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1. Het vraagstuk van de zekerheden staat sinds een tiental jaar op 
de dagorde van veel colloquia. In 1983 vond te Brussel een belangrijk 
colloquium plaats dat de zekerheden tot onderwerp had(l). Dit was 
eveneens het geval in 1984, te Luxemburg, onder het motto , Les 
operations financieres"(2), en nu, kort geleden, werd te Brussel een 
colloquium door de Jonge Balie ingericht, met als onderwerp ,Le 
droit des siiretes"(3). Even recent kwam het onderwerp, althans 
gedeeltelijk, aan de dagorde in de cyclus W. DEL VA 1991/1992. We 
zullen hierna wijzen op enkele belangrijke bijdragen(4). 
Ook in de rechtsleer werd menige wetenschappelijke studie aan de 
zekerheden gewijd. Ik kan hier slechts enkele titels vermelden, onder 
meer DIRIX en DE CORTE, Zekerheidsrechten (Kluwer 1989); 
STRANART, ,De Zekerheden", in VAN GERVEN, Beginselen van 
Belgische Privaatrecht, XIII, Handels- en Economisch recht (1989), 
Deel I, vol. B; 'T KINT, Siiretes et principes generaux du droit de 
poursuite des creanciers (Larcier 1991). Talrijke bijdragen in tijd
schriften moeten ook vermeld worden, doch die kunnen hier niet 
worden aangehaald. 
Deze korte uiteenzetting is voor het grootste deel de samenvatting 
van de werkzaamheden van het reeds vermeld en recent colloquium 
dat te Brussel plaatsvond en tot doel had de recente ontwikkelingen 
van het recht in dit verband op de voorgrond te brengen. 

Het belang van het onderwerp ligt voor de hand. Enerzijds, omdat 
de instelling van de zekerheden klaarblijkelijk onderworpen is aan 

(1) Colloquium te Brussel op 20 en 21 oktober 1983 gehouden, betreffende de zekerheden, 
Feduci, 1984. 
(2) Colloquium te Luxemburg op 20 en 21 september 1984 gehouden, betite1d Les operations 
financieres, Feduci, 1985. 
(3) Colloquium te Brussel op 19 en 20 maart 1992 gehouden en gepubliceerd door de Jonge 
Ba1ie te Brusse1, hierna verme1d J.B., 1992. 
(4) XVIII Postuniversitaire Cyclus Willy DELVA 1991-1992, Zakenrecht, absoluut niet een 
rustig bezit, Antwerpen, K1uwer, 1192, 551 p. 
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zeer belangrijke wijzigingen en aanpassingen, onder meer in verband 
met het faillissementsrecht en, anderzijds wegens de zeer belangrijke 
gevolgen die er, op economisch vlak, aan verbonden zijn. 

Het is een feit dat de oorzaken van de wijzigingen zowel op intern 
als op internationaal vlak te bespeuren vallen. 

Op internationaal vlak ondervindt men voortdurend de invloed van 
de wisselwerking die ontstaat tussen de rechtsstelsels die over heel de 
wereld verspreid zijn en soms uiterst grote verschillen vertonen, 
hoewel ze voortdurend met elkaar verstrengeld zijn, omdat de han
delsbetrekkingen thans op planetair vlak plaatsvinden. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met de grote moeilijkhe
den waarmee de internationale handel te kampen heeft, zowel op 
economisch als op politiek vlak, gelet op de aanzienlijke tekorten op 
de handelsbalansen; men denke in het bijzonder aan de handel met 
de ontwikkelingslanden, doch ook, vandaag de dag meer dan ooit 
met de landen van Oost-Europa. 

Ook op nationaal intern vlak do en er zich moeilijkheden voor, niet 
aileen bij ons, maar in het merendeel van de West-Europese landen, 
wegens de economische crisissen die sinds een twintigtal jaar op 
elkaar volgden en wegens de grondige structuurwijzigingen die 
plaatsvonden. Er moet erop worden gewezen dat in de schoot van 
de Euromarkt grote wijzigingen zijn ontstaan die soms storend waren 
voor de handelsbetrekkingen en faillissementen tot gevolg hadden. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat kooplieden alles in het werk 
stellen om zich tegen de gevolggen van de tekortkomingen van hun 
handelspartners te behoeden. 

In dat verband zijn er hoofdzakelijk twee aspecten in aanmerking te 
nemen: enerzijds beogen de partijen de uitvoering van het contract 
te waarborgen, en, anderzijds willen ze ontsnappen aan de gevolgen 
van de gelijkheidssamenloop zowel als aan de greep van de bevoor
rechte schuldeisers. 

Er komen aldus uiterst tegenstrijdige belangen op de voorgrond. 
Men werpt terecht op dat bij gemis aan voldoende waarborgen de 
handelsbetrekkingen zoniet onmogelijk, dan toch alleszins ten zeer
ste bemoeilijkt worden. Vooral op internationaal vlak is die toestand 
bijzonder gevoelig. Er dient rekening te worden gehouden met wat 
ik zou durven noemen ,juridisch opbod". Het komt me voor dat 
aan de landen waar de grootste waarborgen worden geboden, ook 
meestal de voorkeur zal worden gegeven door de partijen aan wie de 
beslissing toekomt. 
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2. Maar als tegenstrijdige belangen tegen elkaar opwegen, dan moet 
er worden opgetreden om erover te beslissen. 
In dat verband betekent rechtspraktijk, een evenwicht bereiken 
tussen de met elkaar in tegenstrijd zijnde belangen(5). 
Dit is, naar mijn gevoel ook het geval op strafgebied. Moet er niet 
voortdurend gestreefd worden naar een evenwicht tussen de belangen 
van een democratische samenleving en de recbten van de mens? De 
bepalingen van bet Europees Verdrag Recbten van de Mens wijzen 
eveneens op zulk evenwicht(6). 
Is het ook niet zo dat het zoeken naar dat evenwicht de belangrijkste 
taak van de recbter uitmaakt? 
Het bepalen van bet evenwicht moet immers op de meest onpartijdige 
wijze gebeuren. 
De rechter is er immers niet om een of andere rechtsopvatting of 
rechtssysteem te doen zegevieren; hij is er niet om de belangen van 
de schuldeisers of van de schuldenaar waar te nemen. Dit is eveneens 
bet geval wanneer het om een collectieve vereffening gaat, zoals o.m. 
bij faillissement. 
Daarbij komt dan nog dat in een land zoals het onze, er op wettelijk 
vlak een zeer groot gebrek aan cobesie bestaat. Enerzijds bepaalt de 
wet dat in de regel er gelijkheid tussen de schuldeisers bestaat, maar 
anderzijds wordt er door de wet een groot aantal voorrechten inge
steld waardoor de regel van de gelijkheid omzeggens doelloos wordt. 
Iedereen weet dat vandaag de dag de cbirografaire schuldeisers quasi 
niets uit het faillissement zullen halen. Hieraan dient te worden 
toegevoegd dat aan de hand van recbtsinstituten zoals o.m. de 
connexiteit, de praktijk bevoorrechte toestanden weet te verwezenlij
ken, die hoewel ze geen voorrechten uitmaken, de schuldeisers niette
min de mogelijkbeid bieden betaling of uitvoering van hun schuld
vordering te bekomen, zonder evenwel de gevolgen van de gelijkheid 
te moeten ondergaan. Die bevoorrechte toestanden worden soms 
door de recbtspraak goedgekeurd, hoewel de oplossingen niet van 
dubbelzinnigheid vrij te pleiten zijn, en vooral geen algemene regel 
vastleggen. 

(5) Ter gelegenheid van een colloquium dat te Luik op 14 maart 1992 plaatsvond en dat gewijd 
was aan de urgentierechtspegingen, heeft professor JOLIET, tevens rechter in het Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenschappen, erop gewezen dat de voorzitter van het Hof 
meermaals heeft beslist dat er bij de beoordeling van de hoogdringendheid rekening moet 
worden gehouden met de belangen van a! de betrokken partijen. men raadplege o.m. bevel 
van 26 mei 1982 (aff. 149/82 Rec. p. 1911) en 13 maart 1987 (aff. 45/87 Rec. 1987, 1369). 
(6) Zie de art. 8, 9.2, 10.2, 11.2 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens. 
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3. Het onderzoek van de zekerheden wijst erop dat men rekening 
dient te houden met verschillende vraagstukken, die niettemin erg 
met elkaar verbonden zijn, zodat steeds gelijktijdig met het aspect 
van elk ervan rekening moet worden gehouden. 
De eerste vraag houdt verband met het contract dat de grondslag van 
de zekerheid uitmaakt, hetgeen inhoudt dat men hoofdzakelijk de 
verhoudingen tussen de partijen dient te bepalen, en in het bijzonder 
hun wederzijdse verplichtingen. 
De tweede vraag heeft betrekking op de uitvoering van de zekerheid, 
wanneer een der partijen de verplichtingen waarvan de uitvoering 
door de zekerheid wordt gewaarborgd, niet naleeft. 
Luidens de derde vraag wordt de tegenwerpbaarheid van de zekerhe
den jegens derden onderzocht. Die vraag is met de vorige eng 
verbonden. Het is immers op het ogenblik van de uitvoering van de 
zekerheid dat de derden, die eveneens rechten ten opzichte van de 
schuldenaar kunnen doen gelden, deze rechten soms ook op de 
goederen die door de zekerheid worden bezwaard, zullen uitvoeren. 
De vierde groep vragen houdt verband met de samenloop tussen 
schuldeisers, zowel de bevoorrechte als de chirofrafaire. In feite zijn 
de derde en de vierde vraag nauw met alkaar verbonden. 

4. Het is niet zonder belang het begrip zekerheid nader te bepalen. 
· Er vindt maar al te vaak een verwarring tussen zekerheid en voorrecht 
plaats. Aile zekerheden geven immers geen aanleiding tot een voor
recht. 
Ter gelegenheid van het colloquium dat in 1983 te Brussel plaats
vond, gaf prof. STRANART volgende bepaling van het begrip(7): 
De zekerheid is een juridisch instituut dat nu eens tot doel en tot 
gevolg, soms aileen tot gevolg heeft, een bepaalde schuldeiser een 
waarborg voor de betaling van een schuldvordering te bieden, hetzij 
op het vermogen van de schuldenaar op een of meer van diens 
goederen, bij voorrang op een of meer andere schuldeisers, hetzij op 
het vermogen van een derde die propter rem verbonden is, of die ten 
persoonlijke titel de verplichting aangaat de schuld van de schulde
naar te betalen, naar gelang van het geval, ten bijkomende of ten 
hoofdzakelijke titel, of die de verplichting aangaat een persoonlijke 
verbintenis uit te voeren, waarbij de schuld van de schuldenaar, 
geheel of ten dele wordt uitgedoofd, zonder bijdragen in deze schuld. 

(7) STRANART, A.M., Syntheseverslag bij het colloquium van Brussel van 20/21 oktober 1983, 
Feduci, 1984, 566. 
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Vooreerst dienen de twee termen van een alternatief te worden 
beklemtoond: enerzijds de waarborg die het vermogen van de schul
denaar tot grondslag heeft, anderzijds de waarborg die het vermogen 
van een derde bezwaart. 
Hierbij worden twee belangrijke aspecten van het vraagstuk vermeld, 
waarvan de gevolgen zowel op economisch als op juridisch vlak 
aanzienlijk verschillen. 
In de regel zijn de persoonlijke zekerheden enkel tussen partijen van 
belang en geven maar weinig aanleiding tot betwistingen in verband 
met de tegenwerpbaarheid en de samenloop. Dit betekent evenwel 
niet dat ze zonder belang zijn voor het vermogen van de schuldenaar, 
vermits ze meer dan eens tot gevolg hebben de schuld, die het 
vermogen bezwaarde, uit te doven, onder voorbehoud evenwel van 
het verhaal dat de waarborggever op de schuldenaar zou kunnen 
uitoefenen. 
Meestal zullen de zakelijke zekerheden op het vermogen worden 
uitgevoerd en het is dan dat er aanleiding bestaat om de wederzijdse 
rechten van de schuldeisers te bepalen, zowel bevoorrechte als chiro
grafaire schuldeisers. 
Er moet aan toegevoegd worden dat het niet steeds mogelijk is de 
zekerheden onder een van die groepen te rangschikken, vooral als het 
om zekerheden gaat die uitsluitend uit de praktijk zijn ontstaan. We 
zullen dit vraagstuk hierna nader belichten(8). 

5. De eerste vraag betreft het opmaken van het contract waarbij de 
zekerheid tot stand komt. 
Hier komt dan hoofdzakelijk de wilsautonomie aan de beurt. Partij
en zijn vrij hun contracten te regelen, en mogen hun rechten doen 
waarborgen zoals het hun het meest geschikt voorkomt. 
Men mag immers niet uit het oog verliezen dat de zekerheid tot stand 
wordt gebracht om de uitvoering van de verbintenis te waarborgen. 
Zodra die uitvoering plaatsvond, heeft de zekerheid geen reden van 
bestaan meer. 
Partijen kunnen dus zekerheden in het leven roepen, die door de wet 
niet worden ingericht. Ze kunnen er dus uitvinden die beter bij hun 
contractuele verhoudingen passen, doch ze moeten uiteraard de 
bepalingen die van openbare orde zijn, eerbiedigen, omdat van die 

(8) VAN 0MMESLAGHE, ,Les siiretes nouvelles issues de Ia pratique - Developpements 
recents", J.B., 1992, 379; SrMONT, ,Essai de classification des siiretes issues de Ia pratique 
et problemes juridiques qu'elles posent", Colloquium Brusse/1983, Feduci 1984, 277 e.v. 
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bepalingen niet mag worden afgeweken. Ze moeten zelfs de impera
tieve bepalingen eerbiedigen, voor zover die bepalingen de belangen 
van een der partijen bij het ontstaan van het contract betreffen. 
Bovendien mag de overeenkomst niet door bedrog of door veinzing 
aangetast zijn, bijvoorbeeld waanneer ze tot doel heeft de rechten 
van derden te krenken of zelfs wanneer ze met de goede trouw in 
strijd is(9). 
De wilsautonomie speelt ook een grote rol in de gevallen waar de 
zekerheid door de wet wordt ingericht. Het is partijen immers 
toegelaten van de wettelijke voorschriften af te wijken, voor zover 
het niet gaat om bepalingen van openbare orde of van imperatieve 
aard. Dit kan zelfs het geval zijn met voorrechten(lO). 

6. Wilsautonomie betekent uiteraard ook geldigheid van de wilsuit
drukking. In dit verband dient rekening te worden gehouden met de 
wettelijke regels die ermee verband houden. Bovendien zijn er in ons 
recht ook bepalingen die de wilsautonomie beperken, t.w. de bepa
lingen die het huwelijksvermogenstelsel regelen(ll). 

7. Wat de persoonlijke zekerheden betreft, bepaalt art. 224, § 1, 4°, 
B. W. dat de echtgenoot die geen deel nam aan het contract dat de 
zekerheid tot stand bracht, de nietigheid ervan mag vragen, wanneer 
vaststaat dat ze de belangen van de familie in het gedrang brengt. 
Het begrip ,belangen" dient hier onderstreept te worden. Die regel 
is toepasselijk welke ook het huwelijksvermogenstelsel weze. 
Daarom wordt er in de praktijk dikwijls naar gestreeft op voorhand 
een verklaring van de echtgenoot te bekomen waarbij hij ervan afziet 
elke vordering tot nietigverklaring in te stellen(12). De vraag rijst 
evenwel of zulke verklaring bindend is wanneer ze bij het sluiten van 
het contract wordt afgelegd(13). 

(9) FORIERS, P .A., ,Les siiretes personnelles traditionnelles - Developpements recents", J.B., 
1992, 153. 
(10) Ret Hof van Cassatie heeft beslist dat voor zover regels die de openbare orde raken niet 
worden miskend, het de partijen toegelaten is, de bestanddelen van de voorrechten en 
hypotheken naar eigen goedvinden te regelen. Zie o.m. Cass., 3 mei 1985, Arr. Cass., 1985, 
nr. 529; Cass., 29 maart 1990,Arr. Cass., 1990, nr. 459. STRANART, A.M., ,Les sui'etes reelles 
traditionnelles, developpements recents", J.B., 1992, 106 en 128. 
(11) RENCHON en JoLY, ,L'incidence du mariage sur Ie droit des siiretes", J.B., 1992, 193. 
(12) RENCHON en JOLY, o.c., 198. 
(13) De vraag rijst immers of de bepaling van art. 224 B.W. tot doe! heeft de belangen van 
een partij te beschermen. Mag die partij die bescherming verzaken alvorens a! de gevolgen van 
de overeenkomst die door haar mede-echtgenoot werd gesloten, grondig te kennen? 
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8. Wat de zakelijke zekerheden betreft, bepaien de artikeien 1417 en 
1418 B.W. de regeis die van toepassing zijn ais er een gemeenschap 
van goederen bestaat. In de gevallen, zoais in art. 1418 bepaaid, 
vallen de zekerheden onder het gemeenschappeiijk beheer van de 
gemene goederen. Ais de echtgenoten samen dezeifde bedrijvigheid 
uitoefenen, dan is het gemeenschappelijk beheer ook in verband met 
de zekerheden van toepassing. 
Bij ontstentenis van wiisovereenstemming, mag de nietigheid vande 
overeenkomst door de andere echtgenoot worden gevorderd, ais hij 
van een rechtmatig beiang blijk geeft(14). 
Gaat het om een regime van scheiding van goederen, dan mag, in de 
regei de echtgenoot vrij over zijn vermogen beschikken. Doch er 
moet rekening worden gehouden met de bepaling van artikei 215 
B.W., voor zover het goed tot voornaamste woning van de familie 
dient(15). 
Uit dit alles blijkt dus dat er met die beiangrijke beperkingen van de 
wilsautonomie rekening moet worden gehouden, wanneer de zeker
heid door een natuurlijke persoon wordt gevestigd. 

9. AI die vragen zijn van zeer groot beiang op het gebied van het 
internationaai privaatrecht. In dit vergand dient o.m. te worden 
beslist of de bepaling van artikei 224 ai dan niet toepasselijk is 
wanneer de zekerheid door of met buitenianders tot stand kwam. 
Men oordeelt dat die bepaling wei toepasselijk is wanneer het con
tract in Beigie werd gesioten en de beiangen van een familie- zowei 
met Beigische ais met vreemde nationaiiteit - in Beigie gevestigd, 
in het gedrag komen(16). 
Dit internationaai aspect van het vraagstuk is des te beiangrijker, 
geiet op de uitbreiding van de internationaie handeisbetrekkingen, 
zoais reeds aangehaaid. 

10. Afgezien van de indeling in zakeiijke en persooniijke zekerhe
den, wordt thans ook de kiemtoon geiegd op het onderscheid tussen 
traditioneie zekerheden en nieuwe zekerheden die uit de praktijk 
ontstaan(l7). Deze Iaatste uitdrukking wijst voorai op de innovaties 

(14) RENCHON en JOLY, o.c., 203. 
(15) RENCHON en JOLY, O.C., 204. 
(16) WATTE, N., ,Questions de droit international prive des silretes". J.B., 1992, 315 nr. 36, 
316 nr. 37 en 38. 
(17) VAN OMMESLAGHE, ,Les silretes nouvelles issues de Ia pratique, Developpements 
recents", J.B., 1992, 379. 
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die hoofdzakelijk in de internationale handel tot stand komen. 
Daarom zijn ze dan ook bijzonder belangrijk. 
Dit neemt echter niet weg dat ook bij de traditionele zekerheden, de . 
praktijk nieuwe en vrij oorspronkelijke regelingen in het Ieven heeft 
geroepen, die soms afwijken van hetgeen vroeger werd toegepast. Er 
dient hierbij te worden onderstreept dat deze nieuwe regelingen door 
de rechtspraak meestal gunstig werden onthaald, hetgeen de evolutie 
van de zekerheden fel in de hand heeft gewerkt(l8). 
Dit onderscheid is dus verantwoord mits er rekening mee wordt 
gehouden dat de praktijk ook bij de traditionele zekerheden een grote 
invloed uitoefent. 

11. Een voorbeeld hiervan komt in het retentierecht voor. De partij
en kunnen onderling overeenkomen dat ze de draagwijdte van het 
retentierecht aanzienlijk uitbreiden, dankzij de connexiteit(19). 
Reeds in 1963 heeft VAN 0MMESLAGHE(20) gewezen op het belang 
van deze conventionele regeling. Doch het merkwaardigste is onge
twijfeld het arrest van het Hof van Cassatie van 25 mei 1989(21), dat 
verband hield met de draagwijdte van de schuldvergelijking. Het Hof 
neemt aan dat partijen een band tot stand kunnen. brengen tussen 
verscheidene schulden en verscheidene schuldvorderingen, dank zij 
de conventionele connexiteit, zodat schuldvergelijking mogelijk is. 
Dit brengt mee dat partijen, door wilsovereenstemming een conven
tionele zekerheid tot stand mogen brengen, die aan derden tegen
werpbaar is. 

12. Er zijn echter talrijke andere traditionele zekerheden die even
eens een aanzienlijke evolutie ondergaan, zoals de in pandgeving van 
een schuldvordering, de inpandgeving van een bankrekening, het 
minnelijk kantonnement. Meer in het bijzonder wil ik onderstrepen 
dat ook de wetgever ertoe bijdraagt de gevolgen van de wilsautono
mie uit te breiden, onder meer bij de inpandstelling van een schuld
vordering, nu, luidens de wetsontwerpen, die inpandstelling ook 

(18) STRANART, A.M., ,Les sfiretes reelles traditionnel!es", J.B., 1992, 128. 
(19) STRANART, A.M., ,Les sfiretes n!elles traditionnelles", J.B., 1992, 71. 
(20) VAN 0MMESLAGHE, ,Etude sur !e droit de retention", R.C.J.B., 1963,69 e.v. Prof. VAN 
OMMESLAGHE brengt o.m. kritiek op de stelling van het openbaar ministerie, uitgesproken 
voor het arrest van 7 oktober 1976 (zie de conclusies van het openbaar ministerie in Bull. en 
Pas., 1977, I, 154). 
(21) Cass., 25 mei 1989, Arr. Cass., 1989, nr. 547. 
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derden tegenwerpbaar zou zijn ingevolge de enkele wilsovereen
stemming tussen partijen(22). 

13. De borgtocht is eveneens een voorbeeld van de evolutie die de 
traditionele zekerheden ondergaan. Die zekerheid maakt het voor
werp uit van een reeks wettelijke bepalingen (art. 2011-2020), doch 
hier ook heeft de Belgische rechtspraak aan de wilsovereenstemming 
van partijen een zeer ruime plaats toebedeeld(23). Merken we ter
loops op dat de Franse rechtspraak, die op dezelfde wettelijke 
bepalingen stoelt, verschillend is en een meer restrictieve uitleg geeft. 
Dit bewijst eens te meer dat dezelfde wetsbepalingen vatbaar zijn 
voor zeer uiteenlopende interpretaties. 
In verband met de borgtrocht, dient onder meer te worden gewezen 
op de mogelijkheid die partijen wordt geboden het gewaarborgd 
bedrag te wijzigen, naar gelang de behoeften van hun wederzijdse 
betrekkingen. Meestal wordt die mogelijkheid de schuldeisers voor
behouden, mits zij evenwel te goeder trouw handelen. Dit is wat 
meestal de naam draagt van omnibus borgtocht, d.w.z. dat de 
borgtocht kan aangewend worden voor aile verbintenissen die tussen 
partijen zouden ontstaan, mits telkens de waarborg wordt aange
past(24). 
Wellicht is de borgtocht de bijzaak van het hoofdcontract dat partij
en bindt, zodat de excepties die met het hoofdcontract verband 
houden, ook de borg ten goede komen; niettemin mogen de excepties 
die de schuldenaar eigen zijn, door de borg aan de schuldeiser niet 
worden tegengeworpen. 
Hoofdzaak is echter dat partijen kunnen overeenkomen dat de borg 
de excepties die uit zijn contractuele betrekkingen met de schulde
naar zouden ontstaan, aan de schuldeiser niet zal mogen tegenwer
pen. Zulke overeenkomst kan zowel stilzwijgend als uitdrukkelijk 
zijn. In dit geval wordt de borgtocht abstract genoemd(25). 
Hier ook dient het belang van de vrije wilsuiting te worden onder
streept. De gevolgen van de zekerheid hangen af van de wilsautono
mie. Het spreekt vanzelf dat dit vraagstuk bijzonder belangrijk is, 
wat de tegenwerpbaarheid van de verbintenissen van de borg aan zijn 
eigen schuldeisers betreft. 

(22) Wetsontwerp St. K. 1990/1991, nr. 1492. 
(23) FoRIERS, P .A., ,Les sfiretes personnelles tranditionnelles, Developpements recents", 
J.B., 1992, 152. 
(24) FoRIERS, P.A., ,Les sfiretes personnelles tranditionnelles", J.B., 1992, 152. 
(25) FoRIERS, P.A., ,Les sfiretes personnelles tranditionnelles", J.B., 1992, 162 e.v .. 
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Het blijkt dus hoe belangrijk de contractuele bepalingen zijn, zoals 
ze bij het aangaan van het contract worden neergeschreven. De 
verbintenissen die de partijen aangaan, zowel ten opzichte van de 
schuldeiser als van de hoofdschuldenaar, moeten met de grootste 
zorg worden bepaald. 

14. De nieuwe uit de praktijk ontstane zekerheden volgen niet uit een 
uitdrukkelijke wettekst, doch zijn de vrucht van juridische vinding
rijkheid. Hier is de wilsautonomie uiteraard van overwegend belang. 
De rechtsleer(26) deelt deze zekerheden in in twee grote groepen, 
enerzijds de zekerheden die verband houden met het verbintenissen
recht, anderzijds de zekerheden die gestoeld zijn op het eigendoms
recht. Uiteraard kunnen geen formele afbakeningen tussen die twee 
groepen bestaan. Er is steeds plaats voor een wisselwerking. 

15. Wat de zekerheden betreft die op het aanwenden van het eigen
domsrecht stoelen, verwijst men o.m. naar het contract van leasing, 
en ook in het bijzonder, naar het eigendomsvoorbehoud en de 
fiduciaire eigendomsoverdracht(27). 
DIRIX wijst(28) erop dat beide rechtsfiguren eigendomsoverdrachten 
onder voorwaarde zijn. De fiduciaire overdracht geschiedt onder de 
ontbindende voorwaarde van het tenietgaan van de schuld tot zeker
heid waarvan de zaken werden overgedragen en de zaken blijven 
onder de ex-eigenaar die er houder van blijft voor de fiduciaire 
eigenaar. 
De levering onder eigendomsvoorbehoud vindt plaats onder op
schortende voorwaarde van de volledige betaling van de koppprijs 
door de koper die in afwachting van het intreden van deze voorwaar
de alsnog slechts houder van de zaken is die de eigenaar reeds uit 
handen heeft gegeven. 
Die zekerheden geven soms aanleiding tot kritiek, omdat er enerzijds 
wordt geoordeeld dat ze een inbreuk plegen op de bepaling van 
artikel 2078 B.W. luidens welke het beding waarbij de schuldeiser 
wordt gemachtigd zich het pand toe te eigenen, nietig is, en omdat 
ze, anderzijds, een schijnbaar, een kunstmatig krediet scheppen, nu 
de schuldenaar in het bezit is van goederen, waarvan hij evenwel geen 
eigenaar is. 

(26) VAN OMMESLAGHE, ,Les silretes nouvelles issues de Ia pratique", J.B., 1992, 378. 
(27) VAN OMMESLAGHE, ,Les silretes nouvelles issues de Ia pratique", J.B., 1992, 380 e.v. 
(28) DIRIX, ,Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten", in Zakenrecht, abso/uut niet 
een rustig bezit, 9 en noot 21. 
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Wat de eerste kritiek betreft dient te worden opgemerkt dat het niet 
om een pandcontract gaat en dat het bedrog, dat de wet in artikel 
2078 wil voorkomen, hier niet kan bestaan, vermits de schuldeiser 
zich achteraf bij wanuitvoering geen meester maakt van het goed, 
vermits de eigendomsoverdracht onmiddellijk bij het sluiten van het 
contract plaatsvond en een voorwaarde van het contract uitmaakt. 
Wat de tweede opwerping betreft komt het ons voor dat ze betwist
baar si nu in de huidige tijdsomstandigheden, de schijn die wordt 
opgeworpen omzeggens dagelijks voorkomt, o.m. bij het contract 
van leasing. Iedereen moet thans weten dat het redelijk is dat de 
goederen die in het bezit zijn van een andere contracterende partij, 
vermoedelijk haar eigendom niet zijn of dat de eigendomsoverdracht 
wat haar betreft, uitgesteld kan zijn. Het is ondenkbaar dat een 
zakenman dit tegenwoordig -niet zou weten of zich door de zoge
naamde schijn zou Iaten bedriegen(29). 
Het weze echter onderlijnd dat in Nederland de fiduciaire eigendoms
overdracht door de wetgever uitdrukkelijk werd uitgesloten. Er is dus 
in dit verband alleszins geen eensgezindheid omtrent de geldigheid 
van die zekerheid in de schoot van de Europese Gemeenschap(30). 

16. De andere nieuwe zekerheden die uit de praktijk zijn ontstaan, 
doen een beroep op de bepalingen van het verbintenissenrecht. Hier 
ook, zoals voor het eigendomsrecht, geldt de wilsautonomie(31). 
Meer in het bijzonder komt in aanmerking het contract van escrow
account, waarbij verschillende regels uit het verbintenissenrecht aan 
de beurt komen(32); dit geldt eveneens voor het minnelijk kantonne
ment, de hoofdelijkheid en de verbintenissen die uit de eenzijdige 
wilsuiting ontstaan, zoals de waarborg op zicht, en de abstracte 
verbintenis, waarover reeds uitleg werd gegeven. 
In meer dan een geval wordt een beroep gedaan op de connexiteit. 
Het escrow-contract geldt als voorbeeld. Dit is eveneens het geval met 
het retentierecht en met de schuldvergelijking, zoals zoeven werd 
uitgelegd. Er werd reeds vroeger voor het Hof van Cassatie, door het 
openbaar ministerie, aangevoerd dat de connexiteit slechts kon gel-

(29) STORME, M.E., ,Overdracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigen
domsvoorbehoud: een poging tot systematisatie'', in Het zakenrecht absoluut niet een rustig 
bezit, p. 485, nr. 65. 
(30) LECHIEN, D., ,Questions de droit compare des siiretes", J.B., 1992, p. 238, nr. 36. 
(31) VAN OMMESLAGHE, ,Les siiretes nouvelles issues de Ia pratique", J.B., 1992, 386. 
(32) VAN OMMESLAGHE, ,Les siiretes nouvelles issues de Ia pratique", J.B., 1992, 388-389; 
Du Bors, ,Problemes poses par !'escrow account et par la compensation comme siirete dans 
certains instruments financiers", J.B., 1992, passim. 
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den binnen de perken van een en hetzelfde contract(33). Maar het 
blijkt dat die beperkte stelling niet mag blijven gelden. Wanneer 
partijen zijn overeengekomen dat al de verbintenissen die ze in hun 
zakenrelaties aangaan met elkaar samenhangend zijn, dan bestaat er 
geen reden om die overeenkomst te verwerpen, voor zover het om 
de tegenwerpbaarheid van die overeenkomst aan derden gaat. Het 
is immers een toepassing van de regels betreffende de externe gevol
gen van de verbintenissen die tussen partijen zijn ontstaan en waar
mee derden rekening dienen te houden(34). 
Hieruit blijkt tevens dat die connexiteit geen zuiver feitelijk vraag
stuk uitmaakt(35). Ze volgt meestal uit de overeenkomsten die tussen 
partijen zijn ontstaan. 

17. Bij de beoordeling van die nieuwe zekerheden dient evenwel 
steeds, zoals in alle gevallen, een voorbehoud te worden gemaakt, 
voor zover er bedrog wordt gepleegd, of zelfs maar veinzing, nu 
bedrog en veinzing meestal tot doel zullen hebben de rechten van 
derden te benadelen, dat wil zeggen de andere schuldeisers(36). Ook 
mag de zekerheid niet tot doel hebben, de bepalingen die van openba
re orde zijn, of zelfs maar imperatief zijn, te omzeilen. Er wordt 
aldus geoordeeld dat het abstract contract, dat hoger werd beschre
ven, niet tot doel mag hebben de gevolgen van de nietigheid, die zou 
worden opgelopen omdat de oorzaak van de overeenkomst in strijd 
is met de openbare orde of de goede zeden, te ontkomen(37). 

18. De als waarborg geldende overdracht van schuldvordering levert 
eveneens een voorbeeld van de aan de gang zijnde evolutie. Het gaat 
erom de instelling eenvoudiger en vooral minder duur te maken, doch 
ook om het consensueel aspect ervan op het voorplan te stellen, nu 
het akkoord tussen beide partijen zal volstaan om het contract, zoals 

(33) Conclusie van het openbaar ministerie voor Cassatie van 7 oktober 1976 (Bull. en Pas., 
1977, I, 154) en de kritiek betreffende de stelling in die conclusie ontwikkeld, door prof. VAN 
0MMESLAGHE ter gelegenheid van het Colloquium, te Brussel gehouden in 1983, Feduci, 1984, 
381 e.v. Het Hofvan Cassatie heeft thans aanvaard (Cass., 28 februari 1985, Arr. Cass., 1985, 
nr. 39) dat de connexiteit op brede wijze dient te worden toegepast, o.m. in verband met 
schuldvergelijking. 

(34) VAN 0MMESLAGHE, ,Les siiretes nouvelles issues de la pratique", J.B., 1992, 394 e.v. 
(35) Mw. GREGOIRE sluit zich bij die stelling niet aan. Zie GREGOIRE, Theorie generate du 
concours des creanciers en droit beige (ter perse). 
(36) VAN 0MMESLAGHE, ,Les siiretes nouvelles issues de la pratique", J.B., 1992, 343, nr. 
13. 
(37) FORIERS, P.A., ,Les siiretes personnelles traditionnelles", J.B., 1992, p. 163, nr. 39. 
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meestal het geval is met andere contracten, aan derden tegenwerp
baar te maken(38). 
De wetsontwerpen die thans ter bespreking liggen in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, wijzen ontegensprekelijk op deze evolu
tie, doch op sommige pun ten zouden de teksten nog verfijnd moeten 
worden, ten einde elke dubbelzinnigheid in dit verband weg te 
werken(39). Het zal alleszins tot de taak van de rechtspraak behoren 
al de gevolgen van deze evolutie nader te bepalen. 

19. Die wetsontwerpen, die nog steeds moeten besproken worden in 
de Commissie voor de Justitie van de Kamer, vormen het uitgang
spunt voor de interpretatie van instellingen zoals de inpandstelling 
van een schuldvordering, het endossement van een factum (nieuw 
artikel 16 van de Wet van 25 oktober 1919), de inpandgeving van 
vervangbare goederen of waarden (art. 5 K.B. nr. 62 van 10 novem
ber 1967), de wet op het verbruikskrediet (Wet van 12 juni 1991, wet 
waarvan de tekst wei in overeenstemming is met het wetsontwerp dat 
zoeven werd aangehaald, doch niet met de tekst van het huidig art. 
1690 B.W., dat nog steeds van toepassing is). 
De overdracht van schuldvordering maakt de grondslag uit van het 
contract van ,fiduciaire eigendomsoverdracht", dat even wei tot nu 
toe terughoudend door de rechtspraak in aanmerking wordt gena
men. De rechtspraak werpt hoofdzakelijk op dat die instelling het 
eigendomsrecht verdraait. Er wordt meestal opgeworpen dat het 
neerkomt op veinzing of op wetsontduiking(40). 
Die opwerpingen werden reeds in 1984, ter gelegenheid van een 
colloquium dat te Luxemburg plaatsvond(41), tegengesproken, on
der meer door VAN OMMESLAGHE. Overigens gaat het meestal niet 
om een verdraaiing of om een verbrokkeling van het eigendomsrecht, 
doch enkel om een beperking van het genotsrecht. De schuldeiser 
wordt werkelijk eigenaar, maar een bepaald genot wordt hem ont
zegd. Het is precies daarin dat het nadeel en het risico van de 
instelling bestaat, vermits derden door die beperking niet gebonden 
zijn. 

(38) WINDEY, ,Questions speciales Jiees a Ia cession de creances dans ses rapports avec les 
mecanismes de garantie", J.B., 1992, 439 e. v. 
(39) STRANART, A.M., ,Les siiretes reelles traditionnelles", J.B., 1992, 129. 
(40) WINDEY, ,Questions speciales liees a Ia cession de creances", J.B., 1992, 463; DIRIX, 
E., ,Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten" in Zakenrecht, absoluut niet een rustig 
bezit, 34, 
(41) VAN OMMESLAGHE, ,Syntheseverslag bij het colloquium te Luxemburg in september 
1984, Feduci, 1985, 457 en 476. 
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20. Een ander aspect van de overdracht van schuldvordering is de 
,titrisatie", dat wil zeggen de afstand van een geheel van schuldvor
deringen aan een daartoe opgericht financieel orgaan, dat in ruil voor 
die afstand titels uitgeeft. Dat vraagstuk is thans in wording en de 
vragen die daarbij rijzen zijn op verre na niet allemaal opgelost(42). 

21. Zoals reeds uitgelegd, verdienen de internationale aspecten van 
het vraagstuk ten voile de aandacht. Meer dan ooit moet de jurist 
ingelicht worden zowel over het recht als over de praktijken die in 
de meeste Ianden waarmee wij handelsbetrekkingen onderhouden, 
gelden. 
De befaamde Franse jurist NIBOYET verklaarde eens dat de zekerhe
den niet voor export vatbaar zijn(43). Hij bedoelde hiermee dat een 
waarborg die in een land tot stand komt, geen uitvoering in andere 
Ianden kan bekomen. Meer dan ooit echter moeten wij op de hoogte 
zijn van wat er in het buitenland bestaat en moeten we de buitenland
se instellingen grondig kennen, omdat we geroepen zijn er geregeld 
gebruik van te maken. 
Daarom moet het vergelijkend recht het buitenlands recht voor de 
practici begrijpelijk en bevattelijk makeri. Elk van ons moet zich 
inspannen om beter te worden ingelicht, ten einde te kunnen voldoen 
aan hetgeen de justitiabelen terecht van ons verwachten. 

22. Het recht van al de Ianden die van de Europese Gemeenschap 
deel uitmaken moet bij het onderzoek worden betrokken. De han
delsbetrekkingen moeten zich in de loop van de komende jaren nog 
aanzienlijk uitbreiden. Dit brengt echter mede dat betrekkelijk uit
eenlopende stelsels, zoals die van de common law en die van het 
vasteland met elkaar te verzoenen zijn. Dit geldt overigens niet aileen 
voor het Verenigd Koninkrijk doch tevens ook voor de Verenigde 
Staten waarmee uiteraard heel wat handelsbetrekkingen bestaan(44). 
Doch zelfs in de schoot van de Ianden die ons omringen, men denke 
aan het Frans en aan het Nederlands recht, zijn er soms aanzienlijke 
verschillen. Men weet ondermeer dat naar Frans recht de borchtocht 
steeds de bijzaak van het hoofdcontract moet zijn, bij zoverre dat 
dit aspect van het vraagstuk wordt beschouwd als zijnde van openba
re orde, zodat er voor partijen geen mogelijkheid bestaat om van die 

(42) WINDEY, ,Questions speciales liees a Ia cession de creances", J.B., 1992, 469 e.v. 
(43) WATTE, N., ,Questions de droit international prive des siiretes", J.B., 1992, 305. 
(44) LECHIEN, D., ,Questions de droit compare des siiretes (siiretes reelles), J.B., 1992, 213 
e.v. 

684 



regeling af te wijken. Men neemt evenwel aan dat het naar het Frans 
recht toegelaten is te bedingen dat bij de verbintenis om een som geld 
te betalen ter gelegenheid van een economische verrichting, de excep
ties die aan deze verrichting eigen zijn, derden niet tegenwerpbaar 
zullen zijn(45). 

23. Op het gebied van de zakelijke zekerheden, komt het pandcon
tract op het voorplan. Het bestaat praktisch in alle Europese conti
nentale landen, hoewel ondermeer in Duitsland dat contract omzeg
gens geen belang meer heeft. Doch bovendien komen de nieuwe 
zekerheden overal aan de beurt, onder meer de zekerheden die 
gestoeld zijn op het eigendomsrecht, de afstand van schuldvordering 
ten titel van waarborg, het eigendomsvoorbehoud. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn er omzeggens geen zekerheden die 
door de wet worden geregeld. Dit is overigens een normaal verschijn
sel in dit land. Het is dus hoofdzakelijk de rechtspraak die deze regels 
heeft bepaald. Overigens geldt dit ook voor de zekerheden die in het 
buitenland tot stand zijn gekomen en die door de Engelse gerechten, 
overeenkomstig de beginselen die in dit land van toepassing zijn, 
worden uitgelegd(46). 
In de Verenigde Staten van Amerika worden de zekerheden meestal 
door de wet geregeld, te weten door de , , Uniform Commercial 
Code". 
Het Amerikaans voorbeeld is bijzonder leerrijk omdat het wijst op 
het belang van een wettige synthese van het recht van de zekerheden. 
Andere landen zijn op weg om dit voorbeeld te volgen, zoals Duit
sland, waar het evenwel hoofdzakelijk gaat om een jurisprudentiele 
benadering van het vraagstuk, en ook in Nederland waar het Nieuwe 
Burgerlijk Wetboek een reeks regels betreffende de zekerheden, die 
van algemene aard zijn, inhoudt. 
Dit zou ook bij ons moeten gebeuren. Zo het niet wetgevend binnen 
afzienbare tijd kan gebeuren, dan moet niettemin in de rechtspraak 
en in de rechtsleer naar een synthese van de algemene beginselen op 
het stuk van de zekerheden, worden gestreefd(47). 
Ook op het gebied van de Europese Gemeenschap zou zulke inspan
ning moeten plaatsvinden, met het oog op een eenmaking van de 

(45) MEINERTZAGHEN-LIMPENS, A., ,Questions de droit compare des suretes, (suretes 
personnelles)", J.B., 1992, 273 e.v. 
(46) LECHIEN, D., ,Questions de droit compare des suretes (suretes reelles), J.B., 1992, 251. 
(47) LECHIEN, D., ,Questions de droit compare des suretes (suretes reelles), J.B., 1992, 269. 
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algemene regels die in de schoot van de Gemeenschap van toepassing 
zijn. Moge dit geen vrome wens blijven!(48). 

24. Dit brengt mij ertoe zeer bijzonder de klemtoon te leggen op de 
vraagstukken van internationaal privaatrecht. 
Het spreekt vanzelf dat niet aile as pecten van het vraagstuk in dit kort 
bestek in aanmerking kunnen worden genomen. Het volstaat wellicht 
de contracten die reeds ter bespreking kwamen hier weer in ogen
schouw te nemen, te weten de borgtocht, de compensatie, de solidari
teit, de ondeelbaarheid en voornamelijk ook het eigendomsvoorbe
houd, het pand op schuldvorderingen en de afstand van schuldvorde
ring als waarborg. 
Vanzelfsprekend gaat het om de bepaling van de toepasselijke wet, 
zowel wat de vorm als wat de grondvoorwaarden van de contracten 
betreft. 
Het vraagstuk is bijzonder ingewikkeld en het onderzoek ervan wijst 
erop dat soms meer dan een wet in aanmerking komt. 
Bijzonder belangrijk in dit opzicht is de toepassing van het Verdrag 
van Rome van 19 juni 1980 op de op de contractuele verbintenissen 
toepasselijke wet. Dat Verdrag is in ons land in voege getreden vanaf 
1 januari 1991, ingevolge de Wet van 14 juli 1987. 
Bij de beoordeling van het Verdrag moet met de doeleinden ervan 
steeds worden rekening gehouden, te weten de bescherming van de 
zwakste partij(49). 
De interpretatie van deze tekst berust bij wijze van prejudiciele 
vragen bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Die 
regeling is van aard een zekere eenheid in de schoot van de Gemeen
schap wat de toepassing van het Verdrag betreft, te waarborgen. 
Doch eens te meer blijkt het belang van de wilsautonomie, en in het 
bijzonder van de keuze die de partijen in het contract van de toe te 
passen wet mogen doen. Uiteraard moet er rekening worden gehou
den met de imperatieve bepalingen en de bepalingen van openbare 

(48) Luidens inlichtingen die zo pas werden ingewonnen werd er in de schoot van de Raad 
van Europa een Europees Verdrag tot stand gebracht in verband met bepaalde internationale 
aspecten van het faillissement. Dit Verdrag werd op 5 juni 1990 ter ondertekening voorgelegd. 
Op de 25 !eden zijn er 7 die het ondertekend hebben (Belgie, Frankrijk, Duitsland, Grieken
land, ltalie, Luxemburg en Turkije). De Europese Economische Gemeenschap heeft eveneens 
een voorontwerp ter studie geriomen. Dit voorontwerp stoelt gedeeltelijk op voormeld V erdrag 
van de Raad van Europa, doch er werden reeds talrijke opmerkingen gemaakt, zodat het te 
verwachten valt dat er nog heel wat tijd zal nodig zijn vooraleer een definitieve regeling zal 
kunnen tot stand komen. 
(49) WATTE, N., ,Questions de droit international prive des siiretes", J.B., 1992, 309. 
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orde die van land tot land verschillen en die een zeer grate invloed 
op de regeling van het geschil kunnen uitoefenen. Dit neemt niet weg 
dat meestal de keuze van de toe te passen wet een aanzienlijke 
vereenvoudiging betekent, zowel van de geldigheidsvoorwaarden als 
om de draagwijdte van de verplichtingen van de partijen, vooral in 
verband met de persoonlijke zekerheden, te bepalen(50). 

Bovendien moet er ook gewezen worden op de omstandigheid dat de 
wet die het bestaan van de zekerheid regelt, niet noodzakelijk de wet 
is die de tegenwerpbaarheid aan derden regelt, en bovendien dat meer 
dan eens die wet overkoepeld wordt door de wet die het faillissement 
van de schuldeiser beheerst. 

Ik meen hierbij te moeten aanstippen dat wanneer de rechter een 
buitenlandse wet moet toepassen, hij gehouden is van deze wet zoveel 
als mogelijk een uiteleg te geven die van deze wet in het land van 
oorsprong wordt gegeven(51). Dit wijst er eveneens op dat partijen 
er alle belang bij hebben, bij het afsluiten van het contract en bij het 
bepalen van de zekerheden die eraan verbonden zijn, de wet te kiezen 
die ze wensen toe te passen, nadat ze nagegaan hebben hoe die wet 
in het land van oorsprong uitgelegd en toegepast wordt(52). Als er 
later een geschil ontstaat, zullen ze des te beter de rechter over al de 
aspecten van het vraagstuk kunnen inlichten. 

25. De tweede vraag houdt verband met de gevolgen van de zekerhe
den in de betrekkingen tussen partijen. 
Die tweede vraag houdt enkel verband met de gevolgen van de 
zekerheden, afgezien van de vraagstukken die met de samenloop 
tussen de schuldeisers ontstaan. Het gaat alleen om de gevolgen van 
de wanuitvoering door de schuldenaar van zijn verbintenissen jegens 
de schuldeiser. Hoe zal de schuldeiser, wiens rechten door een 
zekerheid gewaarborgd worden, kunnen optreden? 

26. Sommige zekerheden zijn ,self executing". De schuldeiser die 
zich op een retentierecht kan beroepen, behoudt de goederen die hij 
in zijn bezit heeft, overeenkomstig de bedingen van het contract, dat 

(50) Het Hof van Cassatie heeft beslist dat wanneer partijen geen keuze van de toe te passen 
wet deden, de rechter verplicht is a! de bestanddelen op te zoeken die toelaten de toe te passen 
wet te bepalen. Het Hof neemt dus uitdrukkelijk aan dat het van belang is dat partijen een 
keuze zouden doen (zie Cass., 24 september 1987, Arr. Cass., 1988, nr. 56). 
(51) Zie Cass., 9 oktober 1980, Arr. Cass., 1980/1981, 142. 
(52) Zie de conclusie van het openbaar ministerie v66r Cass., 9 oktober 1980, Bull. en Pas., 
1981, I, 151. 
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betekent onderm:eer, gelet op de connexiteit, zoals die tussen partijen 
werd bedongen. Het is een drukmiddel dat niet te onderschatten valt. 
Het blijkt integendeel dat het pandcontract grote nadelen oplevert 
wanneer het pand moet worden verzilverd. Men is het erover eens 
dat de rechtspleging die daarvoor moet worden nageleefd veel te 
moeilijk is en eveneens te duur is. In het buitenland werden daarom 
de regels van de verzilvering van het pand aanzienlijk vereenvou
digd(53). 
Het escrow-contract is een uitstekend voorbeeld van de doelmatig
heid van de waarborgen, dank zij de tussenkomst van derden. Dit 
blijkt onder meer bij de internationale handelsverrichtingen waarbij 
precompensatie wordt toegepast. De uitvoerder heeft de waarborg 
te zullen betaald worden op de sommen die door de invoerder aan 
de escrow-agent werden betaald(54). 
Ben zeer bijzonder aspect van het vraagstuk is de regeling die door 
de Wet van 19 februari 1990 is tot stand gekomen, waarbij aan de 
onbetaalde onderaannemer in geval van faillissement van de hoofd
aannemer een voorrecht wordt toegekend op de schuldvordering die 
deze laatste heeft op de bouwheer, doch waarbij tevens aan deze 
onderaannemer een rechtstreekse vordering tegen de bouwheer 
wordt verleend. Dit brengt mee dat de onderaannemer twee schulde
naren heeft: de (gefailleerde) hoofdaannemer en de bouwheer. De 
onderaannemer komt dan niet in samenloop met de andere schuldei
ser~ van de hoofdaannemer. De opbrengst van zijn vordering tegen 
de 1bouwheer komt hem exclusief toe(55). 
Het gaat dus om een zeer bijzondere regeling van de rechten van de 
schuldeiser die aldus de gevolgen van de wanuitvoering' van de 
verbintenis door de hoofdaannemer, kan ontgaan. 

(53) LECHIEN, D., ,Questions de droit compare des sfiretes", in het bijzonder de uitleg over 
het recht in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. 
(54) VAN OMMESLAGHE, ,Les nouvelles sfiretes issues de !a pratique", J.B., 1992, 398, 399; 
DIERCKX, F., ,L'utilisation de !'escrow account dans les questions de contre achat", Revue 
de droit des affaires internationales, 1985, 821 e.v. De auteur geeft een zeer duidelijke 
uiteenzetting betreffende het mechanisme van de internationale precompensatie verrichtingen, 
meestal verbonden met een bevestigde kredietopening; DrERCKX, F., ,Le regime juridique des 
echanges compenses dans les relations economiques internationales", XXXIXe seminaire de 
Ia commission droit et vie des affaires de l'Universite de Liege, 18/19 novembre 1987; WILTZ, 
Cl., ,Les divers comptes bancaires utilises dans les operations de compensation internationa
le", Revue de Ia banque, 1988, Supplement banque et droit, 18 e.v.; DIERCKX, F., ,Juridische 
kanttekeningen bij enkele nieuwe financierings- en zekerheidsrekeningen", Revue de Ia Ban
que, 1987, 141 e.v. 
(55) DIRIX, E., ,Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten", in Zakenrecht, absoluut 
niet een rustig bezit, 34. 
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27. Wat de persoonlijke zekerheden betreft zijn het hoofdzakelijk 
de excepties die door de borgen ten opzichte van de gewaarborgde 
schuldeisers kunnen worden ingeroepen, die hier in het bijzonder 
moeten worden onderstreept(56). 
Uit dit alles wil ik vooral onthouden dat het verkeerd voorkomt de 
zekerheden enkel te beoordelen op grand van de gedwongen tenuit
voerleggingen en derhalve ook van de samenloop onder de schuldei
sers. De zekerheden moeten een belangrijke rol tussen partijen 
vervullen, met het oog op de uitvoering van de contracten waarmee 
ze verband houden. 

28. De derde vraag houdt verband met de tegenwerpbaarheid van de 
zekerheden aan derden. Doch het gaat hier niet om de samenloop 
die verder onder de vierde vraag zal worden behandeld. 
De tegenwerpbaarheid van contracten aan derden werd zowel in de 
rechtspraak als in de rechtsleer nauwkeurig omschreven. Derden zijn 
niet aileen gehouden rekening te houden met het bestaan van de 
tussen partijen bedongen overeenkomsten, ze moeten ook de patri
moniale gevolgen, zowel negatief als positief, die voor de partijen uit 
die overeenkomsten ontstaan, ondergaan(57). Dit alles onder voor
behoud dat er geen bedrog werd gepleegd. 
Men moet bijgevolg enerzijds de geldigheidsvoorwaarden van de 
contracten waaruit de zekerheden ontstaan, en anderzijds de tegen
werpbaarheid van die zekerheden aan derden, onderzoeken. Dit 
onderscheid wordt wei eens uit het oog verloren, zoals o.m. in het 
arrest van het Hof van Cassatie van 29 maart 1990(58). 

29. Wat de persoonlijke zekerheden betreft bestaat er geen probleem 
van tegenwerpbaarheid aan derden. Het eigen vermogen van de 
schuldenaar wordt niet aangesproken(59). 

30. Wat nude zakelijke zekerheden betreft, die rechtstreeks op het 
vermogen van de schuldenaar drukken, werd het vraagstuk van de 
tegenwerpbaarheid op zeer grondige wijze onderzocht door GREGOI

RE in haar doctoraatsproefschrift gewijd aan de samenloop. 

(56) Foriers, P .A., ,Les sfiretes personnelles traditionnelles", J.B., 1992, 155 et 160. 
(57) VAN OMMESLAGHE, , ,Les silretes nouvelles issues de Ia pratique'', J.B., 1992, 294, 395. 
Zie ook het arrest van het Hof van Cassatie van 28 februari 1985, Arr. Cass., 1985, nr. 390, 
waarbij uitdrukkelijk wordt beslist dat derden de externe gevolgen van de overeenkomsten 
moeten eerbiedigen, onder meer in verband met een beding betreffende de ondeelbaarheid van 
de rekeningen die tussen partijen bestaan. 
(58) Cass., 29 maart 1990, Arr. Cass., 1990, nr. 458. 
(59) FoRIERS, P .A., ,Les silretes personnelles traditionnelles", J.B., 1992, passim. 
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Het recht van de schuldeiser dat uit een zekerheid ontstaat, is meestal 
een relatief recht, dat enkel verband houdt met de contractuele 
betrekkingen tussen partijen, dit zijn schuldeiser en schuldenaar(60). 
Dit is het tegenovergestelde van een zakelijk recht, dat een absoluut 
karakter heeft, dat wil zeggen dat aan elkeen tegenwerpbaar is zoals 
bijv. het eigensomsrecht. 
Hieruit volgt dat wanneer de schuldeiser de zekerheid op het vermo
gen van de schuldenaar wenst uit te voeren, zijn recht een zakelijk 
karakter krijgt, dit is dat het niet relatief blijft doch absoluut wordt. 
In de stelling van GREGOIRE wordt het vorderingsrecht van de 
schuldeiser , ,gerealiseerd' ' ( 61), dit is dat het van relatief, reeel wordt. 
Door die , ,realisatie'' wordt het recht van de schuldeiser tegenwerp
baar en komt het zodoende in samenloop met andere schuldeisers die 
op dezelfde goederen een soortgelijk recht wensen uit te oefenen. 
Het goed van de schuldenaar wordt zodoende aan zijn oorspronkelij
ke doeleinden onttrokken (het genot van de eigenaar), om als tegen
waarde te dienen voor de uitoefening van de rechten van de schuldei
sers. 

31. Doch vermits, in de huidige stand van de uiteenzetting, het enkel 
gaat om de tegenwerpbaarheid van de zekerheid, moet erop gewezen 
worden dat sommige zekerheden hoewel ze uitvoerbaar zijn en zelfs 
misschien werden uitgevoerd, niettemin geen aanleiding geven tot de 
verzilvering van het goed dat als waarborg diende. Het moet immers 
worden bepaald of de andere schuldeisers en desgevallend de curator 
van het faillissement van de schuldenaar, al dan niet verplicht zijn 
rekening te houden met de zekerheid. 
Hier spreekt dan de hoger aangehaalde regel dat derden verplicht zijn 
de verbintenissen door hun schuldenaar aangegaan, positief of nega
tief, te eerbiedigen. Met andere woorden: of de wilsautonomie van 
partijen hun tegenwerpbaar is. 
In dit verband meen ik in het bijzonder het voorbeeld van de 
schuldvergelijking te moeten aanhalen. Schuldvergelijking grijpt 
immers plaats ingevolge de overeenkomst zelf. Neemt men dus de 
tegenwerpbaarheid van de overeenkomsten aan derden aan, zoals 
zoeven werd aangehaald, dan moeten de derden de gevolgen van de 
overeenkomsten die op de schuldvergelijking gestoeld zijn, eerbiedi
gen. 

(60) GREGOIRE, ,Les concours et l'egalite des creanciers", J.B., 1992, 8. 
(61) GREGOIRE, ,Les concours et l'egalite des creanciers", J.B., 1992, 8. 
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Het Hof van Cassatie heeft in bet arrest van 25 mei 1989(62) beslist 
dat de schuldvergelijking die gestoeld is op een overeenkomst die een 
uitgebreide connexiteit tot grondslag heeft, dat wil zeggen die ont
staan is uit de wilsautonomie, waarbij onderscheiden juridische 
akten door de wil van partijen met elkaar verbonden zijn, moet 
worden geeerbiedigd. 
Een soortgelijke oplossing dringt zich op in zake retentierecbt. 
Derden mogen de schuldeiser, die bepaalde geoderen in zijn bezit 
heeft, niet verplichten hun die goederen af te leveren, zolang de 
verbintenissen van de schuldenaar niet werden uitgevoerd. Dit wil 
zeggen dat een juridische samenbang tussen wederzijdse verbintenis
sen, eng met elkaar verbonden ingevolge de tussen partijen gesloten 
overeenkomsten, hoewel ze niet allen uit dezelfde contracten volgen, 
in acht moet worden genomen, voor zover de conventionele connexi
teit een voldoende enge band tussen die contracten doet ontstaan(63). 
Aileen het contract van afstand van schuldvordering maakt tbans 
nog een uitzondering op die regel, gelet op bet feit dat bet contract 
derden slechts tegenwerpbaar is vanaf de betekening van de afstand 
aan de afgestane schuldenaar of vanaf zijn aanvaarding van de 
afstand in een authetieke akte. Die uitzondering zal hopelijk zo snel 
mogelijk tot het verleden beboren(64). 

32. Het blijkt dus zeer duidelijk dater een onderscheid moet worden 
gemaakt tussen bet vraagstuk van de tegenwerpbaarbeid van de 
zekerheden aan de andere scbuldeisers en bet vraagstuk van de 
verzilvering van het vermogen van de scbuldenaar. 
Het is slecbts vanaf deze verzilvering dat het bestaan van voorrecbten 
en het vraagstuk van de gelijkheid onder de schuldeisers van belang 
is. Voor zover de zekerheid haar doel bereikt buiten elke verzilvering 
van het vermogen, krijgt de regel van de tegenwerpbaarbeid ten voile 
uitwerking. Dit is onder meer het geval met bet escrow-contract. Dit 
contract krijgt immers uitwerking buiten elke uitvoering op het 
vermogen van de schuldenaar; het is de escrow-agent die voor de 
uitvoering zorgt, overeenkomstig de opdracht die bij heeft gekregen. 

(62) Cass., 25 mei 1989, Arr. Cass., 1989, nr. 547. 
(63) STRANART, A.M., ,Les silretes reelles tranditionnelles", J.B., 1992, 75 tot 78. 
(64) Zie het wetsontwerp betreffende de wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek, van de Wet van 25 oktober 1919 en het Koninklijk Besluit nr. 62 van 10 november 
1967, ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 11 februari 1991 (St. K. zitting 
1990/1991, nr. 1492). 
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33. We komen zodoende tot de vierde en laatste vraag: de samen
loop. 
Het is immers, bij de samenloop tussen de rechten van verscheidene 
schuldeisers van dezelfde schuldenaar, dat de zekerheid haar voile 
uitwerking krijgt. 
Op het ogenblik dat de schuldenaar zijn verbintenissen niet meer kan 
nakomen, zal de schuldeiser, die een zekerheid tot waarborg van zijn 
rechten heeft, de uitvoering van het contract kunnen bekomen, bij 
voorrang op andere schuldeisers. 
Zekerheden kunnen evenwel verband houden met verscheidene in
stellingen die niet noodzakelijk een beroep doen op de regels van de 
samenloop. Ze kunnen, zoals reeds werd aangestipt, een belangrijk 
drukkingsmiddel uitmaken, hoewel geen verzilvering van het vermo
gen in aanmerking komt. 
Dit neemt niet weg dat samenloop een essentieel vraagstuk uitmaakt. 
In beginsel is de gelijkheid onder de schuldeisers de hoofdregel(65). 
De wet kan even wei van die regel afwijken en de voorkeur geven aan 
bepaalde schuldeisers, ten opzichte van anderen. Dit is het vraagstuk 
van de voorrechten en hypotheken(66). 
Het voorrecht heeft geen enkel rechtstreeks gevolg op de contractuele 
verhoudingen tussen partijen. Het materieel recht dat schuldeiser en 
schuldenaar bindt, wordt door het bestaan van de zekerheid niet 
be!nvloed. Zoals reeds werd opgemerkt, is er een aanzienlijk verschil 
tussen zekerheid en voorrecht. Het voorrecht versterkt de absolute 
tegenwerpbaarheid van het , ,gerealiseerd'' recht, gelet op de bijzon
dere aard van de schuldvordering. 
Er zijn talrijke wetsbepalingen die de samenloop tussen schuldeisers 
regelen. Dit is het geval met de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, 
de Wet van 18 apri11851 op het faillissement, de samengeordende 
wetten van 1946 op het gerechtelijk akkoord, de samengeordende 
Wetten op de handelsvennootschappen in verband met de vereffe
ning van vennootschappen, de bepalingen van het Gerechtelijk Wet
boek betreffende de uitvoeringsmaatregelen en de bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek betreffende de onder voorrecht van boedelbe-

(65) DIRIX, E., ,Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten", in Zakenrecht, absoluut 
niet een rustig bezit, 3. 
(66) DIRIX, E., ,Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten", in Zakenrecht, absoluut 
niet een rustig bezit, 30. Zie ook Cass., 22 november 1990, Arr. Cass., 1991, nr. 159; enDIRIX, 
E., o.c., 25, noot 80. Wat de bespreking van dit arrest door MoREAU-MARGREVE betreft zie 
J. T., 1991, p. 366. LEDOUX, J.-L., ,Nieuwe trends in bet hypotheekrecht", in Zakenrecht, 
absoluut niet een rustig bezit, 1991-1992, 42. 
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schrijving aanvaarde nalatenschappen, de onbeheerde nalatenschap
pen en de boeddelafstand. 
Het is niet mogelijk binnen dit kort bestek alle aspecten van het 
vraagstuk te onderzoeken(67). 
Ik onderstreep evenwel dat de samenloop verschillende aspecten kan 
vertonen(68). De grondslag van de samenloop in geval van faillisse
ment of van gerechtelijk akkoord is niet dezelfde als de samenloop 
bij beslag, zoals geregeld door het Gerechtelijk Wetboek. In geval 
van faillissement wordt de totaliteit van het vermogen en het geheel 
van de schuldeisers in aanmerking genomen. In geval van beslag zijn 
het enkel de schuldeisers die zich bij de gerechtsdeurwaarder aanmel
den, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, 
en het zijn alleen de goederen waarop beslag werd gelegd die bij de 
rechtspleging worden betrokken(69). 

34. Samenloop gaat meestal gepaard met verzilvering van de goede
ren. Zakelijke zekerheden staan het beslag niet in de weg(70). Het 
Gerechtelijk W etboek houdt regels in om alle uitvoeringen aan 
dezelfde rechtspleging te onderwerpen. In verband met de onroeren
de goederen, kan de hypotheekhoudende schuldeiser slechts bij wijze 
van uitvoerend beslag optreden. De dadelijke uitwinning werd opge
heven. 
De meerderheid van de regels die de gedwongen uitvoering beheersen 
zijn van openbare orde, zodat er niet van afgeweken mag worden. 
In dit verband mag de schuldeiser die een zekerheid kon laten gelden, 
zich het verpand goed niet toeeigenen. De regel gesteld in artike12078 
B.W. is in feite de toepassing van een algemeen rechtsbeginsel. 
Men mag bovendien niet uit het oog verliezen dat de bepalingen van 

(67) GREGOIRE, ,Le concours et l'egalite des creanciers", J.B., 1992, 7. 
(68) VAN CoMPERNOLLE, ,Siiretes reelles et voies d'execution", J.B., 1992, 363. 
(69) Gerechtelijke Wetboek, art. 1627 tot 1638. Er zijn meningsverschillen in verband met het 
beslag onder derden; moet er rekening worden gehouden met alle schuldeisers, d.i. ook met 
de schuldeisers die geen beslag hebben gelegd op de som gelds die met beslag werd bezwaard, 
doch die een beslag op andere goederen hebben doen inschrijven, of komen alleen in 
aanmerking de schuldeisers die ook op dezelfde som gelds beslag hebben gelegd? Zie in dat 
verband VAN COMPERNOLLE, J., in Liber Amicorum Krings, 843 tot 860 en DE CORTE, R., 
,Beslag en rechtsmisbruik", in Zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, 206. Ook dient hier 
het standpunt van STORME, M.E. te worden aangehaald in verband met de samenloop bij 
faillissement tussen zakelijke rechten die bij het openen van het faillissement bestaan op de 
goederen die in het bezit zijn van de gefailleerde schuldenaar, en de schuldeisers die hun 
gezamenlijk pand op het geheel van het vermogen van die schuldenaar kunnen doen gelden, 
nu die schuldeisers verondersteld worden te goeder trouw te zijn (zie STORME, M.E., ,Over
dracht van roerende goederen, vestiging van pandrecht, eigendomsvoorbehoud, een paging 
tot systematisatie", in Zakenrechtn absoluut niet een rustig bezit, nr. 64, p. 484. 
(70) VAN CoMPERNOLLE, ,Siiretes reelles et voies d'execution", J.B., 1992, passim. 
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het Gerechtelijk Wetboek tot doel hebben de gelijkheid onder de 
schuldeisers te doen eerbiedigen. Dit is onder meer het doel van de 
bepalingen die de gerechtsdeurwaarders de verplichting opleggen de 
beslagen op roerende goederen ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg te doen inschrijven en derhalve geen verdeling van de op
brengst van de verkochte goederen te verwezenlijken dan nadat al de 
ingeschreven schuldeisers werden opgeroepen. Het is dus niet toege
laten te handelen zoals dit wei eens in het verleden gebeurde, dat. wil 
zeggen dat de meest gerede partij de goederen deed verkopen en de 
opbrengst opstreek, zonder in het minst rekening te houden met 
andere schuldeisers, die al dan niet eveneens beslag hadden gelegd. 
Men moet met spijt vaststellen dat de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek niet steeds worden nageleefd(71). 

Bij wijze van besluit, 

35. Berst moet worden beklemtoond dat in het raam van de zekerhe
den de wilsautonomie een essentiele rol vervult. Het consensueel 
aspect is in de meerderheid der gevallen van overwegend belang. Dit 
zal vermoedelijk nog aan belang winnen zodra de Wetgevet de 
vereiste aanpassingen in verband met de overdracht van schuldvorde
ringen zal hebben ingevoerd. 

Gelet op die vaststelling en tevens ook op de regels betreffende de 
gevolgen van de overeenkomsten ten aanzien van derden, zoals 
rechtspraak en rechtsleer ze omschreven hebben, moet de draagwijd
te van de zekerheden worden bepaald, zowel van de traditionele 
zekerheden als van de nieuwe uit de praktijk ontstane zekerheden. 
Dit volgt ongetwijfeld uit een overkoepelend onderzoek van het 
geheel van het vraagstuk. 

36. W eliswaar dient te worden gewezen op het onsamenhangend 
karakter van ons huidig systeem, al is dit niet eigen aan ons land. 
Het moet worden onderstreept dat die toestand niet aileen een 
belangrijke invloed uitoefent op intern vlak bij de afhandeling van 
de faillissementen, maar dat ze eveneens in de weg staat voor de 
eenmaking van de rechtsplegingen inzake faillissementen binnen de 
Europese Gemeenschap. Als ik goed ingelicht ben heeft de Commis
sie reeds inspanningen gedaan om het probleem op te lossen, maar 
we staan nog ver van een definitieve regeling. 

(71) VAN CoMPERNOLLE, ,Sfiretes reelles et voies d'execution", J.B., 1992, 360. 
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We moeten toegeven dat de gelikheid tussen schuldeisers slechts een 
illusie is. De wetgever is hiervoor aansprakelijk, nu bij elke gelegen
heid er voorrechten tot stand worden gebracht, zodat er bijna niets 
meer overschiet voor de chirografaire schuldeisers. Het is dan ook 
te begrijpen dat alle schuldeisers zich inspannen om zekerheden tot 
stand te brengen, die niet aileen afbreuk doen aan de regel van de 
gelijkheid, doch hun tevens toelaten aan de greep van andere bevoor
rechte schuldeisers te ontsnappen. 
De vraag mag echter worden gesteld of de wettelijk tot stand gebrach
te voorrechten niet uitsluitend tot doel hebben de betaling van de 
verschuldigde sommen te bekomen. 
Mag ik in dit verband herinneren aan het voorrecht dat ingericht 
werd tot dekking van de voorafnemingen op de voortbrenging van 
kolen en staal (Wet van 12 juni 1990)(72), en aan een groot deel van de 
fiscale voorrechten. 
Als er een schuldenaar is die zijn schulden dikwijls met grote vertra
ging betaalt, dan is het wel de Staat en al zijn onderverdelingen. Hoe 
vaak gebeurt het niet dat die wanuitvoering de oorzaak is van het 
faillissement van de niet betaalde schuldeisers. Mag ik eraan toevoe
gen dat zelfs als ze door een gerechtelijke beslissing wordt veroor
deeld en die beslissing in kracht van gewijsde treedt, er dan nog geen 
sprake zal zijn van gedwongen uitvoering, gelet op de immuniteit 
waarop ze zich beroept. Is het in een Rechtsstaat wel aanvaardbaar 
dat de Staat de gerechtelijke beslissingen niet vrijwillig uitvoert(73). 
Doch als de Staat zelf schuldeiser is, dan zal het voor de schuldenaar 
meestal moeilijk zijn uitstel van betaling te bekomen, en zijn de 
schuldvorderingen bovendien meestal gewaarborgd door voorrech
ten, die tot gevolg zullen hebben dat het grootste deel van het 
vermogen door die vorderingen wordt opgeslorpt(74). 
Is dit alles wel verantwoord? 
De regel van de gelijkheid is een essentiele regel in een democratische 

(72) STRANART, A.M., ,Les Sfiretes reelles traditionnelles", J.B., 1992, 101. 
(73) Weliswaar zal het meermaals gebeuren dat, na lange en moeizame betwistingen, betaling 
zal plaatsvinden. Men verlieze even wei niet uit het oog dat intussen, gelet op een onvermijdelij
ke inflatie, wellicht thans beperkt, de munt in waarde daalt, en dat anderzijds op de 
verschuldigde sommen slechts een bescheiden rentevoet wordt toegekend. 
(74) Het Hof van Cassatie heeft op 22 november 1990 (Arr. Cass., 1991, nr. 159) perken 
gesteld aan de uitoefening door de fiscus van het voorrecht waarop hij meent te mogen 
aanspraak maken. Zie in dit verband MoREAU-MARGREVE, o.c., J.T., 1991, 368-370; LE
DOUX, J.-L., o.c., in Zakenrecht, absoluut niet een rustig bezit, 42. Bepalingen betreffende 
voorrechten dienen overigens op enge wijze te worden uitgelegd. 
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Staat. Daarom mag ze niet op lichtzinnige wijze worden gene
geerd(75). 
Zoals DIRIX het onderstreept dient er een evenredigheid te bestaan 
tussen het beschermd belang en de toebedeelde rang(76). Doch moet 
er niet verder worden nagegaan of het zogezegd belang wel opweegt 
tegen het gelijkheidsbeginsel? 
Het komt me voor dat het wenselijk is dat er een grondige studie zou 
plaatsvinden niet enkel in ons land, maar ook in de andere landen 
van de Gemeenschap, over de beginselen die in acht moeten worden 
genomen om voorrechten toe te kennen. Zulke studie moet niet aileen 
de uitlegging en de toepassing van de bestaande voorrechten tot 
voorwerp hebben, doch hoofdzakelijk de verantwoording ervan. 
Dit zou dan toelaten al wat niet fundamenteel verantwoord is uit te 
sluiten. De wetgever zou er rekening mee kunnen houden, en zou 
alleszins niet kunnen aanvoeren dat hij niet voldoende ingelicht is. 

(75) Zie Cass., 26 september 1991, Arr. Cass., 1992, nr. 49. Het Hof beslist dat de regel van 
de gelijkheid onder de schuldeisers van het faillissement en het verbod van individuele 
uitvoeringen, dat het corollarium ervan is, regels zijn die in Belgie zo essentieel zijn voor de 
economische en sociale orde, dat ze van internationale openbare arden worden aanzien. 
(76) DIRIX, E., ,Actuele trends in de zakelijke zekerheidsrechten", in Zakenrecht, absoluut 
niet een rustig bezit, 22. Dit komt overeen met de beslissing van het Arbitragehof, t.w. dat 
er een relatie van proportionaliteit moet bestaan tussen het belang dat men wil beschermen 
en de rang die aan de vordering wordt toegekend (arrest 22 oktober 1986, T.B.P., 1987, 324, 
met noot VELAERS). 
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SOMMAIRE 

LES SURETES 

Les suretes constituent un domaine du droit particulierement sensible aux donnees 
economiques et politiques, tant sur le plan international que national et interne. 
Elles sont, en effet, intimement liees ala vie des contrats, dont l'aire d'application 
ne cesse de croitre, en ce temps planetaire que nous vivons. 
Des lors, si dans certains pays comme le notre, le legislateur se soucie de leur donner 
des bases legales, les parties aux contrats cherchent a garantir !'execution des droits 
qui en resultent, en evitant d'etre soumis ala loi du concours, en cas de faillite de 
leur debiteur, et aux privileges que font valoir d'autres creanciers. 
L'examen des tendances les plus recentes dans le domaine des suretes montre 
!'importance que revet l'autonomie de la volonte. L'ingenierie juridique qui repose 
sur cette autonomie, a permis non seulement que les suretes traditionnelles, tant 
personnelles que reelles, aient une portee plus grande grace a la mise en reuvre 
d'institutions auxquelles on a eu recours recemment telle notamment la connexite, 
mais aussi que des suretes nouvelles issues de la pratique, voient le jour. 
Un examen d'ensemble du droit des suretes, suppose l'examen de plusieurs aspects: 
a) l'etude des contrats qui sont assortis de suretes, c'est-a-dire les rapports entre 

parties, creanciers nantis d'une surete, debiteur dont la dette est assortie d'une 
surete, que celle-d greve le patrimoine de ce debiteur, ou le patrimoine d'un tiers; 

b) !'execution de la surete, en cas d'inexecution du contrat principal. On note ici 
la distinction entre surete, prise dans un sens general, et privilege, categorie de 
surete; 

c) l'opposabilite des suretes aux tiers, principalement aux autres creanciers du 
debiteur; 

d) le concours entre creanciers, principalement en cas de faillite du debiteur. 
Ces quatre questions sont distinctes, encore que dans de nombreux cas, elles sont 
imbriquees les unes dans les autres. 
La premiere question met en evidence les diverses categories de suretes, parmi 
lesquelles celles qui sont issues de la pratique retiennent specialement !'attention, 
notamment l'escrow account, la fiducie, la reserve de propriete, la titrisation. 
Cette question pose aussi des problemes de droit international prive, associee aux 
etudes du droit compare. 
De plus l'autonomie de la volonte se trouve a certains egards limitee par les regles 
propres aux regimes matrimoniaux et au droit de la famille. 
La deuxieme question montre l'interet que presente la surete, en dehors de toute 
competition avec d'autres creanciers, c'est-a-dire en vue d'obtenir soit !'execution 
de !'obligation principale soit une compensation. 
La troisieme question determine l'opposabilite de la surete aux autres creanciers. 
La plupart des suretes nouvelles issues de la pratique ont pour objet de regler ce 
probleme en faveur du creancier nanti de la surete. 
Enfin la quatrieme question montre, d'une part, l'impact de la regie de l'egalite, 
regie qui est un des fondements de l'Etat democratique, et, d'autre part, les 
exceptions de plus en plus nombreuses que le legislateur apporte a cette regie, en 
faveur de certains creanciers. 
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Cette derniere question appelle la conclusion: les exceptions legales a la regie de 
I' egalite entre creanciers, sont-elles fondees? Ne faut-il pas tenir compte de principes 
et inciter le legislateur ales respecter? Cette question d'une importance primordiale 
reste a etudier. 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE GARANTIEN 

Die Garantien bilden einen Rechtsbereich der sich sowohl auf internationaler wie 
auf nationaler und interner Ebene direkt der wirtschaftlichen und politischen Lage 
anschlieBt. 
Sie sind tatsachlich mit der Existenz von Vertragen, deren Anwendungsgebiet in 
dieser planetarischen Zeit, in der wir Ieben, sich immer weiter ausdehnt, eng 
verbunden. 
Wenn sich auch der Gesetzgeber in einigen Landern wie dem unsrigen bemiiht, 
diesen Garantien eine Gesetzgrundlage zu bieten, so sind die Vertragsparteien 
dennoch bestrebt, die Ausfiihrung der sich hieraus ergebenden Rechte zu gewahrlei
sten, ohne im Fall eines Konkurses des Schuldners dem Konkursgesetz zu unterliegen 
und sich den von anderen Glaubigern geforderten Privilegien zu fiigen. 
Die Untersuchung der neuesten Tendenzen im Bereich der Garantien zeigt die 
Bedeutung der Willensautonomie. Die juristische Spitzfindigkeit die sich auf diese 
Autonomie stiitzt, hat den herkommlichen Garantien, den personlichen wie den 
sachlichen, nicht nur eine gro13ere Reichweite gegeben, indem Einrichtungen wie 
etwa der jiingstlich noch angefiihrte Sachzusammenhang geschaffen wurden, son
dern auch neue, aus der Praxis hervorgehende Garantien konzipiert. 
Ein Gesamtiiberblick des Garantienrechtes setzt die Untersuchung der unterschiedli
chen Aspekte voraus: 
a) die Untersuchung der Vertrage die Garantien bieten, d.h. der Beziehungen 

zwischen Parteien, Glaubigern die eine Garantie vorweisen konnen, Schuldnern 
deren Schuld mit einer Garantie versehen ist, sei es daB diese Schuld das 
Vermogen des Schuldners belastet, oder dieses eines Dritten; 

b) die Ausfiihrung der Garantie, im Fall der Nichtausfiihrung des Hauptvertrags. 
Bemerkenswert ist hier der Unterschied zwischen dem Begriff Garantie im 
allgemeinen Sinne und dem Begriff Privileg als Kategorie der Garantie; 

c) die Wirksamkeit der Garantien Dritten gegeniiber, hauptsachlich den anderen 
Glaubigern des Schuldners gegenuber; 

d) der Konkurs zwischen Gliiubigern, hauptsachlich im Fall eines Konkurses des 
Schuldners. 

Diese vier Fragen miissen unterschieden werden, wenn sie auch in vielen Fallen 
miteinander verkniipft vorkommen. 
Die erste Frage beriicksichtigt die unterschiedlichen Kategorien der Garantien, 
worunter besonders die aus der Praxis hervorgehenden, wie etwa das escrow 
account, die Vermogensverwaltung, die Eigentumsrucklage, die Rechtsinhaber
schaft, von Bedeutung sind. 
A us dieser Frage geht auch ein Rechtsvergleich hervor, was Probleme des internatio
nalen Privatrechtes mit sich bringen kann. 
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AuBerdem wird die Willensautonomie in gewisser Hinsicht von den Regeln des 
Ehegiiterrechtes und des Familienrechtes beschrankt. 

Die zweite Frage zeigt die Bedeutung der Garantie auBer Konkurrenz mit anderen 
Glaubigern, d.h. im Hinblick auf die Ausfiihrung der Hauptverpflichtung oder auf 
die Gewahrung eines Schadenersatzes. 

Die dritte Frage behandelt die Wirksamkeit der Garantien den anderen Glaubigern 
gegeniiber. Die meisten neuen aus der Praxis hervorgehenden Garantien behandeln 
die Reglung dieser Frage zugunsten des mit einer Garantie versehenen Glaubigers. 
Die vierte Frage schlieBlich zeigt einerseits den EinfluB der Gleichheitsregel, die eine 
der Grundlagen des demokratischen Staates bildet, und anderseits die immer haufi
geren Ausnahmen mit denen der Gesetzgeber diese Regel zugunsten bestimmter 
Glaubiger interpretiert. 

Letztere Frage fiihrt zum SchluB: Sind die gesetzlichen Ausnahmen auf die Gleich
heitsregel zwischen Glaubigern begriindet? Soli man nicht eher die Hauptprinzipien 
beriicksichtigen und den Gesetzgeber veranlassen diesen Prinzipien nachzukom
men? Diese Frage von auBerordentlicher Bedeutung steht jetzt zur Diskussion. 

SUMMARY 

THE SURETIES 

The law relating to sureties represents a legal area which is particularly responsive 
to economic and political developments, both at the international level and in 
domestic terms. The rules relating to sureties are indelibly linked to developments 
in the law of contracts, whose scope continues to expand in this increasingly 
universal age. 

Therefore, even though in certain countries such as ours the lawgiver seeks to 
provide sureties with a statutory basis, the parties to a contract wish to guarantee 
the performance of the obligations resulting from it, whilst avoiding the pitfalls of 
the concurrent rights which will arise of their debtor going bankrupt, and of the 
preferential rights which other creditors may enforce. 

When we examine the most recent trends in the law of sureties, we observe the 
important part played by the freedom to contract. The legal construction which has 
developed on the basis of this freedom has enabled not only the traditional sureties 
- both personal and real - to acquire a wider scope, thanks to the creation of 
concepts which have recently been applied, such as that of the direct relationship. 
It has also given rise to new types of surety, based on everyday practice. 

Any examination of the law of sureties automatically entails an examination of a 
number of aspects, such as: 

a) contracts to which a surety is attached, i.e. the relationship between parties, be 
they creditors who have the benefit of a surety, or debtors whose debt is 
underwritten by a surety, which may be a charge on his own property or on that 
of a third party; 

b) the realization of the surety in case of failure to perform the underlying contract. 
Here, the distinction should be observed between a surety, in the wider sense of 
the term, and a lien, which is a specific type of surety; 
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c) the right to invoke the surety against third parties, especially against other 
creditors of the debtor; 

d) the concurrent rights which may arise between creditors, mainly where the debtor 
goes bankrupt. 

These are four separate issues, even though in many cases they are closely interrela
ted. 
The first issue highlights the various categories of surety, amongst whom those 
which are based on everyday practice are particularly worthy of attention, especially 
the escrow account, trusts, the reserved part of the debtor's property and titration. 

This question also raises issues of international private law which are related to 
comparative law. 
In addition, the freedom to contract is in certain respects restricted by the rules of 
matrimonial property law and family law. 

The second issue reveals the importance of sureties in questions which fall outside 
the scope of any competing claims between creditors, i.e. sureties which are intended 
either to ensure performance of the main obligation of the contract, or to secure 
compensation. 
The third issue relates to the extent to which the surety may be invoked against other 
creditors. The majority of the new type of securities which are based on everyday 
practice have the object and purpose of settling this issue in the interests of the 
creditors who has the benefit of the surety. 
Finally, the fourth issue shows, on the one hand, the impact of the equality rule, 
which is one of the fundamental principles of a democratic state, and, on the other 
hand, the increasing number of exceptions to this rule, favouring the creditor, which 
are enacted by legislation. 

The fourth issue prompts the question whether the statutory exceptions to the 
principle of equality as between the creditors are justified. Should this principle not 
be taken into account, and should the lawgiver not be enjoined to observe them? 
This very important question remains to be analysed. 

RESUMEN 

LAS GARANTIAS 

Las garantfas contractuales constituyen un dominio del derecho particularmente 
sensible a las circunstancias econ6micas y politicas, tanto a nivel internacional como 
nacional e interno. 

Estim, en efecto, intimamente vinculadas ala vida de los contratos, cuyo ambito 
de aplicaci6n se desarrolla constantemente, en esta epoca planetaria en que vivimos. 

Por lo tanto, si en ciertos paises como el nuestro, ellegislador se preocupa por darles 
bases legales, las partes en los contratos procuran garantizar la ejecuci6n de los 
derechos que resultan de elias, evitando ser sometidas ala ley del concurso, en caso 
de quiebra de su deudor, y a los privilegios que hacen valer otros acreedores. 

El examen de las tendencias mas recientes en el dominio de las garantias contractua
les muestra la importancia que adquiere la autonomia de la voluntad. La ingenieria 
juridica que se basa en esa autonomia, no s6lo ha permitido que las garantias 
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contractuales tradicionales, tanto personales como reales, tengan un alcance mas 
grande gracias al establecimiento de instituciones a las cuales se ha recurrido 
recientemente, tales como, especialmente, la conexi6n, sino tambien que salgan a 
luz nuevas garantias contractuales procedentes de la practica. 
Un examen de conjunto del derecho de las garantias contractuales supone el examen 
de varios aspectos: 
a) el estudio de los contratos que estan provistos de garantias, es decir las relaciones 

entre partes, acreedores provistos de una garantia para el cumplimiento, deudor 
cuya deuda esta provista de una garantia, que esta grave el patrimonio de ese 
deudor, o el patrimonio de un tercero; 

b) la ejecuci6n de la garantia, en caso de incumplimiento del contrato principal. 
N6tese aqui la distinci6n entre garantia, tomada en un sentido general, y 
privilegio, categoria de garantia. 

c) la oponibilidad de las garantias contractuales a los terceros, principalmente a los 
otros acreedores del deudor; 

d) el concurso entre acreedores, principalmente en caso de quiebra del deudor. 
Esas cuatro cuestiones son distintas, aunque en numerosos casas, estan entrelaza
das. 
La primera cuesti6n evidencia las diversas categorias de garantias contractuales, 
entre las cuales las que proceden de la practica Haman particularmente la atenci6n, 
sabre todo el , ,escrow account'', la fiducia, la reserva de propiedad, la , , titrisation'' 
(,,securitization''). 
Esta cuesti6n tambien plantea problemas de derecho internacional privado, asocia
da a los estudios del derecho comparado. 
Ademas, la autonomia de la voluntad esta limitada, en ciertos aspectos, por las 
reglas propias a los regimenes econ6micos matrimoniales y al derecho de familia. 
La segunda cuesti6n muestra el interes que presenta la garantia contractual, fuera 
de toda competici6n con otros acreedores, es decir con objeto de obtener o bien la 
ejecuci6n de Ia obligaci6n principal, o bien una compensaci6n. 
La tercera cuesti6n determina la oponibilidad de la garantia contractual a los otros 
acreedores. La mayoria de las nuevas garantias procedentes de la practica tienen 
por objeto zanjar ese problema en favor del acreedor provisto de la garantia. 
Finalmente, la cuarta cuesti6n muestra, por una parte, el impacto del principia de 
igualdad, una regia que es uno de los fundamentos del estado democratico, y, por 
otra parte, las excepciones cada vez mas numerosas que ellegislador aporta a ese 
principia, en favor de ciertos acreedores. 
Esta ultima cuesti6n requiere la conclusion: ;,estan fundadas las excepciones legales 
a Ia reglas de la igualdad entre acreedores? ;,No hay principios que tomar en cuenta 
y no hay que incitar allegislador a respetarlos? Seria interesante hacer un estudio 
suplementario sobre esta cuesti6n de primordial importancia. 
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