of een vonnis, dan 
dient aangenomen dat de overschrijving moet gebeuren binnen de vijftien 
dagen na de betekening van het beslagexploot (art. 1569 Ger.W.). 
Ook de vemieuwing van het beslag moet overgeschreven (art. 1437-1438 
Ger.W.). 
Artikel 1493 Ger.W. voorziet tenslotte nog een speciale publiciteit met 
betrekking tot het onroerend beslag. Wanneer de beslaglegger kant
melding laat maken van zijn vordering over de grond van de zaak zelf, 
wordt de geldigheidsduur van het onroerend beslag geschorst gedurende 
drie jaar. 

VI. VERHAAL TEGEN HET BESLAG 

51. Als het beslag gelegd wordt krachtens een beschikking van de 
beslagrechter, dan kan op de eerste plaats een voorziening ingesteld tegen 
de beschikking zelf. De beschikking tot in trekking geldt als opheffing. 
Te allen tijde kan de beslagene bij gewijzigde omstandigheden de intrek
king van de beschikking bekomen (art. 103 2 Ger. W.) of zelfs gewoon de 
beslaglegger dagvaarden voor de beslagrechter om opheffing te bekomen. 
Deze laatste procedure is nu uitdrukkelijk voorzien in het Gerechtelijk 
Wetboek doch werd vroeger ook reeds aanvaard(84). 

52. Als het beslag gelegd werd krachtens een vonnis, zoals bepaald in 
artikel 1414 Ger. W. , dan kan de beslagene handelen overeenkomstig 
artikel 1420 Ger.W. 
Dit artikel voorziet immers dat de beslagene de beslaglegger voor de 
beslagrechter kan dagvaarden in opheffing van het beslag. Ret is echter 
duidelijk dat de beslagrechter niet kan raken aan het gezag van gewijsde 
van het vonnis van de rechter ten gronde, noch enige wijziging kan 
aanbrengen aan de notariele akte, die de titel van het beslag uitmaakt. De 

(83) LORPHEVRE, a.W., biz. 11. 
(84) Zie wet van 6 juli 1979 houdende wijziging van art. 1419 Ger.W. Wei zijn ,veranderde 
omstandigheden" vereist; Besl. Brussel, 20 november 1975, J.T., 1976, 283. 
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beslagrechter zal derhalve enkel onderzoeken of er spoedeisendheid be
staat, of de procedure van beslag regelmatig verliep(85), doch ook of de 
titel volstaat om een beslag te benaarstigen. 
Er is geen enkele termijn voorzien waarbinnen dit verhaal moet betekend 
worden. 
Zoals hager reeds aangehaald kan de beslagrechter de beslaglegger even
tueel tot schadevergoeding veroordelen wegens tergend en roekeloos 
beslag. Doch eveneens kan hij de beslagene die de opheffing verzoekt, 
veroordelen wegens tergend en roekeloos geding. 
Artikel 1420 Ger.W. vermeldt niet, zoals artikel 1419 Ger.W. dat de 
beschikking geldt als opheffing. Niets belet echter dat in de beschikking 
vermeld wordt dat bij gebreke aan vrijwillige opheffing de beschikking 
zelf als opheffing geldt. 

53. Een derde die beweert eigenaar te zijn van het goed kan het goed 
revindiceren overeenkomstig artikel 1514 Ger.W. 

54. Een derde-beslagene die beweert niet de schuldenaar te zijn van de 
beslagene, kan eveneens de opheffing van het beslag bekomen door ofwel 
een vordering in te lei den bij de rechter ten grande of bij de beslagrechter 
die de zaak verwijst naar de bevoegde rechter (art. 1456 Ger. W. in fine). 

VII. VERHINDEREN VAN HET BESLAG 

55. Indien de schuldenaar vemeemt dat een bewarend beslag zal gelegd 
worden - dit is het geval bij pandbeslag - dan kan hij de schuldeiser 
voor de beslagrechter dagvaarden teneinde hem een verbod te laten opleg
gen om bewarend beslag te leggen. 
Anderzijds kan de schuldenaar, tegen wie reeds een bewarend beslag 
toegestaan werd, maar dat vooralsnog nog niet gelegd werd, overgaan tot 
kantonnement. Uiteraard bestaat de mogelijkheid van kantonnement ook 
eenmaal het beslag reeds gelegd werd (art. 1403 Ger.W.). 

VIII. DuuR vAN HET BESLAG 

1. Drie jaar 

56. Een bewarend beslag geldt in principe voor een periode van drie jaar 
(1425, 1436, 1458 Ger.W.). 

Opvallend is dat bij pandbeslag deze termijn niet voorzien werd in de wet. 

(85) DELEVAL, G., a.w., blz. 181, nr. 119. 
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Deze termijn gaat echter niet steeds in op hetzelfde ogenblik. 

Bij roerend beslag loopt de termijn ofwel vanaf de datum van de beschik
king houdende toestemming tot het beslag of vanaf de datum van het 
beslagexploot als het beslag gelegd werd overeenkomstig artikel 1414 
Ger.W. Hetzelfde geldt bij derden-beslag. 
Bij onroerend beslag gaat de termijn in vanaf de dagtekening van de 
overschrijving (art. 1436 Ger.W.). Artikel 1434 Ger.W. bepaalt dat de 
dag van afgifte van het exploot geldt als dagtekening van overschrijving. 
De beslagrechter kan echter bepalen dat de termijn van drie jaar ingekort 
kan worden. Dit is uitdrukkelijk bepaald met betrekking tot het roerend 
beslag (art. 1425 Ger.W.) doch niet bij de andere beslagen. 
Bovendien kan de beslagrechter bepalen dat het beslag zal gelden voor een 
kortere periode, dan deze van drie jaar, tenzij er ondertussen ten gronde 
wordt gedagvaard(86). 

2. Schorsing 

57. Indien de beslaglegger een procedure ten grande instelt dan wordt de 
termijn geschorst (art. 1493 Ger.W.). 

Bij bewarend beslag op roerend goed en bewarend beslag onder derden 
gebeurt deze schorsing automatisch en duurt tot de eindbeslissing niet 
meer vatbaar is voor gewone rechtsmiddelen. Vanaf dit ogenblik houdt de 
schorsing op en loopt de termijn van drie jaar verder(87). 
Bij onroerend beslag echter moet de beslagrechter melding maken van zijn 
vordering op de kant van de overschrijving. Nergens wordt bepaald hoe de 
beslaglegger deze kantmelding moet bekomen, zodat een eenvoudige 
voorlegging van de akte van rechtsingang voor de hypotheekbewaarder 
moet volstaan. Daarenboven geldt deze schorsing slechts voor drie jaar, 
doch de beslaglegger kan v66r het einde van deze termijn de hypotheek
bewaarder verzoeken de kantmelding te hemieuwen. Daartoe biedt de 
beslaglegger een verzoekschrift in twee exemplaren aan aan de hypo
theekbewaarder waarin naast een nauwkeurige aanduiding van de in
schrijving oak de oorzaken van de schorsing bepaald worden. 

3. Vernieuwing 

58. V 66r het verstrijken van de termijn van drie jaar kan de beslaglegger, 
op eenzijdig verzoekschrift, gemachtigd worden het beslag te her
nieuwen. Bij onroerend beslag moet het verzoek ingediend vijftien dagen 
v66r het verstrijken van de duur van het beslag (art. 1437 Ger.W.). 

(86) Besi. Gent, 27 augustus 1979, onuitgegeven. 
(87) DELEVAL, G., a.w., blz. 186, nr. 122, injine. 
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Ret verzoekschrift moet aan dezelfde vereisten voldoen als het ver
zoekschrift om de toestemming te bekomen tot het beslag. Bij onroerend 
beslag moet er terug een uittreksel uit de kadastrale legger en een hypo
thecair getuigschrift gevoegd. 
Tenzij bij onroerend beslag, waar de vernieuwing steeds voor drie jaar 
geldt (art. 1438 Ger.W.) kan de rechter zelf de duur van de vernieuwing 
bepalen (art. 1428, 1459 Ger.W.). 

59. Algemeen wordt aangenomen dat bij onroerend beslag slechts een 
keer een vernieuwing kan worden toegestaan (88). Deze bepaling is echter 
niet voorzien in het Gerechtelijk Wetboek zelf, doch wordt afgeleid uit de 
voorbereidende werkzaamheden (89): Dit houdt in dat, bij samenlezen 
van de regelen inzake schorsing en vernieuwing, een onroerend beslag 
maximaal slechts twaalf jaar kan gelden (90) ook al is de procedure ten 
gronde nog niet beeindigd. 
Bij roerend beslag zou men meer dan eens een vernieuwing kunnen 
vragen (91). 

60. De beschikking van de beslagrechter is niet vatbaar voor hoger beroep 
(art. 1426, 1437, 1459 Ger.W.). Zij moet betekend worden aan de 
beslagene of aaii de derde-beslagene v66r het verstrijken van de eerste 
termijn, (art. 1427 Ger.W., 1460 Ger.W.) anders wordt ze als niet 
bestaand beschouwd. Deze regel geldt blijkbaar niet bij onroerend beslag 
waar de beschikking enkel als niet bestaand wordt beschouwd als de 
vernieuwing van de overschrijving niet gevraagd wordt v66r het verstrij
ken van de geldigheidsduur van de eerste overschrijving (art. 1439 
Ger.W.). 
De nieuwe termijn gaat in na het verstrijken van de eerste periode (1428, 
1459 Ger.W.), doch bij onroerend beslag gebeurt dit op de dag van de 
overschrijving (art. 1438 Ger.W.). Uiteraard is bij onroerend beslag 
publiciteit vereist op het hypotheekkantoor (1439 Ger.W.). 

4. Andere gevallen 

61. lndien de beslagrechter beveelt dat het beslag zou opgeheven worden, 
overeenkomstig artikel 1419, 1420 of 1489 Ger.W. dan wordt de duur 
uiteraard ingekort. 

(88) CHABOT-LEONARD, D., a.w., biz. 338, Besl. Brugge, 25 oktober 1979, onuitgegeven. 
(89) DE BAECK, Verslag, biz. 884. 
(90) CHABOT-LEONARD, D., a.w., biz. 336. 
(91) Ibidem, biz. 237. 
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Daarenboven kunnen de partijen altijd vrijwillig bet beslag opbeffen. Bij 
onroerend beslag kan dit zelfs bij onderbandse akte, door de scbuldeiser 
ondertekend en betekend aan bet bypotbeekkantoor (art. 1441 Ger.W.). 

Een eindbeslissing over de grond van de zaak kan ook bet einde van de 
geldigbeidsduur van bet beslag betekenen. Artikel 1492 Ger. W. bepaalt 
dat bet vonnis over de zaak zelf en waarbij de vordering verworpen wordt 
opheffing van bet beslag betekent. Het is echter duidelijk dat het moet 
gaan om een uitvoerbare beslissing. Dit geldt ook wanneer een vonnis ten 
grande de aanspraken van de beslagene t.o.v. de derde-beslagene ver
werpt (art. 1456 al. 3 Ger.W.). Wanneer een beschikking de aanspraken 
van de beweerde eigenaar erkent, overeenkomstig artikel1514 Ger.W., 
houdt dit ook het einde van het beslag in. 

Hetzelfde geldt bij omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag en 
bij kantonnement. 

IX. KANTONNEMENT 

1. Begrip 

62. Door het kantonnement kan de scbuldenaar, tegen wie bewarend 
beslag gedaan of toegestaan, het beslag bevrijden of het beslag verbinde
ren door in de Deposito- en Consignatiekas, of in han den van een aange
steld sekwester een som in bewaring te geven die voldoende is om de 
hoofdsom, interesten en kosten te voldoen(92). 

Deze procedure zal derhalve uiteraard aangewend worden door de schuld
eiser die zijn schuld betwist doch niet of onvoldoende het beslag zelf kan 
aanvecbten (93). Zij biedt bovendien het grote voordeel dat de beslagene, 
die soms een veel groter deel van zijn vermogen gei:mmobiliseerd ziet door 
het beslag, de onbeschikbaarheid kan herleiden tot de waarde van de 
vordering (94) en dat er geen nadelige publiciteit geschiedt waardoor de 
kredietwaardigheid van de beslagene in het gedrang komt(95). 

2. Wie kan kantonneren 

63. Artikel1403 Ger.W. bepaalt dat de schuldenaar, tegen wie beslag is 
gedaan oftoegestaan totkantonneren kan overgaan. Artikel1407 Ger.W. 
voorziet echter duidelijk dat wanneer een bewarend beslag gelegd wordt 

(92) Art. 1403 Ger.W.; Deze procedure werd voorzien bij K.B. nr. 300 van 30 maart 1936. 

(92) DELEVAL, G.,a.w., biz. 203, nr. I35, met verwijzingnaar PERROT,Jurisprudencefram;aise en 
matiere de droit judiciaire prive, Rev. Trim. Dr. Civ., I975, n" 2I, biz. I63 en nr. 15 biz. 603. 
(94) DELEVAL, G., a.w., biz. 204, nr. 135 in fine. 
(95) CHABOT-LEONARD, D., biz. 151. 
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op goederen, die in handen zijn van een ander persoon, naast de schul
denaar ook de derde en zelfs de beslaglegger- mits toestemming van de 
beslagrechter - de gelden in bewaring kan geven bij de Deposito- en 
Consignatiekas. 
Andere partijen kunnen niet tot kantonnement overgaan. Indien bet beslag 
gericht werd tegen een persoon, die niet de schuldenaar is en deze toch 
kantonneert, teneinde bet beslag te voorkomen, dan is dit kantonnement 
nietig. Uiteraard zal bet beslag niet verder gaan doch de beslagrechter zal 
- op verzoek van de beslagene - moeten bevelen dat bet geld terug 
gegeven wordt. Ondertussen kan de beslagene ofwel derdenverzet aante
kenen tegen de beschikking van de beslagrechter, de inbeslaggenomen 
goederen revindiceren, of de opheffing van bet beslag vragen. 

3. In welke gevallen 

64. Algemeen wordt aangenomen dat de schuldenaar recht heeft op 
kantonnement(96). ,Le cantonnement ne constitue pas une faveur mais 
un droit expres" schrijft Chabot-Uonard(97). Dit blijkt trouwens vol
doende uit artikel 1405 Ger.W. waarbij geen voorafgaande toestemming 
tot kantonnement nodig is. De beslagrechter moet derhalve enkel de 
modaliteiten bepalen(98). 
Bij uitvoerend beslag is kantonnement enkel mogelijk wanneer de uit
voering benaarstigd werd van een vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, waar
tegen verzet of boger beroep werd aangetekend(99), ofwanneer schorsing 
van vervolging is geboden. Bij bewarend beslag daarentegen worden er 
geen beperkingen opgelegd. In de hypothese dat de schuldeiser reeds een 
uitvoerbare titel heeft, doch vooralsnog niet wil overgaan tot uitvoering en 
enkel overgaat tot bewarend beslag, dan kan de schuldenaar in elk geval 
kantonneren. 
De vraag dient gesteld of kantonnement mogelijk is wanneer bewarend 
beslag wordt gelegd krachtens een vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, doch 
waarbij uitdrukkelijk voorzien werd overeenkomstig artikel1407 Ger. W. 
dat er geen reden }ot karitonnement is. De ratio legis van artikel 1406 
Ger.W. is duidelijk. Men wil enkel de uitvoering niet laten vertragen. 
Doch als de schuldeiser zelf niet tot uitvoering wil overgaan kan aange-

(96) VAN REEPINGHEN, a. w., biz. 509. 
(97) CHABOT-LEONARD,D.,a.w., blz.I59,metverwijzingnaarRb.Antwerpen, I2dec.I956,J.T., 
I957, biz. 26; kort geding Brugge, 10 mei 1962, R.W., I961-I962, 20I9; DELEVAL, G. (a.w., biz. 
205, nr. I37, voetnoot 78) citeert echter contra Besl. Huy, 21 augustus 1973, onuitgegeven. 
(98) Brussel, I7 januari I977, Pas., I977, Ill, 8. 
(99) Besl. Brussei, I7 januari I977, J.T., 1977, biz. 210. 
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nomen worden dat er geen enkele reden is om niet toe te laten dat de 
schuldenaar het bewarend beslag ongedaan zou maken door kantonne
ment. Nochtans moet de aandacht worden gevestigd op de procedure van 
omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag. indien de schuldei
ser eerst een bewarend beslag legt krachtens een vonnis uitvoerbaar bij 
voorraad niettegenstaande borg of kantonnement, en wanneer de besla
gene toch kantonneert, dan zou de beslaglegger niet meer in de mogelijk
heid zijn het vonnis effectief uit te voeren. Het bewarend beslag wordt 
omgezet in uitvoerend beslag, doch door het kantonnement bestaat er 
eenvoudig geen bewarend beslag meer. 
Indien de schuldeiser het vonnis ten gronde zou betekenen en uitvoeren 
dan zou de schuldenaar gedwongen worden over te gaan tot betaling 
niettegenstaande reeds een voldoende bedrag gekantonneerd werd. 

4. Procedure 

65. Artikel 1405 Ger.W. voorziet een eenvoudige procedure tot kan
tonnement. De beslagene kan aan de optredende gerechtsdeurwaarder 
eenvoudig een bedrag ter hand stellen dat toereikend is om de hoofdsom, 
interesten en kosten te voldoen. De gerechtsdeurwaarder maakt daarvan 
proces-verbaal open stort de som, binnen de drie dagen, in de Deposito
en Consignatiekas. Deze gelden kunnen niet aan de gerechtsdeurwaarder 
terug bezorgd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beslagene. In 
sommige gevallen kan een tussenkomst van de beslagrechter wei nuttig 
zijn. Dit is o.m. het geval wanneer de beslagene wenst dat de gelden 
zouden overgemaakt worden aan een erkend of aangesteld sekwester, 
teneinde een voordelige interest te bekomen ( 100). 
In sommige gevallen echter is een tussenkomst van de beslagrechter wei 
vereist. Dit is het geval wanneer een kantonnement gevorderd wordt ofwel 
door een derde ofwel door de schuldeiser zelf, (art. 1407 Ger. W.) tenzij de 
partijen akkoord gaan. Eveneens is een tussenkomst vereist wanneer de 
beslagene niet over voldoende liquide middelen beschikt en eerst een 
aantal waarden moet verkopen. (art. 1403 Ger. W.) Doch deze procedure 
zal uiteraard vooral van belang zijn bij kantonnement na uitvoerend 
beslag. 
Aile partijen doen er echter goed aan het kantonnement te vervangen door 
de opening van een gemeenschappelijke rekening bijvoorbeeld op naam 
van beide raadslieden. De schuldeiser kan het kantonnement toch niet 
verhinderen, terwijl de schuldenaar- die zijn schuld be twist - toch een 
behoorlijke intrest bekomt. 

(100) DELEVAL, G., a.w., biz. 206, nr. 138. 
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5. Gevolgen 

66. Het voornaamste gevolg van het kantonnement bestaat erin dat het 
beslag ofwel voorkomen ofwel beeindigd wordt. 
Het kantonnement doet geen voorrang ontstaan, zoals voorheen voorzien 
was in artikel 553 al. 3 W.B.R. Dit houdt in dat het bedrag dat gekan
tonneerd werd ook nog later in beslag kan genomen worden en dat de 
eerste beslagleggende schuldeiser derhalve slechts een evenredig deel van 
het bedrag bekomt. 
Tussen partijen kan echter overeengekomen worden dat in plaats van een 
kantonnement het bedrag zal gestort worden op een bepaalde rekening en 
dat bovendien dit bedrag als pand geldt voor de schuldvordering(lOl). 

(101) Ibidem, blz. 212-213, nr. 141. 
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