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namen meer trusifiguren zijn dan men denkt. 
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Belgische recht. 
Het tweede dee! geeft een overzicht gegeven van de rechtsjiguren van Belgisch recht 
die analoge taken kunnen vervullen als de trust. 
Het derde dee! behandelt vragen van internationaal privaatrecht. 
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Inleiding 

(1) Belgie is wellicht een van de landen waarin de trust enfiducia tot 
nu toe het minst zijn gerecipieerd (of misschien juister: herleefd), 
althans als men op de benamingen zelfvoortgaat(2). lmmers, de trust 
is maar een bijzondere Engelse vorm van een meer algemene pan
europese traditie, die ook op het vasteland steeds heeft bestaan, zij het 
minder uitgesproken(3). In deze bijdrage wil ik aantonen dater zelfs 
naar Belgisch recht onder andere namen meer trustfiguren zijn dan 
men denkt, en dat het wiel niet opnieuw moet worden uitgevonden. 
Meerdere figuren komen dicht in de buurt, andere nemen bepaalde 
taken van de trust waar maar verschillen er rechtstechnisch grondiger 
van. Ook kunnen sommige toepassingen van de trust worden verwe
zenlijkt door klassieke rechtsfiguren uit ons eigen rechtsstelsel, zon
der dat wij daarvoor een trust nodig hebben, waar het Anglo-Ameri
kaanse recht dat niet kan (bv. omwille van de enge leer van de privity 
of contract). Andere toepassingen zijn dan weer niet mogelijk. 

(2) Het eerste deel van deze bijdrage behandelt de belangrijkste 
mogelijke - en grotendeels ook werkelijke - hindemissen voor 
het gebruik van trustachtige figuren in het Belgische recht. Het 
tweede deel geeft een overzicht van de rechtsfiguren van Belgisch 
recht die analoge taken kunnen vervullen als de trust(4). Het derde 
deel behandelt vragen van intemationaal privaatrecht. 

(2) Het is wellicht nuttig de omschrijving van de trust in het Haags Verdrag inzake het recht 
dat van toepassing is op trusts en op de erkenning van trusts, art. 2 te herhalen, nl. ,rechts
betrekkingen die in het Ieven worden geroepen wanneer de goederen onder de macht van een 
trustee worden gebracht ten behoeve van een begunstigde of voor een bepaald doel" met 
volgende kenmerken: ,a. de goederen van de trust vormen een afgescheiden vermogen en zijn 
geen deel van het vermogen van de trustee; b. de rechtstitel met betrekking tot de goederen van 
de trust staat ten name van de trustee often name van een ander voor rekening van de trustee; c. 
de trustee heeft de bevoegdheid en de plicht terzake waarvan hij verantwoording schuldig is, 
om in overeenstemming met de bepalingen van de trust en de bijzondere verplichtingen, 
waaraan hij van rechtswege is onderworpen, de goederen van de trust te besturen en te beheren 
of erover te beschikken". 
(3) Vgl. P. GLENN, ,The historical origins of the trust", inAequitas and Equity: Equity in Civil 
Law and Mixed Jurisdictions, Hebrew University Jerusalem, 1997, (749) 775. 
(4) Zie voor een aftasting van het Belgisch recht op de mogelijkheden tot integratie van de 
trust ook J.-L. JEGHERS, R. Not. B. 1991, p. 311 v.; voor een concreet ontwerp mijn bijdrage 
,Vertrouwen is goed, dual ownership is beter. Elf essentialia bij de invoering van een trust
achtige figuur offiduciaire overeenkomst in het Belgische recht", R.W. 1996-97, 137 v.; ,La 
confiance est bonne, mais un dual ownership est preferable. Onze elements essentiels a prendre 
en consideration lors de !'introduction d'une figure similaire au trust ou contrat fiduciaire en 
droit beige", in Le trust et lajiducie I De trust en de jiduciaire overeenkomst, Bruylant, Brussel, 
1997, p. 277 v. 
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I. Overzicht van de belangrijkste regels van Belgisch recht 
die problemen veroorzaken 

(3) Wezenlijk voor een trustachtige figuur is een rechtsverhouding 
waarbij het beheer van goederen aan een partij is toevertrouwd, doch 
de vermogenswaarde ervan aan een of meer anderen dient toe te 
komen. Het vorm geven aan een dergelijke constructie - wat uit
eenlopende redenen kan hebben, die hier niet stelselmatig worden 
onderzocht- botst op een aantal regels van Belgisch privaatrecht, die 
de grenzen bepalen waarbinnen dit mogelijk is. De beperkingen zijn 
vooral te vinden in het zakenrecht, in het verbintenissenrecht, ·in het 
erfrecht en in het vennootschapsrecht. 

A. ZAKENRECHTELIJKE BEPERKINGEN 

1. Inleiding op de zakenrechtelijke beperkingen 

(4) Vooraleer te wijzen op de zakenrechtelijke regels en beginselen 
die bij zonderehindemissen-zijn-voor de-vormgeving-van trustaehtige 
figuren, is het goed even te wij zen op de grondvereisten die ons recht 
stelt voor de overdracht van goederen (en vestiging van beperkte 
zakelijke rechten). 
Ons recht vereist met name dat er aan de overdracht een geldige 
verbintenis ten grondslag ligt (,titel''). Het moet echter niet nood
zakelijk om een koop en dergelijke gaan; anders dan de zekerheids
overeenkomst (waarover verder meer) vormt de beheersovereenkomst 
in beginsel ook een geldige titel voor eigendomsoverdracht. 
V erder vereist de overdracht ook een levering in juridische zin, doch 
deze kan in beginsel solo consensu geschieden (althans tussen par
tijen, een levering die niet ook ,gepubliceerd" is beschermt de ver
krijger in beginsel niet tegen beschikkingsonbevoegdheid van de 
vervreemder noch tegen verkrijging door latere verkrijgers te goeder 
trouw en soms zelfs niet tegen verlaijging door latere verkrijgers te 
kwader trouw). 
Tenslotte vereist de overdracht ook dat de vervreemder bevoegd was 
om aldus over het goed te beschikken, behoudens de gevallen waarin 
derde-verkrijgers beschermd worden tegen beschikkingsonbevoegd
heid (waartoe in beginsel goede trouw vereist is alsmede aan een 
aantal andere voorwaarden moet zijn voldaan). Beschikkingsonbe
voegdheid vloeit meestal voort uit het feit dat men niet volwaardig 
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------~-- --------:-~ 

eigenaar is van de goederen; ze kan ook voortvloeien uit beslag of 
samenloop, uit bepaalde vormen van mede-eigendom, enzovoort. 
Deze vereisten moet men in zijn achterhoofd houden bij de ontleding 
van fiduciaire rechtsfiguren. 

2. Numerus clausus 

(5) De trust is in het Belgische recht op de eerste plaats een zaken
rechtelijk (en geen verbintenisrechtelijk) probleem, omwille van de 
numerus clausus van zakelijke rechten. Het is hier niet de plaats om de 
voor- en nadelen van dit beginsel te ontleden, maar op een voordeel 
wens ik te wijzen: de beperking van de transactiekosten voor de 
verkrijger in spe, die op die manier niet in elk geval afzonderlijk 
nauwkeurig onderzoek moet doen naar de preciese beschikkingsbe
voegdheid van de eigenaar-vervreemder. 
Nu mag men de betekenis daarvan niet overschatten: de onmogelijk
heid om nieuwe zakelijke rechten te scheppen is geen grondwettelijk 
of supranationaal beginsel, maar betekent alleen dat nieuwe zakelijke 
rechten niet door private partijen in het leven kunnen worden geroe
pen, maar slechts door middel van een rechtsregel ( dus ofwel door de 
wetgever, ofwel door een jurisprudentiele regel ter uitlegging van het 
recht). De numerus clausus houdt in dat rechten slechts zakelijke 
werking kunnen hebben voor zover dit door het recht (de wet) wordt 
erkend, en de wilsautonomie dus geen betrekking heeft op het schep
pen van niet erkende zakelijke rechten. 
De regel van de numerus clausus gaat niet zover dat er in het geheel 
geen marge is voor partijen om de inhoud van het zakelijk recht (de 
afbakening van bevoegdheden tussen eigenaar en zakelijk gerech
tigde) nader te regelen. Wel zijn er bepaalde grenzen aan wat in de 
vorm van een zakelijk recht kan worden gegoten. De bespreking 
daarvan gaat het kader van deze bijdrage te buiten. 
Ook is het aantal rechten met zakelijke werking in ons recht langer 
dan doorgaans wordt gedacht. De numerus clausus verhindert niet dat 
er in ons recht een aantal toestanden zijn die traditioneel niet als aparte 
zakelijke rechten worden beschouwd, maar tach een zakelijke wer
king hebben. Diegene daarvan die enige gelijkenis vertonen met 
fiduciaire rechtsfiguren (maatschap, vereniging in deelneming en 
dergelijke) komen verder ter sprake. 
Buiten de zopas genoemde mogelijkheden kan het eigendomsrecht 
niet worden beperkt op zakenrechtelijke wijze (d.i. met gelding erga 
omnes). Dit houdt ook verband met de bekommemis van ons recht om 
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het verkeer van en de beschikking van goederen zo weinig mogelijk te 
beperken. Deze bekommemis komt ook tot uiting in een reeks ver
bintenisrechtelijke regels (zie verder onder B.). 
Traditioneel komt men meer bepaald tot het besluit dat er in het 
Belgische recht geen trust mogelijk is, omdat wij geen onderscheid 
zouden kennen dat vergelijkbaar is met dat tussen legal title en 
beneficial title (ook equitable interest genoemd). We zullen verder 
zien dat dit moet worden geschakeerd. 

3. Geen temporele opsplitsing eigendomsrecht 

( 6) De numerus clausus brengt ook mee dat men geen eigendom kan 
overdragen voor een bepaalde tijd, tenzij in de vorm van een beperkt 
zakelijk recht (bv. opstalrecht)(5). Vandaar dat een verbintenis strek
kende tot overdracht van een goed voor een bepaalde tijd van rechts
wege gekwalificeerd moet worden als een verbintenis tot vestiging 
van vruchtgebruik voor die tijd, met voorbehoud van naakte eigen
dom(6). 
Wat echter wel mogelijk is, is overdracht onder ontbindende voor
waarde (het overlijden-van-een persoon-kan--echter-nooit een-voor
waarde vormen, maar enkel een termijn, aangezien het een zekere 
gebeurtenis is; wel een mogelijke voorwaarde is bv. het vooroverlijden 
van een persoon ten aanzien van een ander, zoals we dat bv. vinden in 
tontine-overeenkomsten). De overdracht onder ontbindende voor
waarde brengt echter geen opsplitsing van het eigendomsrecht mee: 
de persoon die bij verwezenlijking van de voorwaarde terug eigenaar 
wordt heeft geen zakelijk recht, niet zoiets als een ,eigendomsrecht 
onder opschortende voorwaarde" (in het Duits Anwartschaftsrecht 
genoemd), dat zou kunnen worden overgedragen op dergelijke wijze 
dat de verkrijger pendente conditione reeds een zakelijk recht zou 
verlaijgen(7). Diegene die intussen eigenaar is, heeft de volle eigen
dom, en zijn bevoegdheid over de zaak te beschikken is dan ook niet 
beperkt. De andere partij heeft intussen geen zakelijk recht, maar 
slechts een persoonlijk recht dat mogelijks tot het verkrijgen van een 
zakelijk recht kan leiden. Een uitzondering vormt in zekere zin wel de 
opsplitsing van de eigendom die we vinden bij de toegelaten erfstel-

(5) Vgl. H. DE PAGE, Traite elementaire de droit civil beige, V, m. 1255, i.h.b. C. 
(6) Vgl. art. 3:85 lid 1 NBW. 
(7) Dergelijke vergissing is wellicht ge"inspireerd door het feit dat een verbintenis onder 
opschortende voorwaarde wei als een soort verbintenis kan worden beschouwd. Eigendom 
onder opschortende voorwaarde is echter geen zakelijk recht. 
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lingen over de hand (de geoorloofde erfstellingen over de hand zoals 
geregeld door art. 1048 v. BW en het fideicommis de residua), en 
mogelijks bij certificatie van aandelen (art. 43bis en 124ter Venn.W. bij 
W. 15 juli 1998) die verderop nog ter sprake komen. 
Beperkte zakelijke rechten daarentegen zijn altijd beperkt door een 
termijn (van bepaalde of onbepaalde duur)- bv. vruchtgebruik -, of 
voorwaarde- bv. afhankelijke rechten als pand. 
In het Anglo-Amerikaanse common law daarentegen bestaan er an
dere vormen van opsplitsing van eigendom, zij het dat er ook daar een 
zekere numerus clausus geldt (zeker wat Engeland betreft door de 
hervorming van de Law of Property Act 1925). 

4. Geen zakelijke rechten zonder titularis 

(7) Zakelijke rechten kunnen slechts bestaan in hoofde van een 
persoon die reeds bestaat. Er kan wel een verbintenis bestaan om 
een nog niet bestaande persoon te begunstigen, mits deze verbintenis 
wordt aangegaan jegens een wel bestaande ,bedinger" (zie verderop 
onder B.). Maar men kan geen beneficiary zijn van een zakelijk recht 
zolang men niet bestaat. 
Deze regel is vooral van belang bij overdrachten mortis causa: de 
begunstigde moet bestaan bij het overlijden van de de cujus. Op die 
regel gelden een aantal beperkte uitzonderingen, waarbij een persoon 
die kort nadien het leven ziet toch begunstigde kan zijn: 
- infans conceptus pro iam nato habetur: een verwekt kind, mits het 

levend geboren wordt, kan begunstigde zijn vanaf de verwekking; 
- een stichting kan bij akte onder levenden of testament worden 

opgericht, mits de oprichting achteraf bekrachtigd wordt op de bij 
wet vereiste wijze. Bij een testamentaire stichting vindt, mits ze 
bekrachtigd wordt, de overdracht plaats met terugwerkende kracht 
tot op het tijdstip van het overlijden (art. 29 in fine VZW-Wet). 

Bij overdracht onder levenden aan een persoon die nog niet bestaat, 
meer bepaald een rechtspersoon in oprichting, kan de overdracht of 
vestiging (het rechtsgevolg) maar plaatsvinden op het ogenblik waar
op deze persoon ontstaat. 
Bijzondere bepalingen of bedingen kunnen wel bepalen dat de over
dracht toch plaatsvindt, maar dan ten gunste van een andere persoon, 
indien de oprichting niet plaatsvindt binnen een bepaalde termijn (zie 
in dit verband bv. art. 13bis Venn.W.). Gaat de oprichting van een 
testamentaire stichting niet door, dan komen de goederen toe aan de 
erfgenamen. 
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In het Anglo-Arnerikaanse recht daarentegen kan men een ,trust for 
purposes" scheppen ook zonder afzonderlijke rechtspersoon, en zon
der dat er een eigenlijke beneficiary is, terwijl die beschilddng niet 
louter verbintenisrechtelijk is. W 61 moet er dan een ,enforcer" zijn, 
die zoals de derde-bedinger bij ons de trustee kan verplichten de 
trustverbintenissen uit te voeren, met dien verstande dat dit in tegen
stelling tot een verbintenis uit een derdenbeding wel een zekere 
zakelijke werking heeft. 

5. Beperkter karakter van de zakelijke subrogatie (o.a. confusio 
nummorum) 

(8) De belangrijkste belemmering voor een non-discretionary trust in 
het Belgische recht is evenwel de beperktere mogelijkheid om door 
middel van een rechtshandeling een in juridische zin afgescheiden 
vermogen ( doelvermogen, Zweckvermogen, patrimoine d 'affectation) 
te scheppen, constructie die m.i. twee wezenlijke kenmerken heeft, 
namelijk 1° een voorrang voor de schulden die uit het beheer van dat 
vermogen voortspruiten tegenover de begunstigden zowel als hun 
persoonlijke schuldeisers en 2° een _veralgem_een_de z_a_kelijke _Sl1b_ro
gatie, die het voorwerp van die voorrang (nl. het afgescheiden ver
mogen) nader bepaalt. Ret is deze zakelijke subrogatie die maakt dat 
het recht op de goederen van een afgescheiden vermogen kan worden 
beschouwd als een (zakelijk) recht op de waarde ervan(8). De sub
rogatie is een middel tot behoud van dezelfde waarde van een ver
mogen, ongeacht de precieze samenstelling c.q. het precieze voorwerp 
ervan(9). 
Ons recht kent wel afgescheiden vermogens met deze kenmerken, 
doch enkel in wettelijk georganiseerde gevallen, en kent ook zakelijke 
subrogatie buiten die gevallen, maar op een veel beperktere schaal. 

(9) Een juridische vermogensafscheiding, met een veralgemeende 
zakelijke subrogatie tot gevolg (waarbij bv. ook geld dat atkomstig 
is van goederen uit dat vermogen, deel blijft uitmaken van dat ver
mogen, evenzeer als goederen die met dat geld zijn verkregen), kent 

(8) De Anglo-Amerikaanse trust is precies ook gegrond op het onderscheid tussen de zaak als 
zaak en de zaak als waarde (zie B. RUDDEN, ,Things as Thing and Things as Wealth", 14, 
Oxford Journal of legal studies, 1994, 81 v). Zakelijke zekerheidsrechten komen daar dichtbij; 
in vele opzichten hebben zij meer betrekking op de waarde van het goed dan op het goed zelf. 
Een echte trust veronderstelt echter wei een afgescheiden vermogen, en dus een veralge
meende zaaksvervanging. 
(9) V gl. hierover DE PAGE Traite, III, nr. 513 A. 
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ons recht in alle vormen van vereffeningsbewind, d.i. telkens wanneer 
er een vermogensafscheiding plaatsvindt met het oog op de vereffe
ning van dat vermogen(IO). Deze gevallen worden in deze bijdrage 
niet nader besproken. Doch deze vermogensafscheiding bestaat daar
buiten ook in een hele reeks vormen van mede-eigendom, en in 
beperkte mate ook daarbuiten. De uitwerking hiervan is het voorwerp 
van het tweede deel van deze bijdrage (II.). 
In die gevallen kent de zakelijke subrogatie maar een grens meer: de 
confusio nummorum. Geld komt in ons recht noodzakelijk in valle 
eigendom toe aan de houder van het geld. Zelfs indien het geld 
materieel gesproken nog vereenzelvigbaar is, geldt het steeds als deel 
van het vermogen van de houder(ll). De uitsluiting van de zakelijke 
terugvordering (rei vindicatio) vinden we voor chartaal geld uitdruk
kelijk in art. 2279 lid 3 BW, en dit ongeacht de identificeerbaarheid 
(zoniet was art. 2279 lid 3 een volkomen overbodige bepaling); voor 
muntstukken vinden we de uitsluiting van zakelijke terugvordering 
(rei vindicatio )niet uitdrukkelijk in de wet, wellicht omdat vereen
zelviging ervan tach uitgesloten werd geacht (ze dragen geen num
mer). De confusio nummorum vormt, zoals de vermenging in het 
algemeen, een oorspronkelijke wijze van eigendomsverkrijging, d.i. 
ongeacht of de persoon van wie men het geld heeft verkregen, 
eigenaar was. 
W anneer geld uit het afgescheiden vermogen vermengd is geraakt met 
geld uit een ander vermogen, dan komt er weliswaar een vordering tot 
teruggave in het afgescheiden vermogen terecht, doch deze vordering 
is een nominale vordering tot betaling van een geldsom, en de wijze 
waarop dit geld intussen wordt aangewend of de goederen die daar
mee zouden zijn verkregen spelen geen rol. Wanneer met geld uit het 
afgescheiden vermogen goederen worden verworven voor eigen reke
ning, en niet voor rekening van dat vermogen, dan gebeurt hetzelfde. 
Ook wanneer het gaat om giraal geld dat door een overschrijving en 
dergelijke terechtgekomen is op een rekening buiten het afgescheiden 

(10) Vgl. hierover bv. N. FABER, ,Eigendom ten titel van beheer, kwaliteitsrekening en 
afgescheiden vermogen", in D. HAYTON, S. KoRTMANN e.a., Vertrouwd met de trust, Tjeenk 
Willink, 1996, (195 v.) 202 v. 
(11) Hooguit kan men hierbij de vraag stellen of men geen onderscheid moet maken tussen 
enerzijds de bezitter (voor zichze1f) alsmede de houder die een recht heeft om de zaak onder 
zich te houden, en anderzijds de loutere ,Besitzdiener". Dit onderscheid is bekend in het 
Duitse recht. ,,Besitzdiener" is diegene die een zaak houdt als !outer ondergeschikte (werk
nemer bv.), en niet op grond van een rechtsverhouding op grond waarvan hij een subjectief 
recht heeft om de zaak te houden (zie hiervoor BGB § 855 en 973). Het onderscheid is bij ons 
niet bekend, hoewel het minstens op een p1aats in ons BW wordt gevonden, nl. in art. 577-10 
(onderscheid tussen ,persoonlijk recht" tot bewonen en loutere ,toe1ating" tot bewonen). 
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vermogen, geldt hetzelfde: de vordering uit die rekening behoort niet 
tot het afgescheiden vermogen, dat enkel een vordering tot terugbeta
ling heeft tegen de partij die het geld heeft vervreemd. 
De confusio nummorum stopt dus elk volgrecht, en ons recht verschilt 
daardoor van het Anglo-Amerikaanse recht, dat wel in veel ruimere 
mate zakelijke subrogatie erkent (in de vorm van ,tracing"), nl. in 
alle gevallen waarin de gelden of de goederen waarvoor de gelden 
werden verkregen, worden bestemd (affecte) in de vorm van een trust, 
door rechtshandeling (express trust) of van rechtswege (constructive 
trust). Bij ons geldt dat soort zakelijke subrogatie slechts wanneer er 
een wettelijk erkend afgescheiden vermogen bestaat, waarbij de ge
rechtigden eigenaars zijn van het geheel van de goederen voor een 
bepaald aandeel (vgl. verder). Daarbuiten heeft de partij die ,recht" 
heeft op het geld, daarop slechts een loutere schuldvordering en geen 
zakelijk recht. 

(10) Is er geen afgescheiden vermogen, dan is de zakelijke subrogatie 
nog veel beperkter. Zij geschiedt enkel in de wettelijk omschreven 
gevallen, waarmee de wet dan eigenlijk aan een ander goed dezelfde 
bestemming_(affe_cJJition_)_gedt als het verdw~nen_goed( 12}._:Qa~r]Jt.ti: 
ten wordt zakelijke subrogatie maar als regel erkend wanneer een 
schuldvordering rechtstreeks in de plaats komt van een goed: dan gaat 
in regel het recht over op die schuldvordering(13). Deze regel geldt 
niet wanneer het niet gaat om een schuldvordering die in de plaats 
komt, maar om geld of om een andere zaak die in de plaats komt van 
een goed (inbegrepen in de plaats van een schuldvordering). Wanneer 
bv. een goed wordt vervreemd, dan gaat het recht op het goed over op 
de vordering op de prijs; is die vordering evenwel tenietgegaan (door 
betaling bv.), dan is de persoon die gerechtigd was op het goed c.q. die 
schuldvordering niet meer gerechtigd op bv. een rekeningtegoed dat 
werd verkregen door de inning van die vordering (tenzij de vordering 
werd ge"ind voor rekening van de begunstigde en op een kwaliteits
rekening werd geplaatst, zie verder onder II.D.4.). 

(12) H. DE PAGE, Traite, V nr. 600. 
(13) In die zin E. DIRix, ,Zakelijke subrogatie", RW, 1993-94, 273 v. Voorbeelden van deze 
algemene regel vinden we in art. 747, lid 2 BW, art. 10 Hyp.W., art. 58 Landverzekerings
overeenkomstenwet 1992, 103, lid 2 FaillW., art. 7 lid 7 Monumenten- en landschappenwet 
7 augustus 1931, en dergelijke meer. 
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6. (On)geldigheid van de zekerheidseigendom 

a. Beginselen 

(11) Bij de bespreking van het probleem van de zekerheidseigendom 
dient men verschillende vragen uit elkaar te houden. Vooreerst kan 
het zijn dat de overeenkomst, waarmee partijen een zekerheidseigen
dom beogen, op zuiver verbintenisrechtelijk vlak ongeldig is, meer 
bepaald omwille van dwingende bepalingen ter bescherming van de 
schuldenaar zelf. Vervolgens is er ook de vraag aan welke voorwaar
den, meer bepaald inzake publiciteit, moet zijn voldaan voor de 
tegenwerpelijkheid aan derden met concurrerende zakelijke rechten 
(meer bepaald of men aan de voorwaarde van ,buitenbezitstelling" 
bij pand kan ontsnappen door het zekerheidsrecht om te dopen tot 
(zekerheids)eigendom). Maar tenslotte is er ook de vraag in welke 
mate de zekerheidseigendom past in de numerus clausus van zakelijke 
rechten, die een beginsel is van ons zakenrecht. 
W elnu, dit beginsel brengt mee dat eigendom tot zekerheid in het 
Belgische recht zakenrechtelijk slechts mogelijk is voor zover het om 
volle eigendom gaat. Ben bijzondere soort eigendom, die omwille van 
haar zekerheidsrol niet aan alle kenmerken van het eigendomsrecht 
zou voldoen, wordt in ons recht niet erkend. Elders is dit niet nood
zakelijk zo. Zo heeft de Duitse rechtspraak reeds sedert het begin van 
de eeuw de zekerheidseigendom erkend en uitgebouwd tot een afzon
derlijke soort eigendom, met eigen kenmerken. Het (Noord-)Neder
landse recht is oorspronkelijk het Duitse gevolgd(14), doch deze 
bijzondere vorm van eigendom werd door de wetgever afgeschaft 
met ingang van 1-1-1992 en omgezet (conversie) in een bezitloos of 
stil pandrecht (art. 3:84lid 3 NBW)(15). De eigen kenmerken van de 
zekerheidseigendom, waar erkend, houden in dat het om een voor
waardelijke en afhankelijke eigendom gaat ( accessorium van een 
schuldvordering tot zekerheid waarvan zij strekt); de positie van de 
schuldenaar wordt daarbij vaak gekwalificeerd als ,economische 
eigendom". De zekerheidseigendom strekt er immers toe een onder
scheid te maken tussen het recht op het goed zelf, en dat op de 

(14) Bierbrouwerij-arrest HR 25 januari 1929, NJ 616. 
(15) Art. art. 3:84 lid 3 bepaalt dat ,Een rechtshandeling die ten doe1 heeft een goed over te 
dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de 
verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed" (imp1iciet: maar 
wel van vestiging van een pand- ofhypotheekrecht). Hoewel het NBW het probleem daarrnee 
als een titelvraag lijkt te behandelen, gaat het daarbij ook in het NBW niet om een vraag van 
geldigheid van de titel, maar wel van niet-erkenning van een eigendom die enkel eenjuridische 
en geen economische eigendom zou zijn. 
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vermogenswaarde, juister nog, de verzilveringswaarde ervan. Bij 
zekerheidsoverdracht belandt het goed niet definitief in het vermogen 
van de verkrijger, maar slechts tot zekerheid van diens schuldvorde
ring, waarbij de verkrijger de verplichting heeft dit goed terug over te 
dragen aan de vervreemder zodra de schulden (tot zekerheid waarvan 
de overdracht strekte) zijn betaald (en zonodig afgezien wordt van 
verder krediet) ofbepaald is dat het goed in dat geval van rechtswege 
terugkeert naar de vervreemder. 

(12) Een dergelijke vorm van eigendom lijkt in ons recht, zoals 
gezegd, niet te worden erkend. Na eerdere discussies, lijkt de meer
derheid van de rechtsleer vandaag ook in die zin gevestigd, en dit 
mede op grand van een cassatiearrest van 17 oktober 1996(16). In dit 
arrest diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over de tegen
werpelijkheid aan de samenlopende schuldeisers van de overdrager 
van een zogenaamde ,cessiedelegatie" (de overdracht van de schuld
vordering ten titel van zekerheid werd in de overeenkomst namelijk in 
die termen beschreven) van bepaalde schuldvorderingen aan een 
bepaalde schuldeiser. De betwisting betrof enkel de schuldvorderin
gen die nog niet waren ge'ind voor het tijdstip van samenloop (de 
ge'inde vordeiingen bestondeii iiiimers nief.rneer.en--een mogelijRe 
verbintenis tot terugstorting was tenietgegaan door schuldvergelijking 
met de schuldvorderingen van de overnemer (de bank), schuldverge
lijking die immers mogelijk is zolang er geen samenloop is). Aange
zien het hier om schuldvorderingen ging, rees er in beginsel geen 
publiciteitsprobleem: de voorwaarden voor tegenwerpelijkheid aan 
derden voor overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen zijn 
immers dezelfde. 
De overnemer (bank) werd door het hof van beroep veroordeeld tot 
terugbetaling van de na de samenloop ge'inde bedragen. Volgens het 
hof van beroep ging het om een ,niet door de wet bepaalde zeker
heid", en kon deze dan ook geen rechtsgevolg hebben. Het Hof van 
Cassatie preciseerde dat een dergelijke zekerheid niet tegenwerpelijk 
is ingeval van samenloop, zonder evenwel te verduidelijken waarom 
een eigendomsrecht, dat ten titel van zekerheid is overgedragen geen 
door de wet bepaalde zekerheid zou kunnen zijn. Het eigendomsrecht 
is immers vanzelfsprekend een door de wet erkend recht. Het Hof van 
cassatie lijkt de motivering van het Hofvan beroep te volgen waar dit 
stelde dat de zekerheidseigendom geen volwaardige eigendom is. 

(16) Cass. 17 oktober 1996, ASLK t. Foyer culture[ du Sart-Tilman, RW 1996-1997, 1395. 
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Men kan inderdaad stellen dat de zekerheidsoverdracht in beginsel 
neerkomt op een - poging tot - opsplitsing van de eigendom, 
waarbij de schuldeiser de juridische eigendom verkrijgt, maar zonder 
dat hij de gehele positie van eigenaar ovemeemt. Deze redengeving 
sluit nauw aan bij een al ouder arrest van het Hof van beroep te 
Brussel(17) en wordt ook uitgewerkt door een deel van de rechts
leer(18). Zij sluit m.i. aan bij het hedendaagse (Noord-)Nederlandse 
recht (zie het hoger aangehaalde art. 3:84 lid 3 NBW). 

(13) Dat het om een zakenrechtelijke vraag gaat, en niet om een 
verbintenisrechtelijke vraag, blijkt m.i. ook daaruit dat de beteugeling 
er niet in bestaat dat de verbintenisrechtelijke (zekerheids)overeen
komst nietig is (zij vormde in casu overigens de rechtsgrond voor 
geldige inbetalinggevingen die geschiedden voor het tijdstip van 
samenloop ), maar wel dat de eigendom(soverdracht) niet door de 
ovememer kan worden tegengeworpen aan in samenloop komende 
derden (of er dan geen tegenwerpelijk pandrecht is, komt zo dadelijk 
aan bod). Op dit punt is het Hofvan beroep, dat de nietigheid uitsprak, 
uitdrukkelijk verbeterd door het cassatie-arrest. 
Daaruit volgt ook dat de reden voor de ongeldigheid van de zeker
heidsoverdracht niet ligt in regels van het verbintenissenrecht die 
enkel de bescherming van partijen beogen (zoals bv. art. 2078 BW), 
maar slechts in het zakenrecht(19). Zoniet diende de beteugeing te 
bestaan in een nietigheid van de overeenkomst in plaats van een niet
tegenwerpbaarheid van het zakelijk recht. Dit belet niet dat de on
wenselijkheid om in het zakenrecht een zekerheidseigendom te aan-

(17) HofBrussel25 mei 1932, JPA, 253. 
(18) I. MoREAU-MARGREVE, ,Evolution du droit et des pratiques en matiere de sfuetes", inLes 
mianciers et le droit de lafaillite, Bruylant, Brussel, 1983, p. (77) i.h.b. 192, en A. VERBEKE, 
Recente ontwikkelingen inzake voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Mys & 
Breesch, Gent, 1994, nr. 223, herdrukt in Vijfjaar voorrechten, hypotheken en andere zeker
heden 1991-1995, Mys & Breesch, Gent, 1997, I nr. 223. In het verleden werden ook andere 
bezwaren geopperd tegen de zekerheidscessie, die evenwel niet de doorslag lijken te geven (zie 
voor die bezwaren L. SIMONT, ,De overdracht van schuldvordering tot zekerheid", Liber 
amicorum Frederic Dumon, I, p. 259 v.; P.H. DELVAUX, ,La mobilisation des creances a titre 
de garantie", in La transmission des obligations, IXes joumees d'etudesjuridiques Jean Dabin, 
Bruylant, Brussel, 1980, p. (518) 546 v.). 
(19) Zo ook I. MoREAU-MARGREVE, in Les creanciers et le droit de lafaillite, p. (77) 192; voor 
een overzicht van de verschillende argumenten tegen de zekerheidscessie, waarbij vaak 
art. 2078 BW aan bod komt, zie A. VERBEKE, Recente ontwikkelingen inzake voorrechten, 
hypotheken en andere zekerheden. nr. 199 v. en vooral 217 v. (herdrukt in Vijfjaar voor
rechten, hypotheken en andere zekerheden 1991-1995, Mys & Breesch, Gent, 1997, I, nr. 199 
v. en 217 v.); J. KOKELENBERG, ,Enige beschouwingen over de samenloop pand op handels
zaak- warrant en fiduciaire eigendom", TBBR 1994, 34 v.; zie verder E. DIRIX & R. DE 
CORTE, Zekerheidsrechten, derde uitgave, 1996, nr. 561 v. 
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vaarden natuurlijk mee is ingegeven door de afweging van de be1an
gen van de betrokken partijen. 
De reden voor deze verwerping van de zekerheidseigendom is hoofd
zake1ijk dat men door het gebruik van de benaming ,eigendom" niet 
meer rechten kan verkrijgen dan een pandhouder. De be1angrijkste 
beperkingen van het recht van de pandhouder, die men a1dus niet kan 
ont1open, zijn het 1ossingsrecht van de vereffenaar (curator en derge-
1ijke)- d.i. het recht om zich van het pandrecht te bevrijden en het 
goed in de boede1 te houden door beta1ing van de schu1d tot zekerheid 
waarvan het goed strekt (vo1gens art. 108 FaillW. 1997 nu ook van 
toepassing bij eigendomsvoorbehoud) - en daarmee samenhangend, 
dat de meeropbrengst moet worden terugbetaa1d aan de schu1denaar 
c.q. in de boede1 moet worden gestort. 

b. Schakeringen 

(14) Na dit arrest rijst natuurlijk de vraag we1ke niet door de wet 
gerege1de zekerheidsmechanismen hierdoor e1ke zake1ijke werking 
ontberen, en we1ke mechanismen wei een zake1ijke werking hebben. 
Ben kort overzicht van de be1angrijkste gevallen geeft ons wellicht de 
mogelijkheid om de regel tot bes1uit scherper fe · stellert. 

1° Overdracht so/vendi causa 

(15) Vooreerst 1ijkt de ge1digheid onbetwist van een overdracht 
solvendi causa, d.i. een inbetalinggeving. In dat geva1 wordt de 
schu1deiser vo1waardig eigenaar; de inbeta1inggeving strekt er we1 
degelijk toe het goed na de overdracht definitief in het vermogen van 
de verkrijger te doen vallen (en niet tijde1ijk, tot na betaling van de 
schu1d). Dit is ook het geva1 wanneer een schu1dvordering in beta1ing 
wordt gegeven voor een bepaa1de prijs. We1 kan de ovememer 
bedingen dat de overdrager hem vrijwaart in geva1 van inso1vabi1iteit 
van de gecedeerde schu1denaar (zie art. 1694 BW). 

2° Leasing 

(16) Bij de gewone financie1e leasing vindt er geen eigendomsover
dracht p1aats ten tite1 van zekerheid, maar gaat het toch we1 om een 
soort zekerheidseigendom. Nu wordt de tegenwerpe1ijkheid daarvan 
in geva1 van samen1oop in het Be1gische recht a1gemeen erkend, zodat 
de vraag rijst waarin de- erkende- eigendom van de lessor dan we1 
verschilt van de niet-erkende zekerheidseigendom. We1nu, in de k1as
sieke leasing (driepartijenverhouding) heeft de lessor een vo1waardig 
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eigendomsrecht, dat niet wordt beperkt door de titel waarmee hij 
verkrijgt - het goed wordt immers van een derde verkregen en niet 
van de lessee; er is dan ook geen sprake van een overdracht waarbij de 
lessee zich bepaalde rechten zou hebben voorbehouden of een eigen
domsrecht onder opschortende voorwaarde behoudt. Het eigendoms
recht van de lessor is verder ook overdraagbaar (weliswaar zal de 
verkrijger gebonden zijn door de leasingovereenkomst, dit op grond 
van de gemeenrechtelijke regels inzake huur) en niet-afhankelijk 
(rechtens is niet het eigendomsrecht van de lessor afhankelijk van 
zijn schuldvordering op de huurder, maar omgekeerd zijn schuldvor
dering afhankelijk van zijn eigendomsrecht op het goed). Het eigen
domsrecht van de lessor is evenmin onderworpen aan een ontbin
dende voorwaarde; de huurder beschikt slechts over een aankoopoptie 
(zonder terugwerkende kracht). Het goed maakt tenslotte ook als 
dusdanig deel uit van het vermogen van de lessor, en niet enkel de 
verzilveringswaarde ten belope van de onbetaalde schulden van de 
lessee. 
Al deze kenmerken maken dat het eigendomsrecht van de lessor een 
volwaardig eigendomsrecht is, en niet een ,loutere" zekerheidseigen
dom. Voor zover de positie van de lessor dezelfde blijft bij sale
leaseback, zou ook in dat geval het eigendomsrecht moeten worden 
erkend. Hoewel het Hof van cassatie zich hierover nog niet heeft 
uitgesproken, gaat de gepubliceerde rechtspraak in die richting(20). 
Men zou dus kunnen zeggen dat de zekerheidsoverdracht in Belgie 
wel bestaat, maar dan wel precies in die gevallen waarin de over
gedragen eigendom geen loutere zekerheidseigendom is. 

3° Overdracbt van vervangbare zaken 

(17) Men zou hetzelfde ook kunnen zeggen bij eigendomsoverdracht 
van vervangbare zaken, inbegrepen geld (munten en bankbiljetten) 
(wanneer het geld op een rekening staat, gaat het niet meer om geld, 
maar om een vordering). Ook al wordt de eigendom ervan ten titel van 
zekerheid overgedragen, het gaat niet om een loutere zekerheidsei
gendom. Zoals hoger uitgelegd, gaat het omwille van de ,vermen
ging" in het vermogen van de verkrijger noodzakelijkerwijs om een 

(20) Zo ook beslist in (Noord-)Nederland HR 19 mei 1995, Sage/ease I Keereweer, NJ 1996, 
199. 
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volwaardige eigendom(21). Een pandrecht is slechts mogelijk voor 
zover er een afscheiding plaatsvindt tussen dat geld of die goederen en 
de rest van het vermogen van de houder. Voor zover de verkrijger 
verplicht zou zijn de som of hoeveelheid goederen terug te geven, is 
hij overigens ook niet verplicht dezelfde geldstukken of goederen 
terug te geven, maar enkel eenzelfde hoeveelheid van dezelfde soort. 
Intussen mag de verkrijger het geld of de goederen vervreemden, is 
zijn eigendom niet onderworpen aan een ontbindende voorwaarde, 
noch afhankelijk, en maakt het geld of goed dus in alle opzichten deel 
uit van zijn vermogen. 

4° Zuiver verbintenisrechtelijke constructies 

(18) Buiten schot blijven ook zekerheidsmechanismen gegrond op de 
uitwendige werking van zuiver verbintenisrechtelijke constructies, 
zonder dat er een overdracht of vestiging van zakelijke rechten op 
een schuldvordering plaatsvindt. Bij schuldvorderingen op naam(22), 
zijn dergelijke mechanismen mogelijk telkens wanneer de tot zeker
heid aangewende schuldvordering gewijzigd of gemoduleerd wordt in 
de inwendige verhouding tussen de schuldeiser en de schuldenaar van 
die schuldvordering zelf; d.i: met medewerking van- de schuldenaar 
ervan. Uit het besproken cassatie-arrest en het numerus-clausus-be
ginsel volgt enkel dat men geen andere zakelijke rechten kan schep
pen op schuldvorderingen dan de wettelijk erkende ( d.i. volwaardige 
eigendom, pand en vruchtgebruik). Maar niets belet partijen om, in 
plaats van de schuldvordering te cederen tot zekerheid, met de mede
werking van de schuldenaar van die vordering de inhoud zelf van die 
schuldvordering te wijzigen of te noveren. Derden moeten dit aan
vaarden om de eenvoudige reden dat schuldvorderingen maar ,be
staan" zoals ze bestaan in verhouding tot de schuldenaar, en derden de 
schuldvordering dus noodzakelijk moeten nemen zoals ze bestaat 

(21) Het is dan ook in dit kader dat de zekerheidsoverdracht gerege1d in art. 23 v. van de 
Overheidseffectenwet van 2 januari 1991 moet worden begrepen (vgl. H. CoLIN, ,De cessie
retrocessietransactie (wet van 2 j anuari 1991): een wettelijke regeling inzake fiduciaire eigen
domsoverdracht als zekerheidstelling", RW 1991-92, p. (1) 9 nr. 46). Uit die wet kunnen dan 
ook geen ·gevolgen worden getrokken voor de zekerheidsoverdracht van specifieke zaken of 
schuldvorderingen op naam. 
(22) Weliswaar gelden in beginsel deze1de regels bij schuldvorderingen aan toonder of order, 
doch slechts voor zover het papier waarin deze zijn belichaamd geen abstractie maakt van de 
tussen schuldeiser en schu1denaar overeengekomen modaliteiten van de schuldvordering, en 
abstractie is nu precies de regel bij schuldvorderingspapieren. 
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tussen de daarbij betrokken partijen (schuldeiser en schuldenaar)(23) 
(voorbehoud gemaakt voor de toepassing van de vertrouwensleer, en 
de regels inzake schuldeisersbedrog, waaronder de actio Pauliana). 
Andere voorbeelden van dit verschijnsel komen verderop in dit hoofd
stuk nog aan bod. 

5° Delegatio so/vendi 

(19) Zo is het mogelijk om door middel van een delegatie-overeen
komst een nieuwe verbintenis te doen ontstaan jegens de kredietver
lener-(schuldeiser van de schuldeiser). Delegatie schept geen buiten
wettelijke zekerheid voor de delegataris op de oorsponkelijke schuld
vordering van de delegant jegens de gedelegeerde, maar doet naast de 
twee oude schuldvorderingen een nieuwe schuldvordering ontstaan 
(en maakt de oude in beginsel onbeschikbaar). Zolang de delegatie 
tussen delegant en gedelegeerde geldig geschiedt voor het ontstaan 
van de samenloop, is deze delegatie - en daarmee de onbeschikbaar
heid van de oorspronkelijke vordering tussen hen - tegenwerpelijk 
aan de samenlopende schuldeisers van de delegant. De delegatie treft 
de schuldvordering immers niet slechts uitwendig (zoals het geval is 
bij cessie en meestal ook bij subrogatie, alsook bij inpandgeving van 
ofvestiging van vruchtgebruik op schuldvorderingen), maar ook in de 
inwendige verhouding. 

6° Kantonnement 

(20) Een ander belangrijk voorbeeld is het zgn. minnelijk kantonne
ment en de varianten daarop. Het mechanisme is veilig, wanneer de 
som geld wordt overgedragen aan een derde, die er zich toe verbindt 
de som te betalen aan partij A dan wel B naargelang een bepaalde 
voorwaarde zich verwezenlijkt. Om tegenwerpelijk te zijn in geval 
van samenloop, komt het erop aan duidelijk te maken dat de derde
bewaamemer intussen wel degelijk eigenaar is van de som. Dat vrij
waart de rechthebbende natuurlijk niet in geval van insolvabiliteit van 
die derde(24). 

(23) Vgl. E. DIRIX, ,Verhaalsrechten op schuldvorderingen", inZekerheden- en executierecht. 
Actuele problemen, Studienamiddag KU Leuven 19 november 1993, nr. 3 v.; vgl. ook E. DIRIX 
& K. BROECKX, APR, Beslag, nr. 645. 
(24) Daartegen kunnen dan weer andere maatregelen worden genom en, meer bepaald de derde 
verplichten het geld te deponeren op een derden- of kwaliteitsrekening. Dit wordt verder in 
deze bijdrage besproken (nr. 123 v.). 
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7° Eenheid van rekening 

(21) Zo ook zullen derden zich moeten laten tegenwerpen dat een 
vordering krachtens een beding tussen de schuldeiser en schuldenaar 
ervan niet als een zelfstandige vordering geldt, maar als een onzelf
standig deel van een ondeelbaar geheel van rekeningen (bedingen van 
eenheid van rekening)(25). Ook deze ondeelbaarheid komt verderop 
nog ter sprake. Zij maakt het mogelijk dat elke partij zich door 
schuldvergelijking bevrijdt van haar eigen schuldenjegens de weder
partij, ook al zijn de voorwaarden voor een wettelijke schuldvergelij
king ( opeisbaarheid van de eigen vordering) niet ~ervuld voor het 
ontstaan van de samenloop. 

c. Besluit 

(22) Uit dit overzicht van al dan niet erkende eigendomsoverdrachten 
tot zekerheid kunnen we misschien afleiden aan welke voorwaarden 
een toegezegd recht moet voldoen om een eigendomsrecht te kunnen 
zijn. Het belangrijkste kenmerk in ons recht lijkt me het niet-afhanke
lijke karakter te zijn: de eigendom wordt maar erkend wanneer het 
goed_als dusdanig. in_het v.ermogen_y_an_d_e_y~:c.krij g~:r j:e_re.Q_}JtkQrffi,_ell. 
niet enkel de verzilveringswaarde ervan. 
Gaat het niet om een volwaardig eigendomsrecht, dan kan de ver
krijger slechts een pandrecht (bij onroerend goed hypotheekrecht) 
verkrijgen, maar geen juridische eigendom, en gelden ook voor het 
overige de regels inzake inpandgeving. 

(23) Door de niet-erkenning van de zekerheidseigendom in ons za
kenrecht zijn overeenkomsten die ertoe strekken een dergelijke zeker
heid te vestigen, niet uitvoerbaar (voor zover natuurlijk de lex rei sitae 

(25) Vgl. E. DrRIX & R. DE CORTE, Zekerheidsrechten, nr. 532. Ret gaat hier niet om de 
gevallen waarin de ondeelbaarheid geen betrek:king heeft op de wederzijdse schulden en 
vorderingen van partijen, maar op schuldvorderingen die de contractspartijen afzonderlijk 
op derden zouden hebben, zoals dit bv. wordt bedongen in het kader van een tijdelijke 
vereniging of andere vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. Daar gaat het om iets heel 
anders, nl. het in gemeenschap brengen van die schuldvorderingen. De tegenwerpelijkheid 
daarvan aan derden, meer bepaald bij faillissement van een van de vennoten, wordt in ons recht 
eveneens erkend- zie Cass. 28 februari1985, RW, 1985-86, 997, n. E. DrRIX; TBH 1985, 377; 
RCJB 1987, 571, n. A. MEINERTZHAGEN-LIMPENS; JT 1986, 578, n. F. 'T KlNT- maar behoeft 
een heel andere verklaring. Zij is gegrond op het feit dat het mede-eigendomsrecht van de 
vennoten ondanks de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid toch een ,collectief'' of ,geza
menhands" karakter heeft, waardoor de vennoten geen eigenaar zijn van hun aandeel in elk der 
afzonderlijke goederen van de gemeenschap, maar slechts van een netto-aandeel in het geheel. 
Om die reden kan men de vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid overigens zien als de 
rechtsfiguren van het Belgische recht die het meest in de buurt komen van de Anglo
Amerikaanse trust. Dit wordt verderop in deze bijdrage besproken. 

722 



het Belgische recht is). Nietig is een dergelijke overeenkomst echter 
geenszins(26), enkel niet of slechts beperkt(27) uitvoerbaar. Op grond 
van het leerstuk van de conversie van rechtshandelingen, moet even
wei worden nagegaan of een redelijke uitleg van die overeenkomst 
dan niet inhoudt dat partijen geacht worden een overeenkomst te 
hebben gesloten tot vestiging van een zekerheidsrecht dat wel wordt 
erkend, meer bepaald (in de meeste gevallen) tot inpandgeving (de 
belofte tot inpandgeving is in ieder geval vormvrij, zodat aan deze 
herkwalificatie geen vortnvereisten in de weg staan). Voor zover die 
herkwalificatie geen verzwaring inhoudt van de verplichtingen van de 
schuldenaar, zal dit normaal het geval zijn(28). Evenwel kan zij er niet 
toe leiden dat een schuldenaar, die er zich niet toe verbonden heeft om 
zaken daadwerkelijk uit handen te geven (feitelijke buitenbezitstel
ling) daar nu toe zou zijn verplicht. Wel kan het dan zijn dat het 
ontbreken van de vestiging van een zekerheidsrecht in zo'n geval de 
schuldeiser recht geeft op ontbinding van de onderliggende krediet
overeenkomst. 
Een herkwalificatie als pandrecht anderzijds, maakt natuurlijk dat ook 
de desbetreffende dwingende bepalingen ter bescherming van de 
schuldenaar (bv. art. 2078 BW) van toepassing zijn. 

d. Eigendomsvoorbehoud 

(24) Moeilijker is de ontleding van het eigendomsvoorbehoud. Ook 
het eigendomsvoorbehoud kan geen loutere zekerheidseigendom doen 
ontstaan. Ofwel is de verkoper volwaardig eigenaar tot de opschor
tende voorwaarde voor de eigendomsovergang (nl. betaling) is ver
vuld, ofwel is zijn eigendomsvoorbehoud in feite maar een (krachtens 
de wet bezitloos) pandrecht. Ondanks de benaming ,eigendomsvoor
behoud" lijkt het er toch sterk op dat de positie van partijen veeleer 
die van een pandhouder c.q. eigenaar van met pand bezwaard goed 

(26) Het besproken cassatiearrest van 17 oktober 1996 stelt duidelijk dat de sanctie niet de 
nietigheid is van de overeenkomst tot overdracht, maar de niet-erkenning van het zakelijk recht 
in geval van samenloop. 
(27) De onmogelijkheid van fiduciaire cessie belet bv. niet dat uit dergelijke overeenkomst 
we! kan voortvloeien dat de zgn. ovememer de bevoegdheid verkrijgt om de schuldvordering te 
innen, althans zolang hij niet in botsing komt met samenlopende schuldeisers of andere derden 
die een zakelijk recht op de schuldvordering verkrijgen (een dergelijk inningsrecht heeft 
namelijk geen zakelijke werking, tenzij er sprake is van een pandrecht op de schuldvordering). 
(28) Dit volgt uit de klassieke leer inzake conversie, zoals uitgewerkt door J. RONSE, ,Ge
rechtelijke conversie van nietige rechtshandelingen", TPR 1965, 199; W. VAN GERVEN, 
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Algemeen deel, nr. 134. Anders evenwel I. MOREAU
MARGREVE, in Les cn!anciers et le droit de lafaillite, p. (77) 183-184, die een actuele en geen 
!outer hypothetische bedoeling van partijen vereist. 
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betreft. In geval van faillissement van de verkoper wordt de koper 
beschermd- hij kan nog steeds eigenaar worden door de prijs te 
betalen -, wat impliceert dat hij een soort zakelijk recht moet 
hebben. Tenzij men ,eigendom onder voorwaarde" (overeenstem
mend met het Duitse Anwartschaftsrecht) als een afzonderlijk door 
ons recht erkend recht kan beschouwen - wat erg betwistbaar is -
lijkt het eigendomsvoorbehoud dan ook veeleer een voorbehoud van 
pandrecht te zijn. Minstens in geval van faillissement blijkt de ver
koper onder eigendomsvoorbehoud over niet meer rechten te beschik
ken dan een pandhouder (zie art. 108 FaillW. 1997) (met dien ver
stande natuurlijk dat onder de voorwaarden van art. 101 FaillW. 1997 
zijn recht erkend wordt ook al zijn de goederen reeds in de macht van 
de koper). Wellicht is de meest nauwkeurige ontleding deze, dat nadat 
de goederen uit handen zijn gegeven de verkoper slechts over een 
volwaardig eigendomsrecht beschikt ten gevolge van de ontbinding 
van de verkoop, wat veronderstelt dat die ontbinding nog daadwerke
lijk kan geschieden ( eenmaal de goederen uit handen zijn gegeven 
vervalt het ontbindingsrecht bij samenloop indien het niet voordien is 
uitgeoefend; met uitzondering van het reclamerecht van art. 20, 5°, 
zesde lid Hyp. W. gedurende 8 dagen), maar voor het overige eigenlijk 
sleclits maar over een soort pandreclitbesdiikt (onder de ouc::le FatllW. 
over helemaal niets meer). 

7. Nuancering bij schuldvorderingen en soortgelijke goederen 
(aandelen) 

a. Ret zakelijk statuut van schuldvorderingen 
in het algemeen- draagwijdte van de klassieke 
beginselen van zakenrecht bij toepassing ervan 
op schuldvorderingen 

(25) Kenmerkend voor de traditie van ons zakenrecht is dat de grond
begrippen uit het zakenrecht ook zijn overgedragen op onlichamelijke 
,goederen", in het bijzonder schuldvorderingen(29). Aldus bestaat er 
ook een ,zakenrecht" van schuldvorderingen, dat in het bij zonder de 
eigendom en beperkte zakelijke rechten bij schuldvorderingen be
spreekt, alsook de regels inzake verlaijging en verlies van deze eigen
dom en zakelijke rechten. Dit deel van het zakenrecht is in onze 

(29) Over het karakter van ,goed" (vermogensbestanddeel) van schuldvorderingen in het 
algemeen, zie I. PEETERS, ,Derden en contracten met ,zakenrechtelijke" gevolgen betreffende 
schuldvorderingen en andere onlichamelijke goederen" , in Het contract en de derden - de 
uitwendige gevolgen- de derde-medeplichtigheid, p. (55) 61 v. 
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rechtsleer niet bepaald erg ontwikk:eld - kenmerkend bv. is dat de 
overdracht van schuldvordering nog vaak in het verbintenissenrecht 
wordt besproken, bij de koop, in plaats van in het zakenrecht. 
Bij die overdrachtelijke toepassing op schuldvorderingen krijgen de 
zakenrechtelijke beginselen wel ten dele een andere betekenis, om
wille van het eigen karakter van het goed ,schuldvordering". 

1 o Klassieke beginselen van ons zakenrecht 

(26) Deze klassieke beginselen van het zakenrecht die, zij het met de 
nodige aanpassingen, in beginsel ook voor schuldvorderingen gelden, 
zijn meer bepaald: 
- de overdraagbaarheid van goederen; 
- de beslagbaarheid van goederen; 
- de belastbaarheid van goederen met beperkte zakelijke rechten 

(bij schuldvorderingen met name pand en vruchtgebruik); 
- de numerus clausus van zakelijke rechten waarvan goederen het 

voorwerp kunnen zijn; 
- het eenheids- en specialiteitsbeginsel, krachtens dewelke zakelijke 

rechten in beginsel slechts betrekking kunnen hebben op afzonder
lijke goederen, en niet op onzelfstandige bestanddelen van goe
deren, noch op feitelijke algemeenheden van goederen. 

Verder kent het zakenrecht ook een publiciteitsbeginsel bij schuld
vorderingen, zij het dat de vorm van de publiciteit natuurlijk een 
aparte is: de kennisname door de schuldenaar van de vordering, waar 
het bij roerende zaken om het bezit gaat en bij onroerend goed en de 
meeste intellectuele rechten om een inschrijving in openbare registers. 

2° Terzijdestelling van die klassieke beginselen door ,inherente" bepalingen 
van de schuldvordering 

(27) Bij de overdracht van die beginselen op schuldvorderingen 
wordt de betekenis ervan evenwel sterk ingeperkt of gewijzigd, omdat 
schuldvorderingen geen ,natuurlijke" zelfstandigheid hebben, maar 
slechts die inhoud die tussen de schuldeiser en schuldenaar ervan 
geldt. Schuldvorderingen hebben geen ander bestaan dan een ,gel
den" tussen partijen. Zij lopen niet rond op straat en zijn evenmin te 
vinden in de natuur. Het goed ,schuldvordering" bestaat zakenrech
telijk in beginsel slechts zoals het geldt tussen partijen. Wanneer een 
schuldvordering tussen partijen een bepaalde inhoud heeft, bepaalde 
modaliteiten heeft, op een bepaalde wijze gespecificeerd 1s, dan 
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werken deze bepalingen ( als ze geldig(30) zijn) ook ,zakenrechtelijk" 
omdat ze inherent zijn aan de ,zaak" (de schuldvordering). Partijen 
kunnen deze inhoud door onderlinge overeenkomst in beginsel ook 
wijzigen zolang de schuldeiser de volle eigendom heeft van de vorde
ring, juister nog beschikkingsbevoegd is ( dus niet meer wanneer de 
vordering onder beslag ligt, waaronder ook het faillissement, omdat 
dit een soort gezamenlijk pandrecht op de schuldvordering vestigt). 
Deze regels gelden minstens bij schuldvorderingen op naam (voor 
effecten, zie verder). Overdraagbaarheidsbeperkingen, ondeelbaarhe
den of onbeschikbaarheden die geldig zijn overeengekomen tussen 
schuldenaar en schuldeiser, zijn inherent aan het goed zelf, en werken 
dan ook op analoge wijze als zakenrechtelijke beperkingen. W elis
waar is de tegenwerpelijkheid aan derden van tussen schuldeiser en 
schuldenaar overeengekomen beperkingen niet volstrekt, en worden 
derden te goeder trouw in zekere mate beschermd tegen op dergelijke 
beperkingen gegronde verweermiddelen van de schuldenaar (bv. 
wanneer een schuldenaar inroept dat de vordering niet overdraagbaar 
was), maar de regels die voor deze bescherming gelden zijn niet 
dezelfde als die van de bescherming van de derde-verkrijger te goeder 
tro].lw (daar wa(lr Q_eder<ie-ver_k:rijgyr ee_:rt g2eci verkrijgt dat bestaat 
van iemand die onbevoegd was daarover te beschikken, gaatllt:£er 
hier om dat iemand een goed (schuldvordering) meent te verkrijgen 
dat als dusdanig niet bestaat). 

3° Overblijvende betekenis van die klassieke beginselen bij schuldvorderingen 

(28) Dit alles betekent niet dat de genoemde zakenrechtelijke begin
selen bij schuldvorderingen helemaal geen rol spelen. Zij worden 
slechts terzij de gesteld voor zover het gaat om een bepaling van de 
schuldvordering zelf (de inwendige verhouding) tussen schuldeiser en 
schuldenaar ervan, en niet door een bepaling buiten de schuldenaar 
om. Zo hebben overdrachtsbeperkingen, ondeelbaarheden of onbe
schikbaarheden die niet zijn overeengekomen tussen schuldenaar en 
schuldeiser, maar met een derde, anders dan de inwendig overeenge
komene, geen zakelijke werking (maar- mits ze gel dig zijn -I outer 
verbintenisrechtelijke ). Zo kan het eigendomsrecht op een schuldvor
dering buiten de inwendige verhouding om slechts worden opgesplitst 
volgens de door het recht erkende cataloog van zakelijke rechten, die 
voor schuldvorderingen in beginsel enkel pand en vruchtgebruik kent. 

(30) Bv. niet aangetast door nietigheid, door fraus creditorum of derde-medeplichtigheid en 
dergelijke. 
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Wel zijn er ook nog enkele andere wijzigingen van bepaalde van die 
zakenrechtelijke beginselen; zo bv. kan men zaken slechts individueel 
in beslag nemen, terwijl een derdenbeslag ( d.i. beslag op schuldvor
deringen) globaal werkt: het treft niet een bepaalde schuldvordering, 
maar elke mogelijke beslagbare schuldvordering tussen die partij
en(31). 

b. Toepassingen 

(29) Vooraleer in te gaan op het gebrek aan tegenwerpelijkheid dat 
kan voortvloeien uit de belichaming van de schuldvordering in een 
order- of toonderpapier, bespreken we enkele toepassingen. 

1 o Onvervreemdbaarheden en overdraagbaarheidsbeperkingen, verblijvens
en voortzettingsbedingen 

(30) Dit betekent bv. dat, daar waar de overdraagbaarheid van zaken 
niet kan worden beperkt bij overeenkomst, maar slechts bij wet(32), 
de overdraagbaarheid van schuldvorderingen in beginsel kan worden 
uitgesloten bij overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar van de 
vordering. Wanneer de overdraagbaarheid van een schuldvordering 
op naam tussen partijen geldig is uitgesloten of beperkt (zij het door 
een uitdrukkelijk beding, dan wel als gevolg dat de wet, gewoonte of 
billijkheid aan de overeenkomst hecht), dan heeft dit zakelijke wer
king(33). Het moet wel gaan om een beding tussen schuldeiser en 
schuldenaar, niet om een overeenkomst tussen de schuldeiser-eige
naar en een derde (bv. bedongen in een aandeelhoudersovereenkomst 
of met een administratiekantoor). De regels inzake geldigheid van 
beperkingen zijn hier echter wel soepeler dan bij overdraagbaarheids
beperkingen in het algemeen; zo kunnen partijen een schuldvordering 
intuitu personae laten ontstaan, zonder dat deze overdraagbaarheids
beperking in tijd beperkt moet zijn. Wel mag de onvervreemdbaarheid 
niet uitsluitend voor het geval van vervreemding ingevolge beslag zijn 
geschreven. 

(31) Zie art. 1445 en 1539 Ger.W. Zie oak E. DIRIX & K. BROECKX, Beslag, nr. 687 v. 
(32) We hebben het hier over de overdraagbaarheid, d.i. een zakenrechtelijke vraag. De vraag 
of een verbintenisrechtelijk overdrachtsverbod kan worden overeengekomen wordt verderop 
bespoken. 
(33) Een andere mogelijke opvatting is evenwel dat overdraagbaarheidsbeperkingen niet 
kunnen verhinderen dat een schuldeiser zijn eigendomsrecht overdraagt, maar als gevolg 
hebben dat de verkrijger zijn eigendomsrecht slechts via de vervreemder kan uitoefenen (die 
dan als een soort middellijk vertegenwoordiger het recht zal uitoefenen jegens de schuldenaar) 
en dus slechts een door die vervreemder vermiddeld ,bezit" heeft van de schuldvordering. 
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(31) Vorderingen zijn van rechtswege niet-overdraagbaar indien de 
verbintenis intuitu personae, met het oog op de persoon van de 
schuldeiser, is aangegaan (zie art. 1122 BW) (niet te verwarren met 
de vraag of de schuldenaar de prestatie persoonlijk moet nakomen, 
dan wel of ook een derde deze kan nakomen). Zo bv. worden aandelen 
in een maatschap vermoed intuitu personae te zijn, zodat de maat
schap ontbonden is bij gebreke aan een verblijvings- ofvoortzettings
beding (art. 1865, 1868 BW). Bijzondere regels vinden we bv. in 
art. 126-128 Venn.W. voor de aandelen in een BVBA, en in art. 142 
Venn.W. voor die in een cooperatieve vennootschap. In beginsel is de 
niet-overdraagbaarheid echter een zaak van partijen (schuldeiser en 
schuldenaar) en zijn gebeurlijke wettelijke bepalingen niet dwingend 
(art. 126 Venn.W. is wel eenzijdig dwingend). Soms evenwel wordt 
de schuldenaar op dwingende wijze beschermd tegen een afstand 
daarvan (en dus tegen een overdracht zonder zijn concrete toestem
ming), zo bv. bij vorderingen (andere dan de hoofdsom) uit verbrui
kerskrediet beneden een bepaalde waarde, zo de overeenkomst niet 
authentiek was verleden(34). 

(l2)_Bij_fl~ndelen_rijsUi~ y:r(l(lg_Qf de overdrachtsbeperking enkel de 
lidmaatschapsrechten betreft of ook de-vermogenswaarde. M~i. volgt 
uit art. 1861 BW dat enkel de lidmaatschapsrechten getroffen zijn, 
met dien verstande dat ook voor de vermogenswaarde het 
lid beschikkingsbevoegd blijft ( ook al is hij geen eigenaar) (zie 
verder). Voor zover ook andere schuldvorderingen kunnen worden 
opgesplitst in enerzijds het vermogensrecht, anderzijds de beschik
kingsbevoegdheid (zie daarover verder), kan men eenzelfde redene
ring maken voor conventionele overdrachtsbeperkingen die daarop 
betrekking hebben. 

(33) Uit deze beperkingen mag men niet a contrario afleiden dat de 
geldige bedingen daarom altijd tegenwerpelijk zijn aan derden, on
geacht of het aandeel op naam is of aan toonder. Integendeel zijn 
dergelijke bedingen in beginsel slechts tegenwerpelijk bij aandelen op 
naam, behoudens uitdrukkelijke wettelijke uitzonderingen (zie ver
der). 

(34) Ze zijn niet overdraagbaar dan krachtens een uitdrukkelijk beding (art. 14 § 3 Wet 
Verbruikerskrediet) en dan nog slechts aan bepaalde categorieen ovememers (art. 25). De 
sanctie is evenwel de verminderbaarheid van de schuld tot de hoofdsom (art. 86 en 87). 
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r Deelbaarheid en ondeelbaarheid 

(34) Het hogergenoemde beginsel betekent verder dat, daar waar het 
in rerum naturae (althans bij roerende zaken) de fysische afgrenzing 
van de zaak en de verkeersopvattingen zijn die maken of iets een 
zelfstandige zaak is (en geen louter bestanddeel) en of deze voldoende 
gespecificeerd is (en niet onbepaald vermengd met andere zaken van 
dezelfde soort), en dus ofiets voorwerp kan zijn van zakelijke rechten, 
het bij schuldvorderingen opnieuw de inwendige rechtsverhouding 
tussen schuldeiser en schuldenaar is die de schuldvordering ook 
zakenrechtelijk als ( onlichamelijk) goed bepaalt en ,specificeert". 
Bedingen van ondeelbaarheid van rekeningen of andere overeenkom
sten tussen twee partijen hebben dan ook de genoemde quasi-zake
lijke tegenwerpelijkheid aan derden, mits zij tussen partijen (schul
deiser en schuldenaar) geldig zijn bedongen. Dit laatste lijkt te moeten 
worden aangenomen zodra zij niet louter ,kunstmatig" zijn(35) (voor 
het gevolg hiervan als zekerheidsmechanisme, zie hoger). 

3° Onbeschikbaarheden 

(35) Gelijkaardige gevolgen heeft ook het zgn. ,onbeschikbaar" 
maken van een schuldvordering ingevolge een door de schuldenaar 
ervan aanvaarde delegatie. Schuldeiser en schuldenaar kunnen dit 
door het sluiten van een delegatie-overeenkomst, krachtens dewelke 
de schuldenaar zich verbindt jegens een schuldeiser van zijn schuld
eiser (los van de eerste schuld, d.i. de volmaakte of schuldvemieuw
ende delegatie, dan wel binnen de grenzen van de eerste schuld, d.i. de 
onvolmaakte delegatie). Ten belope van de omvang van de delegatie 
is de oorspronkelijke schuldvordering niet opeisbaar en bij nakoming 
van de delegatie-overeenkomst door de schuldenaar gaat ze geheel 
teniet. De verkrijger van ofbeslaglegger op de schuldvordering zal dit 
alles moeten aanvaarden. 
Een kenmerkend voorbeeld is de zgn. onbeschikbaarheid van de 
schuldvordering die het fonds vormt van een door de schuldenaar 
aanvaarde wisselbrief(36), maar de regel is algemeen geldend bij 
delegatie. 

(35) Dit geval moet worden onderscheiden van het in gemeenschap brengen van schuldvor
deringen (bv. in het kader van een maatschap of tijdelijke vereniging) - zie daarover hoger 
voetnoot 23. 
(36) J. RoNSE, APR, Wisselbrief en orderbriejje, p. 678-679. 
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Bij delegatie kan er ook geen probleern rijzen van niet-tegenwerpe
lijkheid wegens gebrek aan publiciteit, nu de publiciteit bij schuld
vorderingen ( op naarn) in beginsel bestaat in de kennisnarne door de 
schuldenaar, en de delegatie eerst totstandkornt door de aanvaarding 
door die schuldenaar. 
W el veronderstelt ook een delegatie in beginsel dat de schuldeiser 
bevoegd was te beschikken over de schuldvordering die erdoor onbe
schikbaar wordt. 

4° Onbenoemde zakelijke rechten; scheiding van beheer en vermogenswaarde? 

(36) Het genoernde beginsel betekent tenslotte dat, daar waar bij 
andere goederen de eigendorn slechts kan worden opgesplitst volgens 
de lijnen van de door het recht erkende zakelijke rechten (bij roerende 
zaken zijn dit naast de eigendorn (en de rnede-eigendorn) in beginsel 
enkel vruchtgebruik en pand), bij schuldvorderingen het recht tussen 
schuldeiser en schuldenaar ook op heel andere wijzen kan worden 
opgesplitst, zonder dat de numerus clausus daaraan in de weg staat, 
orndat het gaat om de nadere bepaling van het goed zelf. Zo is het zeer 
goed rnogelijk dat een persoon een schuldvordering heeft onder op
schortende -vooiwaarae en eeri- aiiaere een onder ontbinden-ae-voot~ 
waarde betreffende dezelfde prestatie, daar waar het naast elkaar 
bestaan van eigendorn onder opschortende voorwaarde en eigendorn 
onder ontbindende voorwaarde op hetzelfde goed erg betwijfelbaar is. 

(37) Zo is het binnen bepaalde grenzen ook rnogelijk om aandelen in 
vennootschappen te laten bestaan uit vermogensrechten alleen of 
lidmaatschapsrechten alleen, of om ze uit te geven als op die wijze 
opsplitsbaar(37). Deze rnogelijkheid is onder meer relevant voor de 
ontleding van de kwaliteitsrekening, omdat het aldus niet uitgesloten 
is dat in de verhouding met de financiele instelling er rneerdere 
rechtsverhoudingen bestaan die betrekking hebben op dezelfde geld
sam, en waarbij de onderscheiden gerechtigden op verschillende 
wijze gerechtigd zijn (op een andere wijze dan bij de gekende be
perkte zakelijke rechten zoals pand en vruchtgebruik), nl. de ene tot 
het beheer van het tegoed, de andere tot de vermogenswaarde. 

(37) Men zou zelfs uit art. 1862 BW kunnen afleiden dat dit van rechtswege geldt tussen 
aandeelhouder en vennootschap, en dat de vennootschap de afsplitsing van de vermogens
rechten zelfs niet kan uitsluiten. Art. 1401, 5 BW bepaalt een dergelijke opsplitsing wanneer 
aandelen in een huwgemeenschap vallen. Zie hierover o.m. F. BoucKAERT, ,Huwelijksver
mogensrecht en vennootschapsrecht", in Gezin en recht in een postmoderne samenleving, Mys 
& Breesch, Gent, 1994, 309 v. 
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Wat meer bepaald de mogelijke opsplitsing (met zakelijke werking) 
van de eigendom van een schuldvordering in enerzijds het beheer en 
anderzijds de vermogenswaarde betreft, zijn er meerdere voorbeelden 
waarbij de ,schuldeiser" niet de eigenaar is van de vordering, of 
althans niet voor het geheel. Zo zijn er vele schuldvorderingen die 
zakenrechtelijk tot de huwgemeenschap behoren, maar die slechts een 
van de echtgenoten kan uitoefenen (zie art. 217 en 218 BW). Zo 
kunnen de schuldvorderingen die tot een maatschap behoren slechts 
worden uitgeoefend in overeenstemming met de regels voor het be
stuur van die maatschap. Zo kunnen de schuldvorderingen die tot een 
beleggingsfonds behoren, slechts door de beheerder ervan worden 
uitgeoefend, ook al is hij geen eigenaar(38). Ook schuldvorderingen 
die gebeurlijk deel zouden uitmaken van een giraal effectendepot 
kunnen niet door de mede-eigenaars van dat depot worden uitgeoe
fend. Minstens in een aantal van die gevallen is dat beheersrecht ook 
,konkursfest", d.i. hestand tegen het faillissement van een gerech
tigde (wat niet het geval is bij een gewone volmacht, die immers 
vervalt door het faillissement van de volmachtgever). Verderop wordt 
nagegaan of een dergelijke trustachtige splitsing van de eigendom van 
schuldvorderingen ook in andere gevallen mogelijk is, m.b. bij mid
dellijke vertegenwoordiging. 

c. Schakering volgens de vorm waarin de 
schuldvordering is gegoten 

(38) Een belangrijke schakering moet worden aangebracht wanneer 
de schuldvorderingen niet op naam zijn, maar belichaamd in een 
waardepapier. Andere schakeringen zijn vereist bij gedemateriali
seerde effecten, die hier echter niet worden besproken. 

1 o Schuldvorderingen op naam 

(39) De genoemde beginselen en regels gelden ten volle voor schuld
vorderingen op naam. Schuldvorderingen zijn in beginsel op naam, 
tenzij ze in een waardepapier aan order of toonder zijn belichaamd. 
Bij dergelijke schuldvorderingen zijn de tussen de schuldenaar en de 
oorspronkelijke schuldeiser overeengekomen beperkingen van de 
overdraagbaarheid, deelbaarheid en beschikbaarheid van de schuld
vordering en opsplitsingen van de schuldvordering dus in beginsel 

(38) Zie verder m. 152 v. 
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tegenwerpelijk aan derden, met inbegrip van de ovememers van de 
schuldvordering en de samenlopende schuldeisers, en in die zin 
,zakelijk" werkend(39). 
Bij aandelen en obligaties houdt de vereiste dat ze ,tussen schuldeiser 
en schuldenaar overeengekomen" zijn in, dat ze in de statuten c.q. 
uitgifte-akte zijn opgenomen ( een aandeelhoudersovereenkomst is 
daartoe dus niet voldoende )( 40). Ook de overeenkomst met een 
administratiekantoor, waarmee bij certificatie van aandelen bedongen 
wordt dat het administratiekantoor deze niet kan overdragen, heeft in 
beginsel nog geen zakelijke werking (tenzij de wet dit zou bepalen; 
art. 43bzs, § 1, lid 5 en 124ter, § 1, lid 6 Venn.W. sinds W. 15 juli 1998 
zijn op dit punt onduidelijk). 

2° Schuldvorderingen aan toonder of order 

( 40) Met instemming van de schuldenaar kan men schuldvorderingen 
op naam ook belichamen in een waardepapier en aan order of toonder 
stellen. Dit is slechts anders wanneer de vordering niet overdraagbaar 
is krachtens dwingende bepalingen waarvan de schuldenaar op het 
ogenblik van de b~lic_ll_a1Iling nog _geen afsta11d I<:on doen( 41). _ 
Is een schuldvordering eenmaal geldig aan toonder of order gesteld, 
dan betekent dit ook dat zij ten gunste van derden ,geabstraheerd" 
wordt, dat de verweermiddelen - waaronder overdraagbaarheidsbe
perkingen en dergelijke - niet tegenwerpelijk zijn aan derden indien 

(39) Onder bijzondere omstandigheden zullen de inwendige beperkingen niet tegenwerpelijk 
zijn aan derden op grond van het vertrouwensbeginsel, namelijk indien de derde rechtmatig op 
de afwezigheid van dergelijke beperking mocht vertrouwen, wat in beginsel vereist dat dit 
vertrouwen aan de schuldenaar van de schuldvordering kan worden toegerekend (Regel die 
dient te worden afgeleid uit Cass. 11 december 1987, RW 1987-88, 1092f cass. 20 juni 1988, 
Usines a Cuivre-et-Zinc, RW 1989-90, 1425 nootA. VAN OEVELEN. Zie ook Cass. 11 december 
1987, RW 1987-88, 1092 noot E. DIRIX, ,Cessie en simulatie"; RCJB 1993, 53 noot 
D. PHILIPPE, ,La simulation et Ia protection des tiers"). De tegenwerpelijkheid van de 
inwendige gevolgen onder de genoemde voorwaarden (en dus onder voorbehoud van de 
vertrouwensleer) vereist dus in het geheel niet dat aan de - strengere - vereisten voor 
derde-medeplichtigheid is voldaan; dit 1eerstuk is als verklaring in deze gevallen overbodig 
(vgl. terecht I. PEETERS, ,Kunnen beperk:ingen van de overdraagbaarheid van aandelen van een 
n.v. jegens een derde-verkrijger enkel afgedwongen worden op grond van het leerstuk van de 
derde-medeplichtigheid aan andermans contractbreuk?", TRV, 1991, 511 v., en vergelijkbaar 
K. GEENS, ,Vooronderstelt een aanvaardingsclausule in een naam1oze vennootschap dat de 
aandelen op naam zijn?", TRV 1989, (414) nr. 7 v.). 
(40) I. PEETERS, TRV 1991, (511) 515. 
(41) Bv. art. 46 § 1: niet volstorte aandelen; verder in beginsel ook de vorderingen die niet 
overdraagbaar zijn omwille van de bescherming van de gerechtigden. 
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ze niet zij uit het papier zelf zijn af te lei den( 42), tenzij ze uit de wet 
zelf voortvloeien. Deze beperkingen en verweermiddelen verliezen 
daardoor hun ,uitwendige" werking( 43). Anders dan sommige schrij
vers( 44) stellen, is het in beginsel voor de tegenwerpelijkheid niet 
voldoende dat de beperkingen opgenomen waren in de statuten (voor 
aandelen aan toonder) of in de uitgiftevoorwaarden (voor converteer
bare obligaties aan toonder): dergelijke redenering miskent het on
derscheid tussen schuldvorderingen op naam en schuldvorderingen 
aan toonder( 45). 
Dat de beperkingen die uit het papier zelf zijn af te leiden (tenzij ze 
ook tussen partijen ongeldig · zijn), tegenwerpelijk zijn, heeft rechts
technisch gezien niets te maken met de goede-trouw-eis zoals die 
geldt bij beschikkingsonbevoegdheid, maar veeleer met de werking 
van het vertrouwensbeginsel ten gunste van een ovememer, al is de 
grondgedachte van beide rechtsfiguren weliswaar dezelfde. Deze 
werking van het vertrouwensbeginsel bestaat ook bij schuldvorderin
gen op naam, doch in een veel zwakkere graad. Bij vorderingen op 
naam zijn de beperkingen immers in beginsel tegenwerpelijk, en is dat 
zeker het geval wanneer de derde ze behoorde te kennen. Bij schuld
vorderingen aan order of toonder zijn de beperkingen die niet uit het 
papier blijken slechts tegenwerpelijk zo er in hoofde van de derde 
sprake is van derde-medeplichtigheid. 

(41) Bij wijze van uitzondering gelden bepaalde inwendige beperkin
gen ook indien ze niet uit het papier zijn af te lei den, en dit op grond 
van een uitdrukkelijke afwijkende bepaling zoals art. 41 § 4 Venn.W. 
betreffende statutaire goedkeuringsbedingen (en daarmee gelijk te 

(42) Zelfs dit laatste wordt blijkbaar uitgesloten door I. PEETERS, TRV 1991, (511) 514. De 
suggestie wordt daarentegen- doch te verregaand- gemaakt door K. GEENS, TRV 1989, 
( 414) nr. 21-22. Zij is m.i. in overeenstemming met de algemene regels inzake waardepapieren. 
Het onderscheid tussen ,abstracte" en ,concrete" titels is immers slechts gradueel. Voor alle 
waardepapieren geldt het beginsel dat de vordering geldt zoals zij naar redelijkheid uit de letter 
van het papier kan worden afgeleid. De betekenis daarvan hangt dus af van de vermeldingen op 
het papier en de stukken waamaar mogelijks in dat papier zelf wordt verwezen (vgl. P. VAN 
OMMESLAGHE, ,La transmission des obligations en droit positifbelge", in La transmission des 
obligations, IXes joumees d'etudes juridiques Jean Dabin, Bruylant, Brussel, 1980, p. (81) 
113-114 nr. 32 en 39): ,toute Ia densite en negotium depend de Ia presentation de l 'instru
mentum" (JULLIOT DE LA MoRANDIERE, Droit commercial, Dalloz, Paris, II, nr. 13). De 
mogelijkheid om voorwaarden tegenwerpelijk te maken door ze op het papier zelfte vermelden 
wordt trouwens ook bevestigd door art. 5 § 4 W. 22 juli 1991 deposito- en thesauriebewijzen. 
(43) Vgl. I. PEETERS, TRV 1991, (511) 514. 
(44) Zo bv. blijkbaar GEENS, TRV1989, 414 v.; J. LIEVENS,De nieuwe Vennootschapswet (wet 
van 18juli 1991), Mys & Breesch, Gent, 1991. 
(45) Vgl. N. VERHEYDEN-JEANMART & Ph. HAMER, ,Les tiers et les contrats constitutifs ou 
translatifs de droits reels", in Het contract en de derden- de uitwendige gevolgen- de derde
medeplichtigheid, p. (9) 38. 
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_ stellen goedkeuringsbedingen in de uitgifte-akte van converteerbare 
obligaties of warrants) in naamloze vennootschappen. 

B. VERBINTENISRECHTELIJKE BEPERKINGEN 

1. Algemeen 

(42) Waar de zakenrechtelijke beperkingen het voomamelijk moei
lijk maken om een evenwichtige opsplitsing van het eigendomsrecht 
te verwezenlijken, zijn de verbintenisrechtelijke beperkingen vooral 
van belang bij constructies waar men wel de volle eigendom bij een 
bepaalde partij legt. De beperkingen treffen vooral beschikkingen om 
niet (jiducie-liberalite). Wel zijn de beperkingen van ons verbintenis
senrecht structureel minder ingrijpend. Voor de inhoud van verbinte
nissen geldt er immers geen numerus clausus. 

2. Begunstiging van een derde: begunstiging van een nag niet 
bestaande persoon 

(43) Anders aan-in-liet Ariglo-=AilieriRaanse reclit, en onaanks- de 
letter van art. 1119 BW (nemo alteri stipulari potest), is het in ons 
recht wel degelijk mogelijk een overeenkomst te sluiten, waarbij een 
van de partijen zich verbindt jegens een derde, en deze derde zelf 
daaruit rechten kan putten. Anders dan in het Anglo-Amerikaanse 
recht hebben wij de trust daar niet voor nodig, en volstaat daartoe een 
verbintenisrechtelijke overeenkomst. 

( 44) Weliswaar kan men evenmin schuldeiser zijn zolang men niet 
bestaat, maar het is wel mogelijk een nog niet bestaande derde te 
begunstigen door middel van een derdenbeding of een stichting. 
Aangezien de derde geen schuldeiser kan zijn zolang hij niet bestaat, 
maar - om het in common law termen te zeggen - slechts ,object of 
a power" - moet er wel een derde persoon betrokken zijn: bij het 
derdenbeding de wederpartij, die maakt dat er een verbintenis kan 
gelden, en die ook een rol kan spelen om te beletten dat deze 
herroepen wordt vooraleer de begunstigde kan aanvaarden, bij de 
stichting de rechtspersoon aan wie de goederen toekomen en die 
daarmee het beoogde doel moet verwezenlijken. 
Bij een derdenbeding heeft de derde bovendien geen onherroepelijk 
recht (wel een recht, doch niet onherroepelijk) zolang hij niet heeft 
aanvaard - en dus a fortiori zolang de derde nog niet bestaat. 
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Wanneer een derdenbeding eerst op een tijdstip na iemands overlijden 
uitwerking moet ofkan vinden (bv. overeenkomst met overdracht van 
goederen aan de belover (gebeurlijk op termijn of met voorbehoud 
van naakte eigendom) en beding van begunstiging van nog niet 
geborenen), is het van belang de overeenkomst zo op te stellen dat 
de rechtsopvolgers van de begunstiger het recht van de begunstigde 
niet kunnen herroepen, nl. door te bepalen dat deze niet eenzijdig kan 
gebeuren, doch slechts met de instemming van de wederpartij (bij de 
levensverzekering daarentegen is ook de herroeping van een nog niet 
aanvaarde begunstiging door de rechtsopvolgers uitgesloten door 
art. 112 Landverzekeringsovereenkomstenwet). Overigens kan de 
begunstiger zowel de bedinger als de belover zijn: in het eerste geval 
betaalt de bedinger iets aan de belover, opdat hij zich zou verbinden 
jegens de derden (beschikking om niet in hoofde van de bedinger; 
schoolvoorbeeld is de levensverzekering); in het tweede geval ver
bindt de belover zich jegens de bedinger om zelf een derde te 
begunstigen (beschikking om niet in hoofde van de belover) -in 
dat geval speelt de bedinger de rol van de enforcer in de Anglo
Amerikaanse trust (met natuurlijk het grote verschil dat er in ons 
geval geen afgescheiden vermogen is). Het tweede geval is wel 
problematisch in ons recht omwille van de dadelijkheid en de onher
roepelijkheid van de schenking, waarover meer onder 3. 
Bij de stichting verkrijgen de begunstigden nooit een onherroepelijk 
recht uit de stichtingshandeling zelf; het is eerst door een handeling 
van de gestichte rechtspersoon zelf, die de goederen beheert, dat zij 
subjectieve rechten kunnen verkrijgen. Maar de onherroepelijkheid 
van de begunstiging zelf (gezien vanuit het oogpunt van de vervreem
der) is nog sterker: eenmaal de stichting is bekrachtigd, is het niet 
meer mogelijk bij overeenkomst tussen de stichting en de stichter de 
stichting op te doeken en de gelden of goederen te doen terugkeren 
naar de stichter. 
De enige echte uitzondering op het vereiste dat de begunstigde be
staat, vinden we in art. 1048 v. bij de geoorloofde erfstellingen over de 
hand ten voordele van de kleinkinderen of de kinderen van broers en 
zusters, waarbij de verwachters niet noodzakelijk reeds moeten ge
boren zijn, terwijl er toch kan worden gesproken van onherroepelijke 
verbintenissen jegens hen( 46). 

( 46) Ret jideicommis de residua daarentegen is - als niet wettelijk geregelde rechtsfiguur -
volgens de heersende opvatting slechts mogelijk ten gunste van een bij het openvallen van de 
nalatenschap reeds bestaande verwachter. Zie M. VAN QUICKENBORNE, ,Ret legaat de resi
duo", TPR 1972, (621) 646 m. 43. 
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Het verschil met het Anglo-Amerikaanse recht is bij dit alles kleiner 
dan het lijkt. Ook in de trust moet er steeds een partij zijnjegens wie 
de trustee verbintenissen heeft, ofwel - bij een onherroepelijke 
begunstiging- jegens een of meerdere beneficiaries, ofwel- bij 
herroepbare begunstiging of een zuiver discretionaire trust- jegens 
een ,enforcer". De verse hill en veeleer elders te vinden, nl. - naast 
het reeds besproken verschil in zakenrechtelijke rechtsgevolgen- bij 
het niet gelden van de erfrechtelijke reserve, en door een soepeler 
houding ten aanzien van beperkingen die aan de beschikkingsbe
voegdheid van de trustee over de trustgoederen worden opgelegd 
(vgl. daarover verder). 

3. Dadelijk en onherroepelijk karakter van de schenking 

( 45) W el een ,hinderlijke" verbintenisrechtelijke beperking is de 
regel van het dadelijk en onherroepelijk karakter van de schenking 
(art. 938 BW). 

( 46) Het dadelijk karakter betekent dat een eigenlijke schenking 
(waaroij er geentegenprestatie is van de begiftigde) niet kan geschied
en onder opschortende voorwaarde, noch met werking op het tijdstip 
van overlijden van de schenker. Ook is een schenking van toekom
stige goederen niet mogelijk (wel van bestaande rechten die tot het 
verkrijgen van zo'n goed kunnen leiden)- behalve in de weinige 
gevallen waarin een contractuele erfstelling geldig is. 
Wel is een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, d.w.z. van 
de naakte eigendom alleen, mogelijk. Ook geldt de beperking niet bij 

.een begunstiging door middel van een derdenbeding waarmee de 
bedinger een derde begunstigt (gezien de be lover een tegenverbintenis 
aangaat, is dat voor hem immers een operatie onder bezwarende titel). 
De regel maakt omgekeerd wel de geldigheid - juister de bindende 
kracht- van een belofte ten gunste van een derde, waarmee men zich 
jegens een ,bedinger" (enforcer) verbindt zonder enige tegenpresta
tie, problematisch (buiten het geval waarin de belofte kan worden 
gezien als de belofte tot uitvoering van een natuurlijke verbintenis). 

(47) Het onherroepelijk karakter houdt in dat de schenking niet kan 
worden herroepen zonder de instemming van de begiftigde. Dit maakt 
dat de revocable trust ten gunste van iemand anders dan de settlor, bij 
ons niet bestaat. Men zou daaraan ook niet kunnen ontsnappen door de 
- herroepelijke - belofte om iemand te begunstigen niet aan de 
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begunstigde te do en, maar aan een ,bedinger" (die de rol zou hebben 
van een ,enforcer"), precies omdat die belofte niet verbindend is (zie 
hierboven). Wel geldig daarentegen is de overeenkomst waarmee men 
op herroepelijke wijze een derde omechtstreeks begunstigt door mid
del van een derdenbeding, waarbij de beschikking om niet is in hoofde 
van de bedinger, doch niet van de belover. De herroepelijkheid is 
evenwel erg betrekkelijk: zij geldt slechts zolang de begunstigde niet 
heeft aanvaard ( een afwijkende regel vinden we bij levensverzeke
ringsovereenkomsten: daar geldt de onherroepelijkheid door aanvaar
ding slechts zodra ook de verzekeringnemer daarmee instemt dan wel 
overlijdt, zie art. 123 Landverzekeringsovereenkomstenwet). 
Ook is een schenking onder ontbindende voorwaarde mogelijk, mits 
die voorwaarde niet ,zuiver potestatief' is, d.i. door de loutere wil 
van de schenker kan worden vervuld. 

4. Beveiliging van de vrije omloop der goederen 

( 48) Ben aantal andere beperkingen hebben te maken met de beveili
ging van het vrij verkeer van goederen (in zakemechtelijke zin). De 
mogelijkheid om de verveemdbaarheid van goederen te beperken 
(nog los van het feit dat dit meestal geen zakelijke werking heeft, 
tenzij via ontbinding van de titel) wordt dan ook zelf emstig beperkt. 
Hier gaat het over de inwendige geldigheid van overeenkomsten en 
bedingen. Hun (gebrek aan) zakelijke werking werd hager reeds be
sproken. 

a) Beperkingen aan onvervreemdbaarheidsbedingen 
- algemeen 

1 o Algemene regel en uitwerking 

(49) Omwille van de vrijheid van handel en nijverheid zijn bedingen 
van onvervreemdbaarheid slechts geldig indien zij voldoende beperkt 
zijn qua tijd en voorwerp en beantwoorden aan een rechtmatig be
lang( 4 7) en niet uitsluitend voor het geval van vervreemding inge
volge beslag zijn geschreven( 48). Het maakt daarbij geen verschil of 

(47) Zie hiervoor A. DELJEGE, ,Inalienabilite", Repertoire notarial, nr. 14-29 met verwijzin
gen; Bmssel 8 mei 1980, R.Not.B. 1981, 374. Zie verder M. COENE, ,Overzicht van recht
spraak. Giften", TPR 1994, p. 1669 v. 
(48) H. DE PAGE, Traite, VIII, nr. 341. Onbeslagbaarheidsbedingen hoeven eigenlijk niet 
nietig te zijn, ze zijn gewoon niet tegenwerpelijk aan de beslagleggende schuldeisers. 
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het niet-vervreemden als een verbintenis wordt aangegaan, dan wel de 
vervreemding als een ontbindende voorwaarde wordt bedongen. 
Bovendien zijn deze bedingen ook inkortbaar indien ze het beschik
baar gedeelte overschrijden (dit betreft de veronderstelling van een 
schenking oflegaat aan de reservatairen zelf- zij hebben nl. recht op 
een reserve ,vrij en onbelast"). 
Dat ze aan een rechtmatig belang moeten beantwoorden betekent dat 
de bedinger voor zichzelf of een derde het (subjectief) recht op 
ontbinding voorbehoudt om zijn eigen of diens rechtmatige belangen 
te bescherrnen( 49). Er moet dus worden nagegaan jegens wie de 
onvervreemdbaarheid wordt toegezegd, m.a.w. wie er een subjectief 
recht op heeft om de belover ervan aan het beding te houden. Dit zal 
meestal de vervreemder zelf zijn (kenmerkend vb.: bij verkoop met 
voorbehoud van vruchtgebruik), doch het kan ook een derde zijn (of 
meerdere personen). Doch in ieder geval moet er iemand zijn met 
wiens toesternrning toch kan worden vervreemd. 
Beperking in de tijd moet niet uitdrukkelijk bedongen zijn, maar zal 
daar van rechtswege in worden begrepen (uitlegregel potius ut vale
at)( 50). De omvang van deze beperking, d.i. de toegelaten duur, kan 
sterk wisselen naargelang de aard van de verhouding- zo zal men bij 
onvervreemdbaarheid van naakte eigendom, bedongen door de 
vruchtgebruiker, doorgaans aanvaarden dat deze onvervreemdbaar
heid zolang kan duren als het vruchtgebruik zelf. Wanneer er tussen 
mede-eigenaars een aanwas- of tontineovereenkomst is gesloten, 
waarbij elke partij de eigendom verwerft van het aandeel van de 
andere onder opschortende voorwaarde van het vooroverlijden van 
die a,ndere, dan rechtvam:digt dit in beginsel ook een vervreemdings
verbod tot aan dat vooroverlijden. Vervreemdingsverboden bij koop
verkoop van sociale woningen ten belope van 20 jaar worden door de 
rechtspraak aanvaard. In een aantal andere bijzondere gevallen be
paalt de wet de duur van het vervreemdingsverbod op 5 jaar (bv. art. 54 
Pachtwet; art. 5 Wet 16-5-1900 Kleine nalatenschappen) of 10 jaar 
(art. 6 Wet 29-8-1988 Erfregeling landbouwbedrijven). 
De vereiste van beperking qua voorwerp betekent dat het beding er 
niet mag op neerkomen dat een eigenaar omzeggens feitelijk hande
lingsonbekwaam wordt doordat hij over het grootste deel van zijn 
vermogen niet meer zou kunnen beschikken. 

(49) En niet die van de verkrijger (H. DE PAGE, Traite, VIII, nr. 340; zie ook V, 904 v.). 
(50) Vgl. Luik 16 december 1971, Pas II, 45. 
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2° Minder verregaande beperkingen 

(50) Verder zijn voor de bescherming van de rechtmatige belangen 
van de bedinger of een derde vaak minder verregaande beperkingen 
mogelijk, waarvan de geldigheid minder betwistbaar is. 
De beperkingen aan de geldigheid van onvervreemdbaarheidsbedin
gen gelden niet voor een bedongen voor(terug)kooprecht zonder 
verplichting het goed te behouden; een echt terugkooprecht daarente
gen- dat onvervreemdbaarheid impliceert- is beperkt tot hoog
stens 5 jaar (art. 1660 BW). Wat betreft de onvervreemdbaarheid van 
gecertificeerde aandelen gepaard met een ,omwisselbaarheid", zie 
verder nr. 54. 
Ook bij het bedingen van zogenaamde ,negatieve zekerheden" dient 
men genoemde regels toe te passen. Ook hier is er geen geldigheids
vraagstuk bij een beding waarbij men enkel een ,voorkeur" bedingt 
(bv. geen hypotheek toekennen aan een derde, tenzij er een hypotheek 
in eerdere rang wordt toegekend aan de bedinger). 
Het enkele feit daarentegen dat een belofte niet te vervreemden ge
paard gaat met het verlenen van een volmacht aan een derde, op grond 
waarvan deze kan vervreemden - de zogenaamde ,privatieve" 
lastgeving - stelt niet vrij van de hogergenoemde vereisten. 

3° Verstrenging bij beschikkingen om niet (verbod van beschikkingen over 
de hand) 

(51) Een verstrenging van de regel vinden we bij handelingen om 
niet, waarbij een vervreemdingsverbod voor de verkrijger de hande
ling nietig maakt indien het gepaard gaat met een verplichting om het 
verkregene aan een derde uit te keren (zie art. 896 BW)- uitgezon
derd de toegelaten erfstellingen over de hand van art. 1048 v. BW. 
Aangezien deze bepaling wordt begrepen als een verbod van een 
bepaald soort vervreemdingsbeperkingen, is de gift waarbij een an
dersoortige last wordt opgelegd, bv. om de opbrengst of waarde van 
het geschonkene (niet het geschonkene zelf) door te geven, niet 
getroffen. Zodra de trustee bevoegd is om onder bezwarende titel 
over de goederen te beschikken, is het verbod niet van toepassing ( een 
verbod om onder kosteloze titel te beschikken alleen maakt de be
schikking niet nietig)(51). Het verbod van erfstellingen over de hand 
treft dus niet het fideicommis de residuo, waarbij de bezwaarde niet 
verplicht is de goederen te behouden, maar integendeel bevoegd 

(51) Cass. 26 februari 1953, Pas 494; RGEN 1955, 355. 
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erover te beschikken. Het treft ook niet het beding ten gunste van 
derden, waarbij iemand zonder tegenprestatie voor zichzelf bedingt 
van de begiftigde om een prestatie aan een derde te leveren (andere 
dan doorgeven van het geschonkene ). 
Niet getroffen door deze strengere bepaling is de overdracht aan een 
fiduciaris, waarbij deze verplicht is om bij het einde van zijn bewind 
de trustgoederen over te dragen aan de vervreemder of diens erf
genamen. Daarvoor gelden de gewone regels, omdat dit geen beschik
king om niet is. Men kan dus wel goederen overdragen, en vervolgens 
zijn schuldvorderingen jegens de fiduciaris (inbegrepen een schuld
vordering om de goederen terug te krijgen) overdragen aan een derde. 
Deze overdracht aan een derde moet dan op zichzelf worden bekeken 
(en bv. gekwalificeerd als een beschikking om niet, met de gevolgen 
vandien). Zo de fiduciaris intussen de goederen niet mag vervreem
den, dient dit verbod beperkt te zijn zoals hoger beschreven. 
Een gift aan meerdere personen met een tontinebeding, ingevolge 
waarvan het geheel van de goederen bij vooroverlijden van een der 
begiftigden aan de andere toekomt, is een schenking onder opschor
tende voorwaarde en geen nietige erfstelling over de hand( 52). 

4° Gevolgen van geldige bedingen: nog geen zakelijke werking 

(52) De geldigheid inter partes van dergelijke bedingen houdt niet in 
dat een vervreemding die in strijd met het gebod zou zijn geschied 
nietig zou zijn(53), en in beginsel ook niet dat zij zakelijke werking 
hebben, d.w.z. dat zij een beschikkingsonbevoegdheid zouden ver
oorzaken. Wel kunnen zij onrechtstreeks een zakelijke werking ver
krijgen indien vervreemding in strijd met het verbod als een ontbin
dende voorwaarde wordt bedongen (vgl. ook hieronder de omwissel
baarheid van certificaten). Ook kunnen de rechten van de bedinger in 
geval van wanprestatie van de andere partij (bv. recht op schade
vergoeding) worden gewaarborgd door middel van een een voorbe
houd van hypotheek (of onroerend voorrecht), enzovoort. En tenslotte 
kan de derde-verkrijger mogelijks medeplichtig zijn aan de wanpres
tatie en op die grond verplicht tot schadevergoeding. 

(52) Cass. 27 maart 1833, Pas 68. 
(53) Nog te vaak worden de gevolgen van dergelijke bedingen als een vorm van nietigheid 
besproken, bv. door A. DELIEGE, ,Inalienabilite", Repertoire notarial, nr. 32 v. 
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b) Beperkingen aan onvervreemdbaarheidsbedingen 
- schuldvorderingen 

(53) Er is geen reden waarom de genoemde beperkingen ook niet 
zouden gelden voor bedingen van onvervreemdbaarheid van schuld
vorderingen(54) (andere dan deze bedongen door de schuldenaar van 
die schuldvordering zelf, bv. het bedongen intuitu personae karakter). 
Voor aandelen van naamloze vennootschappen bepaalt art. 41 § 2 
Venn.W. overigens uitdrukkelijk dat onvervreemdbaarheidsbedingen 
in de tijd beperkt moeten zijn en steeds verantwoord zijn op grond van 
het belang van de vennootschap ( dit geldt voor deze bijzondere 
vennootschappen zelfs indien de beperking statutair is, en dus in 
zekere zin door de schuldenaar is bedongen); beperkingen die voort
vloeien uit een goedkeurings- of een voorkoopbeding mogen de 
aandelen hoogstens zes maanden onoverdraagbaar maken, te rekenen 
vanaf het verzoek om goedkeuring of de uitnodiging om het voor
kooprecht uit te oefenen (zie ook de bijzondere bijkomende regel in 
geval van openbaar bod in art. 41 § 3 Venn.W.). Sinds de wijziging 
van de tekst van art. 41 § 2 in 1995 is duidelijk dat het hier om een 
algemene regel gaat, ongeacht de aard van de overeenkomst waarin 
het beding is opgenomen (statuten van de betrokken vennootschap, 
aandeelhoudersovereenkomst, statuten van een administratiekantoor 
of uitgiftevoorwaarden van certificaten, uitgifte-akte van converteer
bare obligaties, enz.). Wel is er een versoepeling van de regels inzake 
goedkeuringsbedingen wanneer deze ,inwendig" zijn bepaald (name
lijk in de statuten ofuitgifte-akte) (zie art. 41 § 4 Venn.W.). 

(54) De bepaling van art. 41 deed twijfels rijzen over de geldigheid 
van een onvervreemdbaarheid die zou worden bedongen bij certifice
ring van aandelen en soortgelijke effecten(55), zolang daarvoor geen 
bijzondere regel gold. Het probleem is dubbel. 
- Enerzijds wordt bedongen dat het administratiekantoor de aande
len niet mag vervreemden, wat een probleem vormt doordat dit 
verbod onbeperkt is in de tijd. Omwille van de ratio van het verbod 
evenwel, moet de geldigheid hiervan worden aanvaard zolang de 
aandelen omwisselbaar zijn, d.w.z. dat de certificaathouder zijn certi
ficaat steeds kan omwisselen tegen het aandeel e.d. waarop het be-

(54) I. PEETERS, in Het contract en de derden - de uitwendige gevolgen - de derde
medeplichtigheid, p. (55) 112. 
(55) Ook wanneer de onvervreemdbaarheid enkel wordt opgenomen in de statuten van de 
uitgevende rechtspersoon, valt zij in beginsel onder art. 41 § 2 Venn. W.; de onvervreemd
baarheid is immers een verbintenis van het administratiekantoor jegens de certificaathouders. 
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trekking heeft, maar het probleem blijft dat de beperking ook in het 
belang van de vennootschap moet zijn. 
- Anderzij ds houdt de omwisselbaarheid een soort terugkooprecht 
in, dat krachtens de wet maar voor 5 j aar kan worden bedongen (het is 
immers een louter potestatieve ontbindende voorwaarde, zodat die 
termijn van toepassing is) (zie art. 1660 BW). 
De wet van 15 juli 1998 (wijziging van onder meer art. 43bis nieuw 
Venn.W.) maakt precies een uitzondering voor de constructie van 
certificatie aan een ,administratiekantoor"(56). Het administratie
kantoor strekt er precies toe een trustachtige opsplitsing te maken 
tussen de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten bij aande
len(57). Het nieuwe art. 43bis Venn.W. bepaalt ten eerste dat de 
uitgever van de certificaten de effecten niet kan overdragen, behou
dens andersluidend beding (in de uitgifte-overeenkomst) (§ 1 lid 5). 
De geldigheid van een dergelijk onvervreemdbaarheidsbeding bij 
certificatie wordt in dat geval wettelijk vastgelegd zonder dat het 
vereiste van belang van de vennootschap hierbij een rol speelt. Ook 
wordt de niet-omwisselbaarheid van certificaten in de tijd beperkt 
(§ 1lid 6). 

(55) Een beperking die voortvloeit uit de doelgebondenheid van 
handelingen van de rechtspersoon die eigenaar wordt van de aandelen, 
zou wel geldig zijn onder het bestaande recht. Uit die doelgebonden
heid- bv. ,gemeenschappelijk bezit van aandelen"- kan onrecht
streeks een verdergaande vervreemdbaarheidsbeperking voortvloeien. 

c) Vergelijkbare bedingen 

(56) Ook in andere gevallen heeft de wet nadere regels bepaald voor 
de geldigheid van onvervreemdbaarheden. Het verbod van beschik
kingen om niet ,over de hand" kwam hoger reeds ter sprake. Een 
vergelijkbare rol speelt ook art. 815 BW (beperking tot 5 jaar van de 
verbintenis om in onverdeeldheid te blijven), doch hier bestaat er 
betwisting over het toepassingsgebied van deze bepaling. Volgens 
sommigen zou art. 815 B.W ook van toepassing zijn op de vrijwillige 

(56) Daamaast rijzen er oak nag andere problemen bij certificering van aandelen, met name de 
beperkende regels voor stemafspraken (art. 74ter VennW). 
(57) Hoewel de toelichting beweert dat de wet geen nieuwsoortige opsplitsing van het eigen
domsrecht invoert, is dit m.i. grotendeels onjuist. Het voert namelijk wel een opsplitsing van 
het eigendomsrecht in (zij het dat die niet geheel nieuw is in het Belgische recht, cfr. art. 1861 
BW). Het zakelijkrecht van de certificaathouder wordt nl. vermomd in de omwisselbaarheid 
van de certificaten, die maakt dat hij niet !outer een schuldvordering heeft op het administratie
kantoor, maar deze oak (althans voor de toekomst) zakelijk kan doorzetten. 
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onverdeeldheid, andere dan de wettelijk georganiseerde (zoals maat
schap, vereniging en dergelijke). Deze stelling is o.i. verkeerd- zie 
verder onder nr. 138 v. 

5. Beperking in de tijd van alle rechten 

(57) Zoals beperkte zakelijke rechten (andere dan eigendom) zijn ook 
persoonlijke rechten noodzakelijkerwijze in duur beperkt: zij kunnen 
nooit voor de duur van het leven van de schuldenaar ( ofvoor dat leven 
plus een bepaalde tijd) of voor meer dan 99 jaar verbindend zijn, 
behoudens vemieuwing ervan. Dit geldt dus ook voor de schuldvor
deringen van fiducianten in geval de eigendom bij een fiduciaris 
berust. 

6. Bescherming van schuldeisers 

(58) Een nietigheid (of niet-tegenwerpelijkheid) van de verbintenis
rechtelijke handeling kan ook voortvloeien uit de regels betreffende 
de actio Pauliana en de bijzondere vormen van faillissementspaulia
na. 
De Pauliana is mogelijk: 
- jegens de wederpartij onder bezwarende titel: indien ook zij een 

bedrieglijk opzet had; 
- jegens de wederpartij (inbegrepen een derde-begunstigde) om 

niet: zodra de schuldenaar bedrieglijk inzicht had en de verhaals
mogelijkheden van de agerende schuldeiser zijn verminderd; be
drieglijk opzet bij de wederpartij is niet vereist. 

De Pauliana heeft overigens het grote voordeel hoven een vordering 
wegens derde-medeplichtigheid, dat zij zakelijk werkt. Dit blijkt 
wanneer de derde-medeplichtige zelf insolvabel wordt: de Pauliana 
is in dat geval ook mogelijk tegen de boedel van de derde-mede
plichtige en dus tegenwerpelijk aan diens schuldeisers(58). 

(58) Vgl. Cass. 30 januari 1965, RCJB 1966, nootJ. DABIN; E. DIRIX, ,Devergoedende functie 
van de actio Pauliana", RW 1992-93, 331, nr. 3; zie verder meer algemeen N. GEELHAND, 
BelangenajWeging in het huwlijksvermogensrecht: de belangen van de niet-contracterende 
echtgenoot versus de belangen van de derde-medecontractant, Mys & Breesch, Gent, 1995, II, 
nr. 1994-1995 en 1997; M.E. STORME, ,De uitwendige rechtsgevolgen van verbintenissen uit 
overeenkomst en andere persoonlijke rechten: zgn. derde-medeplichtigheid aan wanprestatie, 
Pauliana en aanverwante leerstukken", in Het contract en de derden -de uitwendige gevolgen 
-de derde-medeplichtigheid, p. Ill v., nr. 13. 
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C. ERFRECHTELIJKE BEPERKINGEN 

1. Recht op voorbehouden erfdeel- in natura 

(59) Belangrijke beperk:ingen aan de vrijheid om over zijn vermogen 
te beschikken vinden we ook in het erfrecht. Belangrijk is met name 
het voorbehouden gedeelte van de nalatenschap - wanneer de erf
later reservataire erfgenamen nalaat. Dit wordt beteugeld door inkort
baarheid van beschikkingen om niet die het beschikbaar gedeelte 
overschrij den. 
De beschikk:ing is om niet, wanneer er geen tegenprestatie jegens de 
beschikker tegenover staat. Dit is bv. ook het geval bij het beding ten 
gunste van derden wanneer het een onrechtstreek:se schenking inhoudt 
door de bedinger jegens de derde (het is dan weliswaar een handeling 
onder bezwarende titel in hoofde van de belover, doch een handeling 
om niet in hoofde van de bedinger). De beschik:k:ing is ook om niet, 
wanneer de wederpartij niet verplicht is jegens een welbepaalde 
derde, maar een min of meer discretionaire verplichting heeft om 
derden te begunstigen. De beschikking is daarentegen niet om niet, 
wanneer ze k:adert _in een ka11J>OY~reenkomst; zo vof1Ilt een tontil1~
overeenkomst geen overeenkomst om niet, tenzij er een k:ennelijk:e 
onevenredigheid is tussen de overlevingsk:ansen der betrokken par
tijen (rek:ening houdende met de door elk: van hen betaalde prijs) (en 
mogelijk:s met de natuurlijk:e verbintenissen die de ene jegens de 
andere zou zijn verschuldigd). 
Niet aan inkorting (noch inbreng) onderworpen is de begunstiging 
door middel van een levensverzek:ering, zolang ze niet buiten verhou
ding staat tot de vermogenstoestand van de verzek:eringnemer, dit 
door de uitdrukkelijk:e bepaling van art. 124 Landverzekeringsover
eenkomstenwet. 
De inkorting, ten gunste van de reservataire erfgenamen (legitimaris
sen), van giften, heeft soortgelijk:e gevolgen als een herroeping of de 
verwezenlijking van een ontbindende voorwaarde. W eliswaar gaat 
het om de bescherming van derden, doch vooreerst gaat het toch om 
een bijzondere categorie van derden (derden die tegelijk:ertijd rechts
opvolgers zijn van de vervreemder) en vervolgens is de regeling zeer 
gelijk:aardig aan die van de ontbinding. De inkortbare eigendom k:an 
dan ook: worden gelijk:gesteld met een eigendom krachtens een titel 
onder ontbindende voorwaarde(59) (ten aanzien van de verdere 

(59) Vgl. H. DE PAGE, Traite, V nr. 1250. 
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rechtsverkijgers zijn er wel enige verschillen tussen de inkorting en de 
ontbinding; zo geldt de niet-tegenwerpelijkheid van de ontbinding aan 
de samenlopende schuldeisers- art. 20 5° 7 Hyp.W.- niet voor de 
inkorting; zo kunnen de derde-verkrijgers zich beroepen op een voor
recht van eerdere uitwinning van de begiftigde- art. 920 BW). 

(60) Nog beperkender dan de inkortbaarheid van beschikkingen om 
niet die het beschikbaar gedeelte overschrijden, is dat de reservatairen 
recht hebben op een reserve in natura, en niet enkel in waarde (be
halve in een hele reeks uitzonderingsgevallen); dit maakt dat ook 
beschikkingen bij testament, die aan de reservatairen het bewind over 
de goederen van de nalatenschap ontnemen, kunnen worden ingekort, 
zelfs indien de goederen ten gunste van die reservatairen onder trust 
worden gesteld, zodat de waarde van de goederen hen wel toekomt. 
Een handeling onder levenden daarentegen, waarbij goederen worden 
overgedragen ten titel van beheer of in ruil voor een soortgelijke 
verbintenis jegens de vervreemder (jiducie-gestion), of waarbij zij 
onder zakenrechtelijk bewind worden gesteld ten gunste van de ver
vreemder (waar dat mogelijk is), is geen beschikking om niet. Wan
neer de overdracht of onderbewindstelling geschiedt ten gunste van 
een derde, maar deze overdracht of onderbewindstelling kan worden 
gescheiden van de begunstiging van een derde (bv. overdracht aan een 
beheerder, gevolgd door schenking van de rechten die men heeft 
jegens die beheerder), zal inkorting aldus enkel deze latere begunsti
ging treffen en niet de overdracht aan de beheerder of onderbewind
stelling zelf. 
Inkorting is niet aileen mogelijk wanneer het voorbehouden erfdeel 
van een reservatair wordt aangetast door een vervreemding om niet, 
maar ook wanneer een gift aan de reservataire erfgenaam zelf wordt 
belast met een beding van onvervreemdbaarheid - deze laatste heeft 
namelijk recht op zijn voorbehouden erfdeel ,vrij en onbelast". 
Aangezien het recht op inkorting deel uitmaakt van de erfaanspraak, is 
het ,buiten de handel", d.w.z. kan er geen afstand van worden gedaan 
voor het openvallen van de nalatenschap, tenzij in de wettelijk ge
regelde gevallen (bv. art. 918 BW). 
Wel is het mogelijk om de persoon die het testament niet eerbiedigt te 
onterven voor alles bovenop zijn reserve. 

(61) De inkortbaarheid van de goederen wordt niet beheerst door de 
lex contractus, maar door de lex successionis, d.i. de wet van de 
ligging bij onroerend goed en die van de laatste woonplaats van de 
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erflater bij roerend goed. Voor roerende goederen kunnen de toepasse
lijke regels dan ook niet op voorhand met zekerheid worden bepaald, 
al komt inkorting van beschikkingen over roerende goederen in de 
praktijk weinig voor. 
Bij omoerend goed kan de begiftigde zich wel op voorhand bescher
men tegen de inkorting, onder Belgisch recht meer bepaald onder de 
voorwaarden bepaald in art. 918 BW (nl. het akkoord bekomen van 
alle andere reservataire erfgenamen in rechte lijn). 

2. Inbrengverplichting 

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

3. Verbod van overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen 

(63) Een volgende beperking uithet erfrecht is de onmogelijkheid om 
op voorhand op bindende wijze over zijn nalatenschap of goederen 
daaruit te beschikken; dit kan enkel bij - herroepbaar - testament; 
een overeenkomst over een niet opengevallen nalatenschap is nietig. 
Het verbod op bedingen over een nog niet opengevallen nalatenschap 
(art. 1130 lid 2 BW) veroorzaakt strikt genomen geen nietigheid van 
de overeenkomst ex ante. Het is namelijk eerst door toepassing van de 
toepasselijke erfwet (lex successionis) ten tijde van het overlijden
die een andere kan zijn dan de lex contractus - dat wordt bepaald of 
de wettelijke erfopvolging terzijde wordt gesteld door eerder toege
kende rechten op goederen die op dat ogenblik nog deel uitmaken van 
de nalatenschap. Aangezien de toepasselijke erfwet althans voor 
roerende goederen eerst op het tijdstip van het overlijden kan worden 
bepaald (nl. de wet van de laatste woonplaats), kan men vaak niet op 
voorhand zeggen of een beding zal worden vemietigd als zijnde een 
beding over een niet opengevallen nalatenschap(60). 

(60) Dit kan aanleiding geven tot een aantal moeilijk op te lassen betwistingen, zoals de vraag 
of de toekomstige erflater tijdens zijn leven de tegenprestatie mag opvorderen voor een beding 
over zijn nalatenschap. Moet men ervan uitgaan dat dit kan, indien de naar verwachting 
toepasselijke erfwet dit toelaat? 
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Inhoudelijk heeft het verbod enkel betrekking op de toekenning, 
wijziging of afstand van ,louter gebeurlijke rechten"(61) op een 
nog niet opengevallen nalatenschap of een bestanddeel ervan (zie 
ook art. 946 BW). Bij wijze van uitzondering zijn bepaalde dergelijke 
bedingen of overeenkomsten door de wet wel toegestaan (geldige 
contractuele erfstellingen, zoals in art. 745bis BW; 918 BW; 1091 
BW (uitbreiding bij huwelijkscontract van de erfaanspraken van de 
wederpartij, door middel van schenkingen en verblijvensbedingen)). 
Niet door het verbod getroffen is een toekenning van daadwerkelijke 
rechten op goederen onder voorwaarde (bv. vooroverlijden van een 
persoon t.o.v. een ander- zoals bij tontine- en aanwasovereenkom
sten) of termijn (meer bepaald overlijden uberhaupt) - dit laatste 
dient trouwens te worden begrepen als een dadelijke toekenning van 
eigendom, met voorbehoud van vruchtgebruik. Wanneer dit mogelijk 
is (zie wel de beperkingen betreffende schenkingen, met name de 
vereiste dadelijkheid en onherroepelijkheid) maken de betroffen goe
deren bij het overlijden geen deel uit van de nalatenschap. Wel is het 
zo dat een toekenning van daadwerkelijke rechten, anders dan louter 
gebeurlijke, de toekenner verplicht om ook tijdens zijn leven deze 
goederen te behouden, zodat moet worden nagegaan of deze verbinte
nis geldig is. 

D. HUWELIJKSGOEDERENRECHTELIJKE EN VERGELIJKBARE BEPERKINGEN 

(64) Naast de beperkingen aan de beschikkingsbevoegdheid bij goe
deren van een huwelijksgemeenschap, die geen bijzonderheid is van 
het huwelijksgoederenrecht alleen is, aangezien ze van zakenrechte
lijke aard is en ook bij andere gebonden gemeenschappen voorkomt, 
vinden we wel een aantal bijzondere bepalingen ter bescherming van 
echtgeno( o )t( e) en gezin, meer bepaald de nietigheden bepaald door 
art. 215 § 1 lid 2, 224 § 1, 1417 lid 2, 1419 en 1422 BW. 

E. WETTELIJKE NAASTINGSRECHTEN 

(65) Vermogensrechtelijke beschikkingen kunnen in enkele gevallen 
ook botsen op wettelijke naastingsrechten, zoals bv. het voorkoop
recht van de pachter of van openbare overheden, en de naastings-

(61) Zie verder PUELINCKX-COENE e.a., ,Overzicht van rechtspraak. Erfenissen", TPR 1997, 
nr. 24. 
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rechten bij vervreemding van een erfdeel en van een betwist recht. Op 
deze bijzondere gevallen wordt hier niet nader ingegaan. 

F. VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE BEPERKINGEN 

(66) Ten slotte zijn er oole vennootschapsrechtelijlee beperleingen, 
met name voor de uitoefening van lidmaatschapsrechten. 
Ten eerste beperlet de wet de soorten lidmaatschapsrechten die moge
lijle zijn bij vennootschappen ( daar waar in het algemeen er geen 
wettelijlee beperleing bestaat van de soorten verbintenissen die men 
lean aangaan). 
Vervolgens zijn er de beperleingen van stemafspraleen in art. 74 ter 
Venn.W. 
Men lean daaraan toevoegen dat in ons recht het lidmaatschapsrecht 
noodzaleelijleerwijze een zaleelijle recht op het aandeel veronderstelt. 
Bij een opsplitsing van het eigendomsrecht op een aandeel (door 
beperlete rechten dan wel vormen van mede-eigendom) is het in 
beginsel de wet die bepaalt wie de lidmaatschapsrechten uitoefent, 
al--gebeurt -dat -niet altij d even duidelijk. _ V o_orbeelden: bij YflLC_htge_: 
bruile; bij een croupierverhouding. De mogelijkheid tot opsplitsing 
van de vermogensrechten en de lidmaatschapsrechten kwam hager 
oole reeds ter spralee. 

(67) Verder vloeit er oole een beperleing voort uit art. 200 Venn.W., 
krachtens wellee bepaling men zich niet wetens als eigenaar mag 
aanmelden van en aan de stemming deelnemen met aandelen of 
obligaties die hem niet toebehoren. De beteleenis van deze bepaling 
is evenwel overroepen, en oudere commentaren zijn vaale achterhaald 
door de wijziging van art. 74 Venn.W. in 1991 en 1995. Indien men 
zich met het oog op de stemming niet als eigenaar aanmeldt, maar 
qualitate qua, op grand van een volmacht bv., is deze bepaling niet 
van toepassing. M.i. lean dus oole een trustee q.q. aan de stemming 
deelnemen, mits zijn hoedanigheid openlijle blijkt. Blijleens het nieu
we art. 43bis § 1 lid 2 en 3 zal oole de houder van aandelen die 
certificaten uitgeeft q.q. aan de stemming deelnemen. 

G. SLOTBEMERKING 

(68) Na dit overzicht van mogelijlee hindemissen voor fiduciaire con
structies, lean men natuurlijle een pleidooi gaan houden voor een ver-
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soepeling van deze regels, wat in de macht ligt van de wetgever. Een 
dergelijk pleidooi is in de mode en de wetgever brengt ook meermaals 
versoepelingen aan onder commerciele druk (in een paging om een 
grater deel van de juridische markt in eigen land te houden of te 
krijgen). In vele gevallen neemt dit de vorm aan van een gedeeltelijke 
deregulering - bijna steeds voorbehouden aan bijzondere marktdeel
nemers of lobby's - gepaard met een zware regulering op publiek
rechtelijk vlak (bestuurlijk toezicht). Ret succes van de Anglo-Ameri
kaanse trust daarentegen berust grotendeels op het feit dat men een 
geschikte en vrij evenwichtige privaatrechtelijke vorm heeft gevonden, 
die algemeen toepasselijk is. Een herijking van enkele fundamentele 
regels is m.i. dan ook veel wenselijker dan een stortvloed aan nieuwe 
reglementering, zoals we de jongste jaren helaas hebben moeten mee
maken(62). Dat daarbij een versoepeling van regels zoals het voorbe
houden erfdeel in natura en het dadelijk karakter van de schenking ter 
sprake moet komen, lijkt me wei duidelijk. 

II. Overzicht van ,fiduciaire" rechtsfiguren- andere dan 
zekerheidsmechanismen - naar Belgisch recht 

( 69) Gegeven de numerus clausus van zakelijke rechten, dient dan 
ook te worden nagegaan welke zakelijke rechten of rechten met 
zakelijke werking er in ons recht bestaan, die kunnen worden gebruikt 
voor fiduciaire doeleinden. Deze bijdrage behandelt daarbij enkel 
figuren voor vermogensbeheer (of afwikkeling), geen zekerheidsme
chanismen. De verschillende rechtsfiguren worden hiema geordend 
volgens de aard van het recht van de begunstigde. De zekerheids
eigendom lijkt in ons recht overigens grotendeels veroordeeld te zijn 
sinds het cassatiearrest van 16-10-1996 (zie hager). Evenmin be
spreek ik hier nader de vormen van vereffeningsbewind, waarbij 
bepaalde goederen of hele vermogens worden gefixeerd (gekristalli
seerd) tot afgescheiden vermogens met het oog op de vereffening 
ervan (bv. uitvoerend beslag, faillissement, gerechtelijk akkoord, 
boedelafstand, vereffening rechtspersoon, onbeheerde nalatenschap, 
nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving en collectieve 

(62) Vgl. mijn bijdrage ,Vertrouwen is goed, dual ownership is beter. Elf essentialia bij de 
invoering van een trustachtige figuur of fiduciaire overeenkomst in het Belgische recht", R. W 
1996-97, 137 v.; ,La confiance est bonne, mais un dual ownership est preferable. Onze 
elements essentiels a prendre en consideration lors de !'introduction d'une figure similaire 
au trust ou contrat fiduciaire en droit beige", in Le trust et Ia jiducie I De trust en de jiduciaire 
overeenkomst, Bruylant, Brussel, 1997, p. 277 v. 
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schuldenregeling, boedelscheiding, beperkingsfonds geregeld door 
het LLMC-Verdrag (art. 48 Scheepvaartwet, de vroegere bodemerij), 
enz.). 

A. VENNOOTSCHAP MET RECHTSPERSOONLIJKHEID -DE BEGUNSTIGDE IS 

AANDEELHOUDER 

(70) Een eerste mogelijkheid bestaat er vanzelfsprekend in om het 
recht van de begunstigde de vorm te geven van een aandeel in een 
vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Daardoor ontstaat een afge
scheiden vermogen met rechtspersoonlijkheid, dat bestuurd wordt 
volgens de regels van het vennootschapsrecht. De aandeelhouder 
behoudt via zijn aandeel de vermogenswaarde van de goederen en 
kan via zijn lidmaatschapsrechten gebeurlijk deelhebben aan het be
stuur, doch dan niet als aandeelhouder, maar als orgaan van de 
vennootschap, dus in een andere hoedanigheid. 

Naar Belgisch recht kunnen ook vennootschappen waarbij de bestuur
ders of een deel ervan hoofdelijk aansprakelijk zijn rechtspersoonlijk
heid hebhen (cornrnanditaire vennootschappen, vennootschap onder 
firma en dergelijke). 

Het gebruik van de vennootschapsconstructie wordt in deze bijdrage 
niet als dusdanig bestudeerd. Enkel worden enkele kenrnerken ervan 
aangegeven om deze te kunnen vergelijken met andere rechtsfiguren. 

(71) 1 o Het verschil met de trust zoals gedefinieerd in het Haags Trust
verdrag, is dat niet geldt dat er een vermogen is dat afgezonderd is van de 
persoon op wiens naam de goederen staan. Het afgezonderd vermogen is 
irnrners het vennootschapsvermogen zelf en het enige vermogen van die 
vennootschap. Men zou weliswaar in overdrachtelijke zin kunnen spre
ken van een splitsing van de eigendom, doordat de rechtspersoon juri
disch volledig eigenaar is, terwijl het vermogen ,econornisch" toekomt 
aan de aandeelhouders, doch deze splitsing is vrij verschillend van de 
trust, temeer daar vermogenswaarde en zeggenschap in beginsel bij 
dezelfde partijen berusten, nl. bij de aandeelhouders. 

Vermits er een afzonderlijke rechtspersoon is, is er vanzelfsprekend 
een afzonderlijk vermogen (en dus veralgemeende zakelijke subro
gatie binnen dat vermogen). Ongeacht of het om een volkomen of 
onvolkomen rechtspersoon gaat, de goederen blijven volledig buiten 
het vermogen van de bestuurders (bewindvoerders). Hun prive
schuldeisers hebben er geen verhaal op. Bij onvolkomen rechtper-
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soonlijkheid en andere vormen van aansprakelijkheid van de bestuur
ders, zullen omgekeerd de prive-schuldeisers van de aansprakelijke 
bestuurder of zaakvoerder de samenloop met de vennootschapsschul
deisers ondergaan. 
Alle vennootschappen veronderstellen een meerderheid van vennoten, 
behalve de BVBA. De BVBA is dus een constructie waarmee een 
persoon op zijn eentje twee vermogens kan hebben, een algemeen 
vermogen en een bijzonder doelvermogen, en waarbij zijn (niet
zakelijk) recht op dat doelvermogen deel uitmaakt van zijn algemeen 
vermogen. 

(72) 2° Bij een vennootschap hebben de rechten van de begunstigden 
- d.i. de aandeelhouders- een gezamenhands karakter (zie verder). 
Zij kunnen namelijk wei beschikken over hun aandeel in de vennoot
schap, maar niet over een aandeel in de afzonderlijke goederen van de 
vennootschap. 

(73) 3° De aandeelhouders worden achtergesteld bij de schuldeisers 
van de vennootschap. Hun aandeel is slechts een nettoaandeel. De 
schuldeisers van de aandeelhouders behouden wei hun verhaal op de 
vermogenswaarde van de goederen die in de vennootschap zijn in
gebracht, maar ook weer enkel op de nettowaarde; de vennootschaps
schuldeisers hebben op het vennootschapsvermogen immers voorrang 
op de private schuldeisers van de aandeelhouders. 

(74) 4° In ruil voor de achterstelling hebben de aandeelhouders niet 
alleen recht op rekenschap en verantwoording(63), maar ook zeggen
schap over de vennootschap (lidmaatschapsrechten, die verschillen 
naargelang de vennootschapsvorm). Deze band tussen het vermogens
recht en de zeggenschap is trouwens een van de belangrijkste redenen 
waarom naar andere constructies wordt gezocht (de trust berust 
precies op de scheiding tussen heiden). 

(75) 5° Anonimiteit ofniet hangt afvan het soort aandeel. Aandelen 
aan toonder kunnen worden uitgegeven bij de naamloze vennootschap 
en de commanditaire vennootschap op aandelen. Voor belangrijke 
deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen bestaat er wel een 

(63) Naast de gemeenrechtelijke regels inzake lastgeving, gelden naargelang de vennoot
schapsvorm bijzondere regels, i.v.m. aansprakelijkheid, rekenschapsplicht, belangenconflic
ten, en dergelijke meer. De verplichting tot afgifte van de door het mandaat verworven 
voordelen vloeit voort uit het gemeen recht van de lastgeving. 
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transparantiewetgeving. Bij alle andere vennootschappen zijn de aan
delen noodzakelijk op naam (zie evenwel verder de mogelijkheid van 
certificatie). 

(76) 6° De inbreng is in beginsel een handeling onder bezwarende 
titel. Indien ze onder levenden geschiedt, is ze dus niet vatbaar voor 
inkorting. In zoverre de inbrenger het aandeel dan of later aan een 
derde doet toekomen (overdraagt), moet die verrichting natuurlijk op 
zichzelf worden beoordeeld. 

(77) 7° In theorie kan de oprichtingsovereenkomst onderhevig zijn 
aan een ontbindende voorwaarde. Bij bepaalde vennootschappen 
evenwel is de oprichting geabstraheerd van de inbreng van elk der 
aandeelhouders. Zo de inbreng kan worden ontbonden, heeft dit dan 
geen ontbinding van de vennootschap tot gevolg. 
De oprichter heeft in beginsel als dusdanig geen rechten, andere dan 
diegene die hij heeft als aandeelhouder (zolang hij aandeelhouder is). 

(78) 8° De omvang van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
organ en Yan . de _Yel111Qotsc_han wordt ig_ be.gin~el bepaald door de 
inwendige verhouding. Bij de belangrijkste vennootschapsvormeri
evenwel (NV en BVBA) geldt krachtens art. 54 en 63 bis Venn.W. 
(ingevoegd door W. 6 maart 1973 tot omzetting van de eerste ven
nootschapsrichtlijn)(64),- dat: 
- voor handelingen binnen het vennootschapsdoel een inwendige 

(zelfs statutaire) beperking op de door de wet bepaalde bevoegd
heid van de Raad van bestuur van een NV of BVBA niet aan 
derden kan worden tegengeworpen, ook al is die beperking open
baar gemaakt (art. 54); 

- de beperking van de bevoegdheid van de bestuurders tot hande
lingen binnen het doel van de vennootschap niet aan derden kan 
worden tegengeworpen, tenzij bewezen wordt dat de derde op de 
hoogte was, of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van 
kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen 
voldoende bewijs (art. 63bis). 

(64) Vgl. P. VAN OMMESLAGHE, Le regime des societes par actions et leur administration en 
droit compare, 439, nr. 268; J. RoNSE, De vennootschapswetgeving 1973. Commentaar van de 
wet van 6 maart 1973 tot aanpassing aan de eerste E.E.G.-Richtlijn van 9 maart 1968, Story, 
Gent, 1975, nrs. 284-289 en 320-327; J. RONSE, J.M. NELISSEN GRADE, K. VAN HULLE, 
J. LIEVENS en H. LAGA, ,Overzicht van rechtspraak 1978-1985. Vennootschappen", TPR 
1986, (859) 912-913, nr. 57; zie ook reeds W. VAN GERVEN, Algemeen deel, nr. 147, p. 477, 
noot 12. 
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Aldus schept het uitwendige feit van de benoeming als bestuur(der)(65) 
een vertegenwoordigingsmacht, en dus ook een beschikkingsbevoegd
heid over de vennootschapsgoederen, waarbij derden geen nader onder
zoek moeten verrichten. Dit vergroot vanzelfsprekend de zekerheid in het 
rechtsverkeer. 

B. VERENIGING EN STICHTING MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 

(79) Ben andere mogelijkheid waarbij de valle eigendom bemst bij de 
persoon die het goed beheert, vinden we bij de rechtspersonen zonder 
winstoogmerk, met name de vereniging zonder winstoogmerk (met 
rechtspersoonlijkheid) en de stichting (door de wet op dit ogenblik 
nog private instelling van openbaar nut genoemd; volgens een wets
antwerp zou de naam worden gewijzigd in stichting). Op deze wijze 
kan opnieuw een vermogen worden afgezonderd. 
Anders dan bij de vennootschap verkrijgen de inbrengers in beginsel 
geen schuldvordering op een (met hun inbreng evenredig) aandeel in 
het verenigings- of stichtingsvermogen. Bij de vereniging mag men de 
betekenis hiervan niet overroepen: uitgesloten is de verdeling van de 
winst onder de leden; de leden kunnen in mil voor hun bijdrage wel 
schuldvorderingen op prestaties van de vereniging verkrijgen zodat 
deze geen ofnauwelijks winst maakt), andere dan geld. Wel moeten 
die prestaties in beginsel kaderen in het (niet-economische) doel van 
de vereniging. Bij de stichting zijn er geen leden (de overheid moet de 
oprichting ervan wel goedkeuren). 
Kenmerkend is verder dat gebeurlijke schuldvorderingen, van de 
leden of van derde-begunstigden, niet ontstaan door de oprichting 
zelf van de vereniging, maar slechts voortvloeien uit beslissingen die 
de vereniging achteraf neemt. In die zin is de begunstiging door 
middel van een vereniging steeds discretionair (en dus vergelijkbaar 
met een discretionary trust): de oprichting van een vereniging doet 
slechts gebeurlijke rechten ontstaan, geen daadwerkelijke schuldvor
deringen van begunstigden. 
De inbreng in een vereniging is dan ook in beginsel een handeling om 
niet (en dus bv. aan inbreng en inkorting onderworpen), tenzij in 
zoverre er een rechtstreekse tegenprestatie staat tegenover de inbreng 
(bv. voor zover het lidgeld de aankoopprijs is van een tijdschrift of 
boek). 

(65) De publicatie vau een bestuurdersbenoeming heeft overigens op zichzelf ook een waarde 
ten aanzien van derden. Dit opzicht komt hier niet nader aan bod. 
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Hebben de leden van een vereniging c.q. de stichters van een stichting 
geen vermogensrechten ten aanzien van de goederen van de vereni
ging of stichting, dan hebben zij wel lidmaatschapsrechten (bij de 
vereniging) of kunnen zij een bepaalde zeggenschap bedingen (bij de 
stichting)( 66). 
Hoewel de vereniging en stichting taken vervullen waarvoor in com
mon law landen trusts worden gebruikt, is er opnieuw hetzelfde 
verschil, dat hier geen sprake is van een vermogen dat niet toebehoort 
aan de persoon op wiens naam het staat, en afgescheiden is van diens 
eigen vermogen. Het afgezonderd vermogen is immers het vereni
gings- of stichtingsvermogen zelf en het enige vermogen van die 
vereniging of stichting. Niettemin vertoont de stichting functioneel 
wel een sterke gelijkenis met bepaalde vormen van trust. 

C. DE BEGUNSTIGDE IS LOUTER SCHULDEISER, DE EIGENDOM BERUST BIJ 

DE BEHEERDER: FIDUCIA CUM AMICO 

1. Beginsel, toepassingen, kwalificatie 

(80) Daama-ast is hef vanzelfspreK:el1d ooR mogelijk om olj recnts::. 
handeling daadwerkelijke schuldvorderingen toe te kennen die in 
verhouding staan tot de vermogenswaarde van bepaalde goederen of 
in ruil voor de overdracht van bepaalde goederen, waarbij de begun
stigde ook een derde kan zijn. In zoverre de eigenaar van de goederen 
aan de begunstigde verantwoording is verschuldigd over zijn beheer 
en niet zelf gerechtigd is tot de winst (of hoogstens tot een percentage 
ervan), is er een ,fiduciaire verplichting" (fiduciary duty) en kan men 
spreken van eigendom ten titel van beheer en komt de rol opnieuw in 
de buurt van de trust. In feite betreft het hier vee leer de romeinsrechte
lijke fiducia cum ami co (fiducie-gestion, Verwaltungstreuhand). 
Van een fiduciaire constructie spreken we nog niet bij de eenvoudige 
schuldvordering, waarbij de begunstigde gewoonweg schuldeiser is 
van een andere persoon (natuurlijke of rechtspersoon). De schuldvor
dering kan een vaste of een variabele opbrengst hebben. Het kan gaan 
om een vordering met verloren kapitaal, bv. rente voor een bepaalde 
duur of lijfrente (voor de duur van zijn leven is ook een ,bepaalde" 
duur) (altijddurende rente daarentegen is essentieel aflosbaar: wan-

(66) Ook hier gelden naast de gemeenrechtelijke regels inzake lastgeving (waaronder de 
verplichting tot afgifte van de door het mandaat verworven voordelen) ook een aantal 
bijzondere regels voor de vereniging c.q. de stichting. 
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neer. betaling wordt stopgezet heeft de begunstigde recht op terug
betaling van het kapitaal). Het kan ook gaan om een vordering op 
periodieke uitkeringen en op termijn uitkering van een kapitaal. Het 
kan gaan om een vordering tot uitkering op (bepaalde of onbepaalde) 
termijn van een eenmalige (gekapitaliseerde) prestatie. 
Bij ,fiduciaire" constructies hebben we het namelijk over die gevallen 
waarin de schuldvordeting van de begunstigde verbonden is aan de 
waarde of opbrengst van een of meer goederen en de eigenaar daarvoor 
rekening en verantwoording is verschuldigd. De terminologie is bij
zonder misleidend, omdat men in het frans ,fzduciaire" gebruikt zodra 
er sprake is van een vertrouwensbetrekking - waardoor alle overeen
komsten als fiduciaire verrichtingen zouden moeten worden gekwali
ficeerd - terwijl de fiduciary duty van het Anglo-Amerikaanse recht 
een bijzondere vorm van verplichting is, nl. een verplichting om 
goederen voor rekening van een ander te beheren en over het beheer 
van die goederen rekening en verantwoording te doen(67). 

(81) Toepassingen waarbij de begunstigde een loutere schuldeiser is, 
maar er een zekere band bestaat tussen zijn rechten en - de waarde 
van - een of meer bepaalde goederen, en dus ook een rekenschaps
plicht (fiduciary duty) vinden we bv. bij certificering van aandelen 
(meer bepaald certificering in Belgie van buitenlandse aandelen op 
naam(68), certificering door een administratiekantoor(69)) bij de 
klassieke vastgoedcertificaten(70), bij beleggingen in beleggingsven
nootschappen anders dan als aandeelhouder, bij ,portage" van aan
delen (waarbij de porteur volledig eigenaar wordt, maar er tussen hem 
een een derde een overeenkomst bestaat met o.m. een verkoop- en/of 
aankoopoptie)(71), en dergelijke meer. Aangezien de fiduciair in deze 
gevallen eigenaar is van de goederen, zijn de gemeenrechtelijke regels 
inzake lastgeving ( aansprakelijkheid, rekenschapsplicht, voordeelsaf-

(67) Vgl. H. SwENNEN, ,Trustachtige rechtsfiguren in Be1gie", TPR 1992, (1097) 1099, nr. 2 
en 1100-1101, nr. 4. 
(68) InBe1gie sedert dejaren vijftig gebruike1ijk zie a.m. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1101 v. 
nr. 5; K. GEENS & M. WYCKAERT, ,Administratiekantoren, be1eggingsfondsen en portage
overeenkomsten", in Le trust et la fiducie I De trust en de fiduciaire overeenkomst, Bruy1ant 
Brusse11997, (129), 131 v. 
(69) Zie a.m. H. SwENNEN, TPR 1992, (1097) 1103 v., nr. 6-8; K. GEENS & M. WYCKAERT, in 
Le trust et lafiducie I De trust en defiduciaire overeenkomst, (129) 131 v. Zie intussen ook de 
wijziging van de Venn.W. door W. 15 ju1i 1998, waaruit m.i. vo1gt dat de certificaathouder 
geen 1outere schu1deiser is. 
(70) Zie o.m. H. SWENNEN, TPR 1992, (1097) 1107 v., nr. 9; V. DE SCHRYVER, ,Effectisering 
van onroerend goed", RW 1997-98, 1200 v. 
(71) Zie o.m. K. GEENS & M. WYCKAERT, in Le trust et lafiducie I De trust en defiduciaire 
overeenkomst, Bruy1ant Brusse1 1997, (129) 161 v. 

755 



dracht, regels inzake belangenconflicten, enzovoort) niet als dusdanig 
toepasselijk, maar zij worden naar analogie toegepast, vermits derge
lijke verplichtingen uit de aard van de overeenkomst volgen. 

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

2. Mogelijke privaatrechtelijke gevolgen: voordelen 

(83) Deze constructies bieden als belangrijkste voordeel hun soepel
heid. Denken we bv. aan de volgende mogelijkheden: 

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

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

Zo kan men door middel van een derdenbeding of een schenking of 
legaat onder last ook een derde die nog niet bestaat begunstigen. De 
derde moet wel bepaalbaar zijn. Zolang de derde niet aanvaard heeft 
(wat veronderstelt dat hij bestaat), wordt hij ook niet beschermd tegen 
een gebeurlijke herroeping van de begunstiging, minstens bij akkoord 
van de beide andere partijen (bij derdenbeding en schenking onder 
last). Ben legaat onder last heeft het nadeel dat de legataris niet 
verplicht is te aanvaarden, en bij verwerping de goederen aan de 
wettige erfgenamen toekomen. Ben onherroepelijke begunstiging 
van niet bestaande derden kan, behalve door middel van de toegelaten 
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erfstellingen over de hand (zie hoger) enkel via een vereniging zonder 
winstoogmerk of stichting, maar in die gevallen verkrijgt de derde niet 
rechtstreeks een subjectief recht (vgl. hoger). 
Wel is het zoals bij een rechtstreekse schenking, niet meer mogelijk 
een door de begunstigde aanvaarde begunstiging ongedaan te ma
ken(72) (tenzij in de gevallen waarin ook een rechtstreekse schenking 
kan worden herroepen, bv. tussen echtgenoten). Maar het is wel 
mogelijk om de aanvaarding door de begunstigde te doen uitstellen, 
en zodoende de begunstiging herroepelijk te houden tot op de dag 
waarop de prestatie door de beheerder (fiduciaris) opeisbaar wordt. 
Zolang de derde de begunstiging niet heeft aanvaard, kan ze immers 
ongedaan worden gemaakt (of dit eenzijdig kan door de bedinger of 
niet, hangt af van de overeenkomst). Het herroepingsrecht kan men 
beschouwen als een beschikkingsrecht over de ,waarde" van de 
goederen. Minstens in sommige gevallen is dit beschikkingsrecht niet 
vatbaar voor beslag, ,konkursfest", enzovoort; zo bv. het recht tot 
herroeping van de begunstiging van een levensverzekering (art. 112 
lid 3 Landverzekeringsovereenkomstenwet 25 april 1992). In die zin 
zou men kunnen zeggen dat de schuldvordering op de verzekerde 
prestaties bij levensverzekering een goed onder ,dual ownership" 
vormt, meer nog een soort discretionary trust in handen van de 
verzekeringnemer. 
De begunstigde loopt wel het gevaar dat de belover de overeenkomst 
ontbindt wegens wanprestatie van de bedinger, en heeft in dat geval 
hooguit recht op schadevergoeding vanwege de bedinger. 
NB. Anders dan een loutere schuldvordering, kan een zakelijk recht 
niet zwevend zijn. V andaar dat bij een fiduciaire constructie zonder 
voile eigendomsoverdracht (zoals in verder te bespreken figuren), het 
zakelijk recht van de begunstigde rechtstreeks van de overdrager naar 
de begunstigde moet gaan, en dus ofwel in het vermogen van de ene 
ofwel in dat van de andere valt. 
2° Er kan een opeenvolging in de tijd zijn van rneerdere begunstig
den, elk voor een bepaalde periode. Wanneer de begunstigde een 
zakelijk recht heeft, kan dit slechts door een opsplitsing van het 
eigendomsrecht in naakte eigendom en beperkt recht (bv. vruchtge
bruik) of door middel van eenfideicommis waar deze geldig is (zie 
verder). 

(72) E. DIRIX, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, nr. 111; BAUDRY
LACANTINERIE & BARDE, XII, nr. 174. De op1ossing is betwist; zo bv. kan vlg. F. LAURENT, 
Principes, XV, nr. 570, de bedinger de overeenkomst ontbinden wegens wanprestatie, zij het 
dat de begunstigde dan verhaal heeft op de bedinger. 
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3 o V erder kunnen de begunstigden gemakkelijker anoniem blijven 
ten aanzien van de wederpartij (medecontractant) van de beheerder
eigenaar (inbegrepen de vennootschap die de effecten heeft uitgege
ven die door de fiduciaris worden beheerd). 

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

5° Het faillissement van de begunstigde (niet-overdrager) en soortge
lijke toestanden hebben geen invloed op het beheer (konkursfest 
karakter). Het faillissement van de overdrager heeft slechts invloed 
voor zover de overdracht zelf niet-tegenwerpelijk is aan de schuldei
sers, omwille van de actio Pauliana of gelijkaardige vorderingen. 

6° Voor zover de eigendom van de beheerder ook een volledige 
beschikkingsbevoegdheid inhoudt, -heeft ook dit het voordeel van de 
zekerheid in het verkeer. De verkrijger dient dan immers geen nader 
onderzoek te verrichten. Dit voordeel vermindert natuurlijk naarmate 
men beperkingen van de beschikkingsbevoegdheid aanvaardt. 

3. Mogelijke privaatrechtelijke gevolgen: nadelen 

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

1 ° In geval van faillissement van de bewindvoerder en andere ge
vallen van samenloop (inbegrepen bv. het overlijden, telkens wanneer 
de nalatenschap niet zuiver en eenvoudig wordt aanvaard) vallen de 
goederen in zijn boedel, en is de begunstigde I fiduciant gewoon 
chirografair schuldeiser. De goederen vormen geen afgescheiden ver
mogen. Zij maken deel uit van de nalatenschap, ev. ook huwelijks
gemeenschap van de trustee. Spreken van zakelijke subrogatie heeft 
geen zin, vermits de begunstigde geen zakelijk recht heeft over de 
goederen. 
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2° Beperkingen aan de bestuurs- ofbeschikkingsbevoegdheid van de 
fiduciaire eigenaar werken niet zakelijk, d.w.z. kunnen niet worden 
ingeroepen tegen derden (behoudens via de derde-medeplichtigheid) 
noch in geval van samenloop. Komt de bewindvoerder (fiduciaris) 
zijn verplichtingen tegenover de fiduciant I begunstigde niet na, dan is 
dit weliswaar wanprestatie, maar is de fiduciant I begunstigde daar
tegen helemaal niet zakenrechtelijk beschermd. 

Omgekeerd is de eigendom van de fiduciaris ook niet zakenrechtelijk 
beperkt, en is deze persoon dus volledig beschikkingsbevoegd: ook al 
zou hij niet mogen vervreemden, hij kan dit wei, en het verbod heeft 
geen zakelijke werking (zie hoger over deze vraag). De begunstigde 
heeft geen volgrecht. W eliswaar kan de omweg van de leer der derde
medeplichtigheid dit in sommige gevallen oplossen, maar de aan
spraak van de begunstigde tegen de derde blijft een zuiver verbinte
nisrechtelijke aanspraak die niet hestand is tegen samenloop (niet 
,konkursfest") met andere schuldeisers van de derde. Via de actio 
Pauliana, wanneer zij mogelijk is, ontsnapt men wei aan andere 
schuldeisers van de derde, maar niet aan samenloop met de andere 
schuldeisers van de beheerderl fiduciaris. 

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

4 o Omgekeerd ontsnappen de goederen aan de schuldeisers van de 
begunstigde I fiduciant, zij het dat die natuurlijk wei de schuldvor
deringen die de begunstigde heeft op de bewindvoerder, kunnen innen 
of verzilveren. 

5° Hierboven (nr. 83) kwamen reeds een aantal gevallen ter sprake, 
waarin de begunstiging van de derde kan worden herroepen of onge
daan gemaakt. 

6° Tenzij in het geval waarin de beheerder slechts een vruchtgebruik 
heeft, is er bij het einde van de beheersperiode een nieuwe overdracht 
nodig om de begunstigde I bestemmeling eigenaar te maken (tenzij 
door de werking van een ontbindende voorwaarde ). Ook een vervan
ging van de fiduciaris veronderstelt een overdracht in eigendom -
wat niet het geval is indien de beheerder geen eigenaar is. Voor 
goederen waarvan de overdracht aan bijzondere formaliteiten of 
kosten is onderworpen, zoals met name bij onroerend goed, is dit 
een belemmering. 
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(85) Uit al deze gevolgen blijkt dat deze constructies wat de rechts
gevolgen betreft weinig met een trust te maken hebben. Zij beant
woorden ook niet aan de eisen die het Haags Trustverdrag stelt voor 
de erkenning van een trust, aangezien er geen afgescheiden vermogen 
is, en de goederen deel uitmaken van het vermogen van de trustee. De 
beheerder wordt volwaardig eigenaar van de goederen en kan er in 
beginsel vrijelijk over beschikken. Weliswaar dient hij de opbrengst 
van de goederen aan een andere (de overdrager of een derde-begun
stigde) te doen toekomen (van fiduciaire eigendom spreken we maar 
wanneer de schuldvordering van de begunstigde gerelateerd is aan de 
waarde of opbrengst van een ofmeer goederen)- doch daarbij gaat 
het om een zuivere schuldvordering (het zgn. ,fiduciair passief') -
vandaar is de term ,economische eigendom" in ons recht inderdaad 
misleidend(73). 

4. Versterking van de positie van de begunstigde 

a) Mechanismen met zakelijke werking 

1° Zakelijk recht van de begunstigde 

(86) De positie van de begunstigde wordt vanzelfsprekend versterkt 
wanneer hem een zelfstandig zakelijk recht wordt toegekend. Verder 
in deze bijdrage bestuderen we dan ook de verschillende constructies 
waarin de begunstigde zo'n zakelijk recht heeft, met name de gevallen 
waarin hij eigenaar of mede-eigenaar is. Bijzondere, trustachtige, 
gevallen van opsplitsing van de eigendom vinden we bij de toegelaten 
gevallen van erfstelling voer de hand (jideicommis) en bij de kwali
teitsrekening en aanverwante. Deze laatste wordt verderop besproken. 

(87) Ben wettelijk georganiseerde splitsing van het eigendomsrecht, 
die we ,fideicommissair bewind" kunnen noemen, vinden we bij de 
geoorloofde erfstellingen over de hand zoals geregeld door art. 1048 
v. BW en bij het fideicommis de residua. Het gaat inderdaad om 
uitzonderlijke gevallen waarin ons recht een splitsing kent van het 
eigendomsrecht(74), waarbij de ene partij een tijdelijk eigendoms
recht heeft ( dus geen I outer vruchtgebruik) en de andere partij een 
eigendomsrecht onder opschortende termijn, dat als een onlichamelijk 
zakelijk recht op de door de eerste partij beheerde ,boedel" moet 

(73) Vgl. P.A. FORIERS, ,La fiducie en droit beige", in C. WITZ & B. 0PPETIT (red.), Les 
operations jiduciaires, Feduci- LGDJ, Parijs, 1985, p. (263) 281. 
(74) Zie bv. PITLO, Het erfrecht (1971), p. 58 v., 174 v., 184 v. 
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worden beschouwd - dit volgt uit de veralgemeende zakelijke sub
rogatie waarvan de ,verwachter" geniet(75)(76). 
Wat de beschikkingsbevoegdheid betreft is er wel een groot verschil 
tussen beide gevallen: bij het fideicammis de residua is de bezwaarde 
bevoegd te beschikken over de zaak zelf- zij het mogelijks enkel 
onder bezwarende titel -, bij de eigenlijke erfstelling over de hand is 
hij slechts bevoegd om te beschikken over zijn tijdelijk (eigendoms)
recht op de zaak. Hoewel het hier gaat om bevoegdheidsbeperkingen 
die bij rechtshandeling worden ingesteld, wordt erkend dat zij in 
beginsel zakelijke werking hebben. 
In beide gevallen maken de bezwaarde goederen geen deel uit van de 
nalatenschap van de bezwaarde eigenaar (bij eenfideicammis de resi
dua veronderstelt de bezwaring wel dat het voorbehouden erfdeel van 
de bezwaarde eigenaar niet is aangetast door die bezwaring, zoniet kan 
hij inkorting vorderen om de goederen vrij en onbelast te verkrijgen). 
Hoewel het fideicammis de residua precies door de veralgemeende 
zakelijke subrogatie, zeker voor sommige gevallen de rol van de trust 
kan vervullen, wordt de figuur zelden gebruikt omdat het statuut ervan 
onvoldoende zeker wordt geacht (teveel aan betwisting onderhevig 
is), meer bepaald wat betreft de sterkte van de zakelijke werking van 
het recht van de ,verwachter". 

(88) Ook het nu verdwenen ,dotaal stelsel" van huwelijksgoederen
recht kende een opsplitsing van het eigendomsrecht. 

2° Zakelijke werking van een ontbindende voorwaarde 

(89) Wanneer het gaat om goederen die afkomstig zijn van de be
gunstigde of van een bedinger te zijnen gunste, kan de positie van de 
begunstigde worden versterkt door een antbindend beding in de titel 
waarmee de fiduciaris de goederen verkrijgt. De ontbinding heeft in 
ons recht immers in beginsel zakelijke werking (zij het dat deze sterke 
werking ten aanzien van de schuldeisers van de fiduciaris vaak maar 
geldt indien aan publiciteitsvoorwaarden is voldaan). De ontbinding 
helpt de begunstigde evenwel niet, wanneer zij als resultaat heeft dat 

(75) In die zin CASMAN, Notarieelfamilierecht, 1991, p. 541, m. 1317. 
(76) Een andere mogelijk ontleding is dat de verwachter zijn eigendomsrecht wel degelijk 
afleidt van de bezwaarde, doch deze door de aanvaarding van de beschikking een verbintenis 
tot geven aangaat jegens de vervreemder (bij een fideicommis de residua hoogstens een 
natuurlijke verbintenis) en reeds ipso facto instemt met de doorlevering ervan op termijn; 
gedurende die termijn (in beginsel die van zijn leven) is hij nog eigenaar net zoals in andere ge
vallen een vervreemder die reeds heeft ingestemd met de eigendomsoverdracht onder op
schortende termijn. 
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de goederen terugkeren naar de oorspronkelijke bedinger en niet naar 
de begunstigde. De overdracht onder ontbindende voorwaarde brengt 
immers geen opsplitsing van het eigendomsrecht mee: de bedinger 
heeft niet zoiets als een ,eigendomsrecht onder opschortende voor
waarde" (in het Duits Anwartschaftsrecht genoemd), dat zou kunnen 
worden overgedragen aan de begunstigde op dergelijke wijze dat de 
begunstigde niet alleen de ontbinding zou kunnen vorderen, maar 
daarmee tevens zou bereiken dat de goederen van rechtswege aan 
hem toekomen (zonder dat ze eerst langs het vermogen van de 
bedinger of zijn erfgenamen moeten passeren). Wel kan men tegelijk 
een tweede overdracht overeenkomen onder opschortende voor
waarde van vervulling van de eerstgenoemde voorwaarde. In dat 
geval vindt er bij verwezenlijking van de eerstgenoemde (de ontbin
dende) in beginsel een dubbele overdracht plaats(77). 
Een ontbindende voorwaarde kan aldus de verbintenis van de fidu
ciaris bekrachtigen; dit veronderstelt natuurlijk wel dat die verbintenis 
geldig is. Hoger werden zo reeds de grenzen besproken van aan een 
verkrijger opgelegde vervreemdingsverboden en dergelijke. Ook kan 
men uit de rechtspraak in verband met de zekerheidsoverdracht (hoger 
hesproken) afleiden_dat de_b_e~chikkingsb~pt.e:ckingenv1!Il. <i~ fi<iugiaris 
niet zover kunnen gaan, dat zijn eigendomsrecht afhankelijk wordt, en 
het goed dus in feite uit het handelsverkeer verdwijnt. 

(90) De wet van 15 juli 1998 heeft nu ook de certificatie van aandelen 
via een administratiekantoor geregeld. Volgens de nieuwe art. 4 3bis § 1 
lid§ 5 en 124ter § 1lid 6 geldt het verbod voor het administratiekantoor 
om de aandelen te vervreemden van rechtswege, behoudens anders
luidende overeenkomst. Dit verbod wordt versterkt doordat de certifi
caathouder de certificatie in beginsel steeds ongedaan kan maken door 
de certificaten om te wisselen tegen de aandelen enz. waarop zij be
trekking hebben (nieuwe art. 43bis § 1lid 6 en 124ter § 1lid 7). Voor 
zover het administratiekantoor al eigenaar zou zijn van de gecertifi
ceerde aandelen enz., verkrijgt de begunstigde hier wel een eigendom 
onder opschortende voorwaarde, die- als accessorium van zijn schuld
vordering op het kantoor - met het certificaat kan worden overgedra
gen. Nog correcter is het o.i. evenwel te stellen dat de certificaathouder 
wel degelijk een zakelijk recht heeft, dat men als een soort Anwart-

(77) Dit is het geval bij de tontine in enge zin. In geval van tontine zullen de registratierechten 
bij die tweede overdracht wel maar worden geheven op het bijkomend deel dat de overlevende 
verkrijgt, waardoor de tontine gelijk wordt behandeld met de aanwasovereenkomst. Zie 
Aanschrijving nr. 17 van 22 oktober 1992, T. Not. 1994, 94; RGEN 1993, nr. 24.189. 
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schaftsrecht kan beschouwen. Immers, de omwisselbaarheid (tegenwer
pelijk aan de boedel) geldt ook wanneer de aandelen niet vooraf door de 
certificaathouder aan de emittent werden overgedragen. We vinden hier 
dus veeleer een vorm van opsplitsing van het eigendomsrecht, die 
wellicht onder de trustdefinitie van het Haags Trustverdrag valt. 

3° Klassieke zakelijke zekerheidsrechten 

(91) De positie van de begunstigde kan worden versterkt door een 
klassieke zakelijke zekerheid, bv. een pandrecht op de goederen die 
onder het beheer staan van de fiduciant. Doch de inpandgeving van 
lichamelijke goederen en effecten aan toonder vereist een buitenbezit
stelling van de fiduciaire eigenaar, bv. door een bewaargeving in 
handen van derden. Inpandgeving van aandelen of andere vorderingen 
die op naam (van de fiduciaris) staan, vereist in beginsel geen forma
liteiten, maar toch zal in geval van botsende rechten de ( oudste) 
kennisgeving aan de debiteur van de inpandgegeven schuldvordering 
de doorslag geven, en is deze dus sterk aan te bevelen (zie art. 1690 
BW, ruim uitgelegd door de rechtsleer). Wanneer de begunstigde een 
pandrecht heeft op de goederen, kan ook zakelijke subrogatie spelen, 
zij het binnen bepaalde grenzen (tracing houdt op wanneer er een 
omzetting in geld plaatsvindt). 
(Noord-)Nederland kent bv. een wettelijk pandrecht van de certificaat
houders op de gecertificeerde aandelen. De wet van 15 juli 1998 op de 
certificatie van aandelen kiest zoals gezegd voor een ander stelsel, nl. de 
mogelijkheid tot omwisselen, die niet kan worden gelijkgesteld met een 
pandrecht, maar veeleer met een Anwartschaftsrecht. 

b) Andere mechanismen 

1 o Publiekrechtelijk toezicht 

(92) De positie van de begunstigde kan feitelijk worden versterkt 
door de uitbouw van een publiekrechtelijk toezicht op de eigenaar
beheerder, zoals geschiedt in de beleggingsdienstenwetgeving. Dit 
wordt hier niet uitgewerkt. 

2° Privaatrechtelijk, quasi-vennootschapsrechtelijk toezicht 

(93) In sommige gevallen wordt ook het privaatrechtelijk toezicht 
van de begunstigden/ schuldeisers georganiseerd. We kunnen dan 
spreken van quasi-vennootschapsrechtelijke constructies: algemene 
vergadering van certificaathouders, enzovoort. Het gaat daarbij om 
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een nadere uitwerking van de rekenschapsplicht van de fiduciaris. In 
dergelijke constructies kan de algemene vergadering ook een wijzi
gingsbevoegdheid verkrijgen(78). 

3° Special purpose vehicle 

(94) De versterking kan er ook in bestaan dat de eigenaar een rechts
persoon is, die geen andere bedrijvigheden mag uitoefenen (special 
purpose vehicle). Dit kan een vennootschap zijn of een vereniging 
(vzw, stichting en dergelijke, bv. (Noord-)Nederlands administratie
kantoor). Aldus wordt samenloop met de prive-schuldeisers van de 
beheerder/natuurlijke persoon vermeden. Er is natuurlijk nog steeds 
samenloop met de schuldeisers van de vennootschap zelf, doch daar
bij zou het in beginsel enkel om beheersschulden mogen gaan. Meest
al zal er overigens zelfs achterstelling zijn van de begunstigden ten 
aanzien van de andere schuldeisers van de vennootschap: hun schuld
vordering wordt immers bepaald door het resultaat van de belegging. 

4° Verbod van beheerseigendom 

(-9$) . In vele gevallen-blijft -het-toevertrouwen-van-heLeigendomsrecht 
aan de beheerder een onwenselijke constructie(79). Daarom zal de wet
gever deze buiten de gereglementeerde constructies in grate mate ver
bieden ofvermijden, en de trustee verplichten de goederen zo te beheren 
dat het eigendomsrecht van de belegger behouden blijft. Beleggings
ondememingen (vermogensbeheer en dergelijke) zijn zo in beginsel 
verplicht de hen toevertrouwde goederen qualitate qua toe te vertrouwen 
aan een derde-bewaamemer (zie art. 77 v. Beleggingsdienstenwet 6-4-
1995), zodat het eigendomsrecht van de belegger behouden blijft (zie 
verder de bespreking van de kwaliteitsrekening onder D. 4.) Ook daar
buiten dient men m.i. de toestand waar mogelijk zo te ontleden dat het 
eigendomsrecht aan de begunstigde wordt toegekend, en slechts het 
beheer aan de fiduciaris. Deze altematieven komen nu dan ook ter sprake. 

D. DE BEGUNSTIGDE IS VOLLE EIGENAAR, DE FIDUCIARIS LOUTER 

MIDDELLIJK VERTEGENWOORDIGER 

(96) Naast de oprichting van een rechtspersoon en de eigendom ten 
titel van beheer, kunnen ook trustachtige constructies worden uitge-

(78) Zie verder V. DE SCHRYVER, RW 1997-98, (1200) 1201 v. 
(79) V gl. W. VAN GERVEN, Algemeen deel, nr. 144, p. 466. 
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bouwd waarbij de begunstigde in een of andere vorm eigenaar of 
mede-eigenaar is van de beheerde goederen. 
Daarbij wens ik op de eerste plaats de mogelijkheden van de middel
lijke vertegenwoordiging te onderzoeken buiten het geval van mede
eigendom. Verderop (E.) zal nagegaan worden welke mogelijkheden 
de middellijke vertegenwoordiging bijkomend biedt in samenhang 
met de mede-eigendom. 

1. Beginselen van middellijke vertegenwoordiging 

(97) Bij middellijke vertegenwoordiging handelt de vertegenwoordi
ger persoon niet als lasthebber in enge zin, d.i. in naam van de 
lastgever), maar in eigen naam voor andermans rekening. Ons recht 
erkent deze rechtsfiguur op algemene wijze(80). Het optreden kan 
daarbij zowel openlijk voor andermans rekening zijn, d.i. qualitate 
qua, dan wel verborgen, d.i. naamlening. Schoolvoorbeelden van 
openlijke middellijke vertegenwoordigers voor rekening van een op
drachtgever (principaal) zijn de commissionair en de beursmakelaar. 

(98) Wanneer een middellijke vertegenwoordiger handelt, dan ont
staan er in beginsel geen schuldvorderingen tussen zijn opdrachtgever 
en de wederpartij, maar enkel tussen de middellijke vertegenwoor
diger en de wederpartij enerzijds en tussen de middellijke vertegen
woordiger en de opdrachtgever anderzij ds(81) ( een rechtstreekse 
verhouding kan wel het gevolg zijn van latere gebeurtenissen, zoals 
een overdracht van schuldvordering door de vertegenwoordiger). Uit 
het eerste volgt dat verbintenisrechtelijk de middellijke vertegen
woordiger enkel zichzelf verbindt. Uit het tweede leidt men af dat 
de schuldvorderingen die de middellijke vertegenwoordiger verkrijgt 
in beginsel zijn eigendom zijn - al zullen we hieronder zien dat dit 
duidelijk moet worden geschakeerd. 

(80) Vgl. reeds P.A. FORIERS, in C. WITZ & B. 0PPETIT (red.), Lespperationsjiduciaires, (263) 
265 v. en 299 v.- die evenwe1 ten onrechte verdedigt dat de middellijke vertegenwoordiger in 
de meeste gevallen we1 eigenaar is van de goederen. 
(81) Zie voor het open1ijk voor rekening van derden optreden (commissie) o.m. Cass. 25 ok
tober 1963, RW 1963-64, 1216; Pas. I, 20; Cass. 22 oktober 1976, RW 1976-77, 1273; Pas. I, 
229. Dit ge1dt ook bij naam1ening (het verborgen op naam van derden optreden), zie de terechte 
argumentatie van o.m. P .A. FORIERS, ,Observations sur 1e contrat de prete-nom et 1a theorie des 
extensions de faillite", JT 1980, 417 v., meer bepaa1d 419-420; de wederpartij heeft geen keuze 
zoa1s bij veinzing, aangezien er (a1thans verbintenisrechte1ijk) he1emaa1 geen ontveinsde 
(gedissimu1eerde) werke1ijkheid is. 

765 



(99) Zakenrechtelijk aanvaardt ons recht - i.t.t. sommige andere 
rechtsstelsels - dat de eigendomsoverdracht en andere zakenrechte
lijke rechtsgevolgen rechtstreeks plaatsvinden tussen de opdrachtge
ver (vertegenwoordigde) en de derde-wederpartij(82), ook al ontstaat 
er in beginsel geen rechtstreekse verbintenisrechtelijke verhouding 
tussen hen. Wanneer de middellijke vertegenwoordiger goederen 
levert of ontvangt, gaat de eigendom in ons recht(83) rechtstreeks 
over tussen wederpartij en opdrachtgever, althans voorzover aan de 
overige voorwaarden voor dergelijke eigendomsoverdracht is vol
daan(84). Bij lichamelijke goederen is daartoe bv. in beginsel vereist 
dat deze ge'individualiseerd zijn, maar als dat niet het geval is, dan kan 
het nog zijn dat er toch een rechtstreekse eigendomsovergang plaats
vindt, maar dan wel van een onverdeeld aandeel in een bepaalde hoop 
goederen ( dit zien we duidelijk bij een giraal effectendepot: effecten 
die onder het giraal effectenverkeer vallen(85) worden door de beurs
makelaar aangekocht voor rekening van zijn opdrachtgever; deze 
verwerft in werkelijkheid een onverdeeld aandeel van het giraal depot 
van effecten van die aard Guister nog een aandeel in een aandeel van 
een effectendepot, zie verder nr. 128). 
I2~rec_htstre~k~~-verkrijgi!lg vap goederen cioor de opdrachtgever vil} 
de middellijke vertegenwoordiger blijft niet noodzakelijk beperkt tot 
gevallen waarin er een levering ( overdracht) plaatsvindt door de derde· 

(82) In die zin W. VAN GERVEN, Algemeen dee!, nr. 150, p. 489-490; L. SrMONT, ,Le prob1eme 
de Ia representation dans le contrat de commission sur marchandises", JCB !956, p. (129) 135, 
nr. 9 en 147, nr. 16 (argument uit a.m. het voorrecht van de commissionair) doch niet meer zo 
in ,Expose introductif", in Les intermediaires commerciaux, Jeune Barreau Brussel1990, (7) 
19, nr. 13); L. FREDERICQ, Traite de droit commercial, I, nr. 177; VAN RYN-HEENEN, Traite de 
droit commercial, IV, nr. 62; VAN GERVEN-STUYCK, Handels- en economisch recht I, Onderne
mingsrecht B, Story, Brussel, (3) 1989, nr. 518; vgl. reeds F. LAURENT, Principes, XXIV, 
nr. 210. Anders P.A. FoRIERS, in C. WrTZ & B. OPPETIT (red.), Les operations fiduciaires, 
p. (263) 300-301. De onjuistheid van de andere stelling blijkt m.i. reeds uit art. 103 2 FaillW, 
minstens voor aile gevallen waarin de commissionair openlijk als dusdanig optreedt. V gl. oak 
art. 10 lid 5 van KB nr. 62 van 10-11-1967 (zoals gewijzigd bij W. 7-4-1995) voor effecten
rekeningen (effectenhandel via beursmakelaars). 
(83) Dat is oak zo in het (Noord-)Nederlandse recht (zie art. 3:110 NBW; L. GROEFSEMA, 
Bevoegd beschikken over andermans recht, Kluwer, 1993). In het Duitse recht is dit slechts 
onder zeer strikte voorwaarden het geval, en vindt er in beginsel een dubbele eigendomsover
dracht plaats (tenzij bij Geheifierwerb (Geschiift for den, den es angeht) en overdracht van 
toekomstige schuldvorderingen). 
(84) Zoals bv. de specifikatie, indien het soortzaken betreft. 
(85) D.i. het stelsel van KB nr. 62 van 10 november 1967 Giraal effectenverkeer (zoals 
verruimd en gewijzigd door art. I 03 van de Wet van 4 december 1990 betreffende de financi1He 
markten en de financiele verrichtingen (Beurswetboek), art. 35 W. 6 augustus 1993 en art. 11 
Beleggingsdienstenwet 7 april 1995). De effecten vallen daaronder wanneer de beursmakelaar 
is aangesloten bij een door KB goedgekeurd interprofessioneel organisme (met name de 
Interprofessionale Kas, afgekort CIK, die nu wordt opgeslorpt door de Brusselse Beurs 
(B.Ex.)) en de deponent heeft ingestemd met het vervangbaar stellen van de effecten. 
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aan de middellijke vertegenwoordiger. Er zijn ook gevallen van 
oorspronkelijke eigendomsverkrijging door de opdrachtgever via 
een middellijke vertegenwoordiger, zoals bv. wanneer goederen in 
opdracht van en voor rekening van een opdrachtgever worden ver
vaardigd (loonfabricage ). 
Rechtstreekse verkrijging van vermogensvoordelen door middel van 
een middellijk vertegenwoordiger vinden we ook wanneer de verte
genwoordiging uitsluitend het optreden ten processe betreft(86). 
Niet alleen wordt de begunstigde daardoor eigenaar en dus zaken
rechtelijk beschermd. Nog belangrijker wellicht is dat door het toe
kennen van het eigendomsrecht aan de fiduciant en niet aan de 
beheerder, de schuldeisers van de fiduciant niet in de kou komen te 
staan(87). Omgekeerd wordt de beheerder meestal zakenrechtelijk 
beschermd door zijn retentierecht. 

2. Nadere bespreking van de rechtsgevolgen; voordelen en 
beperkingen 

a) Omvang van de bevoegdheid van de middellijke 
verte gen wo ordi ger 

(100) De bevoegdheid van de vertegenwoordiger kan bij overeen
komst (of wettelijk, of door de rechter, enz.) worden omschreven. De 
bescherming tegen derde-verkrijgers te goeder trouw in geval de 
beheerder zijn bevoegdheid te buiten gaat, blijft wel beperkt. Deze 
bescherming kan worden versterkt wanneer de goederen in bewaring 
worden gegeven bij een derde. Zij kan ook worden versterkt wanneer 
het om het beheer van schuldvorderingen op naam gaat (bv. kwali
teitsrekening), doordat de schuldenaar van die vorderingen op de 
hoogte kan worden gesteld van de beperkingen aan de bevoegdheid 
van de middellijke vertegenwoordiger. 

b) Positie van de opdrachtgever en diens 
schuldeisers 

(101) Zakenrechtelijk is de positie van de opdrachtgever vrij sterk. 
De goederen zijn immers geen eigendom van de vertegenwoordiger, 
en vallen dus niet in zijn boedel (bij faillissement) noch nalatenschap. 

(86) Zie daarvoor mijn ,Rechtsopvolging onder bijzondere titel tijdens het burgerlijk geding 
in Belgie en Nederland", RW 1993-94, (169) 172 v. 
(87) Zie verder mijn genoemde bijdrage in RW 1996-97, 137 v., nr. 13 en 22; Le trust et Ia 
jiducie I De trust en de jiduciaire overeenkomst, p. 277 v., nr. 13 en 22. 
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W eliswaar kunnen er een aantal botsingen tussen zaleelijlee rechten 
ontstaan (bv. de vertegenwoordiger gaat zijn bevoegdheid te buiten 
door te vervreemden aan een derde te goeder trouw(88); of nog, 
schuldeisers van de middellijlee vertegenwoordiger die voortgaan op 
zijn schijnbare solvabiliteit doordat hij in eigen naam andermans 
goederen beheert; en dergelijlee meer), maar dat betreft een meer 
algemeen vraagstuk, dat ook buiten ellee fiduciaire of trustachtige 
verhouding om bestaat. Ten dele helpen hier regels van dezelfde aard 
als bij de beheerseigendom, zoals het afgescheiden houden van de 
goederen en tegoeden van de opdrachtgever, mogelijles een verplich
ting de goederen bij een derde in bewaring te geven, en dergelijlee 
meer. 
De opdrachtgever geniet oole van zaleelijlee subrogatie wanneer de 
vertegenwoordiger goederen vervreemdt en daardoor een schuldvor
dering verkrijgt (meer bepaald op de prijs). Het statuut van deze 
schuldvordering wordt hieronder nader besproleen. 

(102) Verder bestaat er geen gevaar voor benadeling van de schuld
eisers van de opdrachtgever, vermits bij faillissement van de op
drachtgever de goederen in beginsel in diens boedel vallen, en hij 
ze omgeleeerd lean revindiceren ui.t de boedel van de bewindvoerder. 

(103) De opdrachtgever is verder in beginsel niet gehouden jegens 
derden voor de door de vertegenwoordiger qualitate qua aangegane 
schulden (zolang deze niet in naam van de opdrachtgever zijn aange
gaan). 
Wel zal de opdrachtgever de vertegenwoordiger in beginsel moeten 
vergoeden voor de beheersleosten, doch dit hangt af van de inwendige 
rechtsverhouding tussen hen. Oole zal hij gebeurlijle, wanneer de 
go~deren bij een derde in bewaring zijn gegeven, een retentierecht 
van die derde moeten ondergaan, tot zeleerheid van de schuldvorde
ringen van die derde die met de goederen verband houden (bewa
ringsleosten en dergelijlee). 

(104) De opdrachtgever lean anoniem blijven, behoudens de trans
parantieregels bij beursgenoteerde vennootschappen en dergelijlee 
meer. 

(88) Daarbij kan worden opgemerkt dat de bescherming van de (volle) eigenaar tegen derde
verkijgers te goeder trouw in ons recht bij roerende goederen zelfs minder ver gaat dan de 
bescherming van een loutere equitable owner (beneficiary) in het Engelse recht - wat 
aantoont dat het geen zin heeft om in een equitable interest veel minder te zien dan een echt 
eigendomsrecht, zij het onder bewind van een derde. 
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c) Positie van de vertegenwoordiger 

(1 05) De middellijke vertegenwoordiger is omgekeerd persoonlijk 
gehouden tot de schulden, tenzij zijn gehoudenheid is beperkt doordat 
de aangegane verbintenissen krachtens de wet of de overeenkomst 
slechts op de beheerde goederen verhaalbaar zijn ( dit is onder meer de 
regel bij de wettelijk georganiseerde gevallen van vereffeningsbe
wind) - wat evenwel de persoonlijke aansprakelijkheid voor fouten 
niet uitsluit. 
Verder zijn de gemeenrechtelijke regels van lastgeving van toepassing 
betreffende de verplichting tot rekenschap en verantwoording (inbe
grepen voordeelsafdracht van krachtens zijn beheer verkregen voor
delen), de belangenconflicten, en dergelijke meer. 

d) In beginsel geen zakelijke of privatieve 
werking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid 

(106) Anderzijds is de positie van de beheerder natuurlijk zwakker 
dan in de gevallen waarin hij volle eigenaar is. 
Verbintenisrechtelijk is het weliswaar mogelijk om met de opdracht
gever overeen te komen dat de opdracht onherroepelijk is, althans 
voor een bepaalde duur of een bepaalde taak. Het is met name 
mogelijk dat de opdrachtgever zich jegens de vertegenwoordiger of 
jegens een derde ertoe verbindt om bepaalde beheersdaden of het 
beheer van goederen gedurende een bepaalde termijn aan een verte
genwoordiger toe te vertrouwen (en intussen zelf niet over die goe
deren te beschikken). Een dergelijke belofte is bindend volgens de 
normale regels voor overeenkomsten in het algemeen (men spreekt 
hier wat onnauwkewig van het ,niandaat van gemeenschappelijk 
belang"(89)), daar waar de gewone lastgeving in afwijking van het 
algemeen overeenkomstenrecht in beginsel wel ten allen tijde opzeg
baar is. 
Dergelijke overeenkomst kan zelfs inhouden dat de eigenaar het 
beheer evenmin terug in handen mag nemen wanneer de vertegen-

(89) Zie voor nadere ont1eding en rechtsgevolgen mijn bijdrage ,Roever reikt de regel van de 
onherroepelijkheid van een lastgeving van gemeenschappelijk be1ang - in het bijzonder bij 
enkele toepassingen in de notariele praktijk", T. Not. 1996-1, dit n.a.v. het cassatiearrest van 
28 juni 1993 (Dupuis), ook besproken door I. DEMUYNCK, ,Het mandaat ,van gemeenschap
pe1ijk belang" en zijn herroepbaarheid", Recente cassatie 1993, 191 v.; A. VAN OEVELEN,,De 
principie1e onherroepelijkheid van een 1astgeving van gemeenschappelijk belang", RW 1993-
94, 1426 v. Zie voor vergelijkbare overwegingen bij de beeindiging van een fiduciair bewind 
ook L. THEVENOZ, ,La fiducie, cendrillon du droit suisse. Propositions pour une reforme", 
ZSRIRDS 1995, (253) 339 v. 
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woordiger overlijdt, wanprestatie pleegt of zelf opzegt (gronden die 
normaal de lastgeving beeindigen), maar ook dan nog het beheer aan 
een vertegenwoordiger zij het een andere persoon moet overlaten. Dit 
is dus niet uitsluitend bij de echte trust te vinden. Indien onherroepe
lijkheid is bedongen (ofuit de aard van het mandaat voortvloeit) moet 
men dan ook steeds goed nagaan wie zichjegens wie verbonden heeft 
tot het onder het beheer van een vertegenwoordiger stellen van de 
goederen. De mogelijke onherroepelijkheid vloeit namelijk niet voort 
uit de aard van het mandaat als dusdanig, maar uit iets daarbuiten, nl. 
de daaraan voorafgaande verhoudingen en afspraken van partijen, 
waarvan het onder andermans beheer stellen van de goederen eigen
lijk slechts een uitvoering vormt(90). 

(107) De bevoegdheidsverlening aan de middellijke vertegenwoor
diger werkt evenwel in beginsel niet zakelijk. Het is als regel niet 
mogelijk op deze wijze de opdrachtgever-eigenaar de macht te ont
nemen om zelf nog op te treden. Anders gezegd: de bevoegdheid van 
de vertegenwoordiger is (zakenrechtelijk) niet privatief; het kan zijn 
dat de eigenaar volgens de beheersovereenkomst niet meer zelf over 
de goederen mag beschikken, maar hij kan het nog wel. W eliswaar 
l(an de overeei1koriistliemeeii verbod opTeggeri,-maar-datWetkfhiet 
zakenrechtelijk, anders gezegd het maakt de eigenaar niet beschik
kingsonbevoegd. Bij overeenkomst kan men immers geen zakelijk 
werkende beperkingen van het eigendomsrecht scheppen (numerus
clausus-beginsel). 
W el kunnen we in ons recht een aantal gevallen van middellijke 
vertegenwoordiging onderscheiden waarbij de gerechtigde niet zelf 
kan optreden. 
Op de eerste plaats gaat het om de gevallen van handelingsonbe
kwaamheid van de eigenaar. Handelingsonbekwaamheid kan echter 
niet het gevolg zijn van een overeenkomst, en heeft bovendien steeds 
werking over het vermogen van de onbekwame in het algemeen. 

(90) Inzake lastgeving werd dit probleem scherp gesteld door SALLE DE LA MARNIERRE, ,Le 
mandat irrevocable", RTDCiv 1937, (241) 257 v., die de onherroepelijkheid van de volmacht 
afleidt uit het feit dat de verlening ervan aan de lasthebber tot doel heeft de uitvoering te 
verzekeren van een verbintenis van de lastgever ten voordele van de lasthebber of van een 
derde: ,Le mandat est irrevocable par nature lorsqu 'il a pour but, grace a l 'exercice par le 
mandataire de son pouvoir de fa ire des actes juridiques pour le compte du mandant, d 'assurer 
['execution d'une obligation de ce dernier, a son profit ou a celui d'un tiers" (p. 260). Ik ben 
het dan ook niet eens met A. VAN OEVELEN, RW 1993-94, 1429, waar hij deze definitie 
onvolledig noemt en onvoldoende concreet. Het is integendeel de enige die aile gevallen dekt 
en terecht de nadrukt legt op het feit dat de oorzaak van de onherroepelijkheid ,van nature" 
buiten de lastgeving zelf moet worden gezocht. 
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V ervolgens vinden we dit ook bij beslag, faillissement en andere 
vormen van vereffeningsbewind. Vereffeningsbewind kan weliswaar 
soms bij overeenkomst worden ingesteld ( een vennootschap kan zich
zelf in vereffening plaatsen, gerechtelijk akkoord, en dergelijke ), 
maar strekt altijd tot een vereffening van een vermogen, nooit tot 
beheer ervan. 

Geen echt vereffeningsbewind, maar tach een geval waarin de be
voegdheid van de bewindvoerder zakelijk werkt, is de testamentaire 
executele over roerende goederen zoals geregeld door art. 1026 en 
1027 BW (met een hoogstduur van 1 jaar). Dit bewind was oorspron
kelijk wellicht bedoeld als vereffeningsbewind, gezien de regel dat 
roerende goederen werden verkocht en de legaten met de opbrengst 
ervan werden uitbetaald (zie in dit verband art. 1037 BW). 

Ook geen vereffeningsbewind, maar wel een begunstigingsbewind is 
het fideicommissair bewind (waar dit toegelaten is, zie hager), doch 
daar is gedurende het bewind niet de verwachter eigenaar, maar wel 
de fiduciaris. 

Een privatief bewind door een middellijk vertegenwoordiger vinden 
we in ons recht m.i. wei bij twee rechtsfiguren die verderop uitvoe
riger ter sprake komen, namelijk de kwaliteitsrekening en de gebon
den mede-eigendom. Ook het administratiekantoor komt in de buurt, 
want hoewel dit op het eerste gezicht valle eigenaar lijkt van de 
gecertificeerde aandelen ( d.i. aandelen waarvoor het certificaten uit
gegeven heeft) beheert hij volgens de wet (art. 43bis § 1 lid 3 en 
124ter § 1 lid 3 en 4 Venn.W.) de aandelen qualitate qua! 

Buiten al deze gevallen is het in ons recht echter niet mogelijk om de 
beschikkingsbevoegdheid over een of meer goederen aan een ander 
toe te vertrouwen, met een (geheel of bijna geheel) uitsluiten van 
zichzelf. Hoogstens kan men omechtstreeks een zakelijke werking 
verkrijgen in die gevallen waarin het eigendomsrecht van de opdracht
gever/begunstigde verkregen werd krachtens een titel die een ontbin
dende voorwaarde bevat voor het geval de eigenaar zelf over de 
goederen zou beschikken in plaats van dit aan de beheerder over te 
laten (en dit slechts voor zover het beding van onvervreemdbaarheid 
geldig is volgens de hogergenoemde maatstaven). 

(108) De bevoegdheid van de middellijke vertegenwoordiger is ver
der in beginsel ook niet hestand tegen faillissement van de eigenaar/ 
begunstigde of een andere vorm van samenloop van diens schuldei
sers. Zij is niet konkursfest(faillissementsvast). Bij faillissement of 
een andere vorm van samenloop van de schuldeisers van de opdracht-
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gever, hoeven deze laatste zich niet te storen aan de lastgeving of 
opdracht (commissie, enz.) en kan de curator deze zonder meer 
beeindigen, om volgens de normale regels de onder beheer gestelde 
goederen te verzilveren ( dit wordt pas anders wanneer de eigendom 
van de begunstigde een gezamenhands karakter krijgt, zie verder). 
Behoudens een mogelijk retentierecht heeft de middellijke vertegen
woordiger verder ook geen enkel recht op de goederen en treedt hij 
aan als louter chirografair schuldeiser, tenzij het voorrecht van de 
commissionair ( dat eigenlijk een pandrecht is) toepasselijk is. Meer in 
het algemeen vormen de goederen geen afgescheiden vermogen, 
zodat de door de vertegenwoordiger beheerde goederen ,bruto" in 
de boedel vallen van de opdrachtgever, en de schuldeisers van schul
den die voor het beheer van die goederen zijn aangegaan geen voor
rang hebben op de andere schuldeisers van de opdrachtgever (wat bv. 
anders is bij een vennootschap ). Dit laatste is slechts anders wanneer 
de vertegenwoordiger zijn pandrecht ook zou kunnen uitoefenen tot 
terugbetaling van schulden aangegaan omwille van het beheer en 
waartoe hij persoonlijk jegens derden zou zijn gehouden. 

CLO~)_js _ er me~I_ dan ~ell_lll§tg~~!"_Q[()pdrachtg~\'_~r, d~11-he 12_ ben _Q_l!_l!_ 

rechten in beginsel ook geen gebonden noch een gezamenhands 
karakter: elk van hen kan in beginsel steeds de verdeling vorderen 
(geen gebonden karakter), en tijdens de onverdeeldheid zou elk van 
hen zelfs ( overeenkomstig het verder besproken cassatiearrest van 9 
september 1994) zijn aandeel in afzonderlijke goederen kunnen ver
vreemden (geen gezamenhands karakter, maar een gewone onver
deeldheid). Hieronder bespreken we figuren waar dat anders is, en die 
dan ook veel dichter bij de trust komen. 

(110) Uit dit alles valt ook afte leiden dat het loutere beheer door een 
middellijk vertegenwoordiger geen trust doet ontstaan in de zin van 
het Haags Trustverdrag, afgezien wellicht van de nog te bespreken 
gevallen als de kwaliteitsrekening en de gebonden mede-eigendom 
(alsmede, naargelang de kwalificatie die men eraan geeft, het admi
nistratiekantoor). 

(111) De handeling waarmee goederen aan het beheer van een mid
dellijk vertegenwoordiger worden toevertrouwd is dus ook geen be
schikking over de goederen, aangezien de vertegenwoordiger er geen 
zakelijk recht op verkrijgt. Het is dus ook geen beschikking om niet, 
en dus niet onderworpen aan de regels inzake inbreng en inkorting 
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e) Certificering van onroerend goed via 
midde11ijke vertegenwoordiging 

(112) Middellijke vertegenwoordiging biedt ook een moge1ijkheid 
om onroerend goed te certificeren zonder de eigendom ervan over 
te dragen. Ons recht kent name1ijk in beginse1 de moge1ijkheid om 
onroerende zake1ijke rechten te be1ichamen in een waardepapier 
(order- oftoonderpapier). Het gaat dan niet meer om een schu1dvorde
ringspapier (zoa1s bv. wisse1brief, ob1igatie en derge1ijke), maar om 
een zakenrechte1ijk waardepapier (zoa1s bv. voor roerend goed het 
cognossement, de cee1 en de warrant). Een toepassing daarvan is ook 
de hypothecaire grosse aan order of toonder(91). Zo kan in beginse1 
ook het eigendomsrecht van een onroerend goed in certificaten wor
den be1ichaamd, dit door midde1 van een akte (sp1itsingsakte), die op 
het hypotheekkantoor wordt overgeschreven, en waarbij bepaa1d 
wordt dat de persoon op wiens naam het goed staat ingeschreven 
(met name de beheerder van het goed) s1echts optreedt a1s 1asthebber 
voor de houders van de certificaten. De eigendom staat met andere 
woorden ten name van de beheerder qualitate qua ingeschreven. De 
certificaathouders zijn evenwe1 onverdee1de mede-eigenaars. De cer
tificaten zouden in beginse1 de vorm moeten hebben van een grosse 
aan order of toonder (de rechtsgevo1gen van certificaten met een 
onderhandse vorm zijn betwist: vo1gens sommige gaan het in dat 
geva1 uits1uitend om schu1dvorderingspapieren en b1ijft de uitgever 
fiduciair eigenaar; anderen 1eiden uit de omschrijving van soortge1ijke 
gevallen in de wetgeving - zie art. 107 en 111 § 1 Beurswetboek 
1990 - af dat ook bij derge1ijke onderhandse effecten de houder 
ervan eigenaar is en niet 1outer een schu1deiser van de uitgever). Deze 
certificaten mogen niet worden verward met de bestaande vastgoed
certificaten op de markt, die s1echts een schu1dvordering op de 
opbrengst van het goed be1ichamen en niet het eigendomsrecht. 

(91) Zie daarover L. RAUCENT, ,Des creances hypothecaires a ordre ou au porteur", R. Prat. 
Not. 1966, 137; P. VAN 0MMESLAGHE, in La transmission des obligations, p. (81) 124, m. 39; 
H. Cousy, ,Hypothecaire 1ening en hypothecair krediet. Actue1e en toekomstige evo1utie", in 
De overeenkomst vandaag en morgen, K1uwer Antwerpen 1990, p. (320) 352-355; Gent 
22 december 1978, BRH 1979, II, 413 (met kritische noot L. GALAUDE, ,Tegenste1baarheid 
aan derden van. de overdracht van hypothecaire schu1dvorderingen aan order"); Bergen 
19 september 1989, JT 1990, 185. 
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3. Nadere ontleding van het statuut van de vordering op de derde, 
die de vertegenwoordiger verwerft 

a) De rechtsregels 

(113) In het licht van het beginsel dat eigendom rechtstreeks van de 
wederpartij naar de opdrachtgever overgaat en ook rechtstreeks in hoofde 
van de opdrachtgever kan ontstaan, dient men m.i. het statuut van de 
schuldvorderingen op derden die de middellijke vertegenwoordiger door 
het sluiten van de handeling verwerft, opnieuw te bekijken. Kan men 
zeggen dat de schuldvordering volledig, in volle eigendom, toekomt aan 
de middellijke vertegenwoordiger? Ofkomt zij ook in zekere zin toe aan 
de opdrachtgever, aldan niet onmiddellijk, en zo ja, in welke zin? 
Art. 103, lid 2 van de Faillissementswet (1997) bepaalt namelijk dat bij 
middellijke vertegenwoordiging, de ,prijs van (de) koopwaren, aan de 
gefailleerde in bewaring gegeven of in consignatie gegeven om te 
worden verkocht voor rekening van de afzender, kan worden terug
gevorderd in zover hij niet is betaald, noch in waardepapier voldaan, 
noch in rekening-courant tussen de gefailleerde en de koper verrekend." 
Uit het woord terugvordering (revindicatie) blijkt duidelijk dat de 
wetgever-hiermee becloelt-clat-- de-sehuldvordering-op de--prijs, -die
nochtans op naam staat van de commissionair, minstens in geval van 
faillissement van die laatste, in eigendom toekomt aan de opdrachtgever. 
Ter vergelijking wil ik wijzen op de bepaling van de Principles of 
European contract law, art. 3:302. Intermediary's Insolvency or 
Fundamental Non-performance to Principal(92). 
,If the intermediary becomes insolvent, or if it commits a fundamental 
non-performance towards the principal, or if prior to the time for 
performance it is clear that there will be a fundamental non-perfor
mance: 
(a) on the principal's demand, the intermediary shall communicate 

the name and address of the third party to the principal; and 
(b) the principal may exercise against the third party the rights acquired 

on the principal's behalf by the intermediary, subject to any defences 
which the third party may set up against the intermediary". 

(92) Het toepassingsgebied van deze bepaling volgt uit het daaraan voorafgaande Article 
3.301: Intermediaries not acting in the name of a Principal: 
,(1) Where an intermediary acts: 

(a) on instructions and on behalf, but not in the name, of a principal, or 
(b) on instructions from a principal but the third party does not know and has no reason 

to know this, the intermediary and the third party are bound to each other. 
(2) The principal and the third party are bound to each other only under the conditions set 

out in Articles 3:302 to 3:304." 
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Hier wordt er van uitgegaan dat de middellijke vertegenwoordiger de 
schuldvordering verkrijgt ,voor rekening van" de opdrachtgever en 
dat deze laatste deze schuldvordering onder nadere voorwaarden ook 
zelf kan uitoefenen; zolang aan die voorwaarden niet is voldaan kan 
dit niet. De Principles spreken zich niet uit over zakenrecht, maar ze 
beschrijven wel de inwendige zijde van de verbintenisrechtelijke 
verhouding tussen vertegenwoordiger en wederpartij, inwendige zijde 
die zoals gezegd in beginsel ook zakelijk werkt. 

b) Hun verklaring 

(114) De meer traditionele verklaring van de regel van art. 103 lid 2 
FaillW. is zaaksvervanging (zakelijke subrogatie). Voor zover de 
regel enkel het gevolg zou zijn van zakelijke subrogatie, speelt die 
slechts wanneer de schuldvordering in de plaats komt van een zaak 
(dus vanaf de eigendomsovergang van de verkochte zaak m.a.w. de 
schuldvordering ontstaat niet in hoofde van de opdrachtgever bij het 
sluiten van de overeenkomst, maar gaat over op de opdrachtgever bij 
de rechtelijke levering van het goed, al kan dit wel op hetzelfde 
ogenblik geschieden(93)), maar wel ongeacht of de middellijke ver
tegenwoordiger openlijk als dusdanig - dit is qualitate qua -
optreedt of verborgen (als naamlener). 

(115) Wat hierbij evenwel ontbreekt, is een verklaring voor het feit 
dat de gesubrogeerde, d.i. de opdrachtgever, zijn schuldvordering 
blijkbaar niet zomaar kan uitoefenen, maar enkel wanneer de verte
genwoordiger insolvabel is. Zolang dat niet het geval is, kan uitslui
tend de vertegenwoordiger de schuldvordering uitoefenen. Men kan 
hierin een op volmacht gegronde bevoegdheid zien, en betogen dat 
deze volmacht impliciet onherroepelijk is, behalve bij insolvabiliteit 
van de vertegenwoordiger. Maar volmacht op zichzelf verschaft de 
vertegenwoordiger geen zakelijk recht op de vordering, zodat bij 
faillissement van de opdrachtgever diens schuldeisers daaraan niet 
gebonden zijn, en de bevoegdheid van de vertegenwoordiger dus zou 
vervallen bij faillissement van de opdrachtgever (94). Dit is echter 
niet het geval. Daaruit moet men afleiden dat de vertegenwoordiger 
wel een zakelijk recht heeft op de vordering. 

(93) In dat geval vindt de overgang door subrogatie een ,logische seconde" later plaats dan 
het ontstaan van de schuldvordering in hoofde van de vertegenwoordiger, maar wei gelijktijdig 
met de eigendomsovergang van de goederen. 
(94) Zie hierover mijn bijdrage in T. Not. !996, 7 v. 
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(116) Een zakelijk recht op de vordering kan ofWel gewoon eigen
dom zijn, die dan in bepaalde gevallen wegvalt ( overgaat op de 
principaal), of een beperkt zakelijk recht, een soort ,bewindsrecht", 
voor zover men het bestaan daarvan in ons recht erkent. 

Wil men eraan vasthouden dat de opdrachtgever inderdaad volledig 
eigenaar is van de schuldvordering op de derde, dan kan men proberen 
de ,terugvordering , door de opdrachtgever in geval van insolvabi
liteit van de vertegenwoordiger te beschouwen als de uitoefening van 
een naastingsrecht. Naastingsrechten, door de uitoefening waarvan 
een goed overgaat, vinden we meermaals in ons recht. Naasting van 
schuldvorderingen vinden we meer bepaald bij de naasting van een 
betwist recht (art. 1699 BW) en bij de de uitoefening van het voor
kooprecht door een pachter (die daardoor in de rechten en plichten 
treedt van de koper). Men kan hier van een soort subrogatie spreken, 
doch die subrogatie treedt niet van rechtswege in, maar slechts door de 
naastingshandeling. Zo men het terugvorderingsrecht van de op
drachtgever als een naastingsrecht beschouwt, is het er wel een dat 
slechts onder nadere voorwaarden kan worden uitgeoefend (met name 
enkel bij insolvabiliteit van de vertegenwoordiger). 

(117) Ook hiermee is niet de hele zaak verldaard. De ,terugvordering" 
van de schuldvordering door de opdrachtgever heeft bv. voorrang op 
een andere schuldeiser van de vertegenwoordiger die de vordering zou 
hebben verkregen (door cessie) of een pandrecht erop. Het recht van de 
opdrachtgever op de schuldvordering moet dus logisch ,ouder" zijn 
dan de datum van het faillissement, aangezien het anders niet zou 
voorgaan. Het moet ook logisch ouder zijn dan elke overdracht of 
inpandgeving van die vordering, zelfs dan een overdracht of inpandge
ving bij voorbaat ( d.i. vooraleer de vertegenwoordiger de verkoop heeft 
gesloten) zoals die in vele kredietovereenkomsten wordt bedongen. Het 
recht van de opdrachtgever moet dus van bij het ontstaan van de 
schuldvordering inherent aanwezig zijn. Daaruit volgt m.i. dat de 
schuldvordering die ontstaat doordat de middellijke vertegenwoordiger 
voor rekening van zijn opdrachtgever handelt met een derde, niet in 
volle eigendom aan de vertegenwoordiger toekomt, ook al heeft hij een 
uitsluitend recht om die vordering uit te oefenen tot aan de ,terug
vordering" (die slechts in geval van faillissement van de vertegenwoor
diger en gelijkgestelde gevallen mogelijk is). 

Ik durf dan ook stellen dat de middellijke vertegenwoordiger ook de 
schuldvorderingen die hij verkrijgt, verkrijgt voor rekening van zijn 
opdrachtgever, wat wil zeggen dat de opdrachtgever eigenaar is van 
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de vordering - in die zin is er in de FaillW. wel degelijk sprake van 
een ,terugvordering" en niet van een zuivere naasting waar de ver
tegenwoordiger een zakelijk werkend bewindsrecht heeft. 

(118) Wanneer men hiertegen zou opwerpen dat een vertegenwoor
diger wel bestaande goederen rechtstreeks voor zijn opdrachtgever 
zou kunnen verkrijgen door levering, maar niet een goed oorspronke
lijk in hoofde van zijn opdrachtgever kan doen ontstaan, dan toonden 
de voorbeelden van de loonfabricage de middellijke vertegenwoordi
ging ten processe reeds aan dat dit onjuist is. 

(119) Wanneer men hiertegen tenslotte zou opwerpen dat met het be
windsrecht een zakelijk recht wordt uitgevonden, dat in ons op een 
numerus clausus van zakelijke rechten gegrond zakenrecht niet wordt 
erkend, wijs ik op het vergelijkbare verschijnsel dat we aantreffen bij 
bepaalde vormen van mede-eigendom (huwgemeenschap, maatschap, 
feitelijke vereniging, beleggingsfonds, giraal effectendepot). Bij schuld
vorderingen hoeft dit verschijnsel niet tot deze gevallen van mede-eigen
dom te worden beperkt, precies omdat het kan worden verklaard vanuit 
de inwendige structuur zelf van de schuldvordering. Waar men voor het 
overige kan beweren dat in ons recht een opsplitsing van eigendom in 
vermogensrecht en bewindsrecht en dus een dual ownership zoals we dat 
vinden bij de echte trust bij zaken slechts mogelijk is in het kader van een 
wettelijke georganiseerde vorm van mede-eigendom(95), dan geldt deze 
beperking daarom nog niet voor schuldvorderingen. 

(120) Ret resultaat is dan ook een bewindsrecht van de vertegen
woordiger, dat de opdrachtgever kan beeindigen overeenkomstig de 
voorwaarden die door de inwendige verhouding zijn bepaald. Men 
kan dit als een trust beschouwen, zij het een die slechts op een enkel 
goed betrekking heeft (de schuldvordering). Zijn er geen voorwaarden 
bepaald, dan geldt de bevoegdheid slechts bij faillissement of onver
mogen van de vertegenwoordiger. Ten aanzien van derden dient 
art. 1690 BW (regeling van overdracht en inpandgeving van schuld
vorderingen) naar analogie te worden toegepast, onverminderd de 
bijzondere regels inzake faillissement (het reeds besproken art. 103 
FaillW.). Daaruit volgt m.i. dat de kennis van de wederpartij van het 
voor andermans rekening of qualitate qua optreden van de tussen
persoon in beginsel bepalend zal zijn. 

(95) Zie voor deze discussie i.h.b. W. VAN GERVEN, ,Van 'croupiers' in de zin van art. 1861 
BW en 'trustees"', Recht in beweging, Opstellen aangeboden aan prof mr. ridder R. Victor, 
Kluwer, Antwerpen, II, 1159 v. 
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(121) Gevolg van het bewindsrecht van de vertegenwoordiger is 
verder ook dat de schuldenaar niet bevrijdend kan betalen aan de 
rechthebbende (opdrachtgever), en dater zonder het akkoord van de 
bewindvoerder ook geen schuldvergelijking (verrekening) met schul
den van de opdrachtgever kan plaatsvinden. Het is eerst anders wan
neer de vertegenwoordiger afstand doet van zijn bewindsbevoegd
heid; waar dit gebeurt, gebeurt het meestal in de vorm van een cessie 
aan de opdrachtgever. De overeenkomst kan nader bepalen vanaf 
wanneer de opdrachtgever zelf de schuldvordering kan uitoefenen. 
Het Zwitserse recht bepaalt dat bij gebreke daarvan dit mogelijk is 
zodra de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de vertegen
woordiger heeft vervuld (art. 401 OR) wat dus inhoudt dat het recht 
van de vertegenwoordiger ook vergelijkbaar is met een retentierecht. 

(122) Omgekeerd impliceert art. 103 FaillW. dat de wederpartij de 
schuldvordering van de vertegenwoordiger in beginsel wel kan ver
rekenen met de schulden van die vertegenwoordiger zelf, tenzij de 
wederpartij daarvan afstand zou hebben gedaan (beding van niet
verrekening in plaats van het beding van eenheid van rekening). We 
zullen zien dat dit la_atste tnetna111e gebeurtin het gevalvande zgn. 
kwaliteitsrekening. In de gevallen van vermogensbeheer en bij ver
handeling van derdengelden door beroepsmensen ( advocaten, nota
rissen, enz.) bestaat de verplichting om de tegoeden gescheiden te 
houden door middel van een kwaliteitsrekening en niet-verrekening te 
bedingen; bij andere gevallen van middellijke vertegenwoordiging 
echter heeft de vertegenwoordiger wel de verplichting rekenschap af 
te leggen, maar geen ,afscheidingsplicht". 

4. De kwaliteitsrekening 

a. Mogelijke kwalificaties 

(123) Een bijzondere toepassing van de middellijke vertegenwoordi
ging is m.i. ook de reeds genoemde kwaliteitsrekening. Een kwali
teitsrekening is per definitie een rekening (die een verbintenisrechte
lijke verhouding is) die door de rekeninghouder wordt ,gehouden" 
(beheerd) qualitate qua, d.i. niet voor eigen rekening, maar voor 
rekening van een of meer andere personen(96) (of, voor zover het 
recht dit erkent, een afgezonderd vermogen dat niet aan een persoon 

(96) Waarbij de rekeninghouder wel een van die personen kan zijn. 

778 



------------- ------~-==-'-'-----=---=.L~-.,: 

zou toebehoren)(97). De rekeninghouder is met de schuldenaar van de 
vordering (rekeningvoerende instelling) overeengekomen dat hij de 
rekening houdt ,voor rekening van derden". De rekening staat even
wei niet op naam van de rechthebbende-begunstigde, en de schulde
naar van de rekening ( d.i. de bank) heeft in beginsel geen verbinte
nisrechtelijke verhouding met de rechthebbende-begunstigde. Anders 
gezegd, de rechthebbende-begunstigde is geen ,schuldeiser" jegens 
de bank en in beginsel niet bevoegd om over de schuldvordering 
jegens de bank (het rekeningtegoed) te beschikken. 
Geen kwaliteitsrekening is bv. een rekening op gemeenschappelijke 
naam, waarbij de vordering mede-eigendom is van de rekeninghou
ders zelf, of waarbij de ene rekeninghouder eigenaar is en de andere 
pandhouder of vruchtgebruiker van de vordering (zo bv. is een ,ge
blokkeerde rekening" van een huurwaarborg geen kwaliteitsreke
ning). Evenmin een kwaliteitsrekening is een rekening op naam van 
een rechtspersoon, al kan natuurlijk enkel het bevoegde orgaan van 
die rechtspersoon daarover beschikken (bv. de rekening van een 
vereniging van mede-eigenaars, waarover de ,syndicus" bevoegd 
is). Evenmin een kwaliteitsrekening in eigenlijke zin is een rekening 
op naam van een gebonden mede-eigendom, wat inhoudt dat over de 
goederen van die mede-eigendom slechts kan worden beschikt vol
gens de regels die voor het bestuur van die mede-eigendom gelden, al 
lijkt dit wel op een kwaliteitsrekening in die gevallen waarin de 
afzonderlijke mede-eigenaars geen bestuursbevoegdheid hebben. Dit 
laatste is bv. het geval bij een feitelijke vereniging (vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid)(98); staat de rekening op naam van die vereni
ging, dan behoort het tegoed tot het verenigingsvermogen, dat in 
gebonden mede-eigendom is tussen de leden. De lasthebber handelt 
niet in eigen naam of qualitate qua, maar in naam van de (leden van 
de) vereniging. De rechtsverhoudingen moeten daardoor ten dele 
anders worden ontleed. Om die reden laten we deze rekeningen hier 
eveneens buiten beschouwing. 
Bij vele beroepen en bedrijvigheden is men wettelijk verplicht om 
derdengelden en in sommige gevallen ook andere goederen, zoals 

(97) Omzeggens aile afgescheiden vermogens die ons recht kent, zijn ofurel gevallen van 
mede-eigendom (maatschap, feitelijke vereniging, huwelijksgemeenschap, enz.) ofWel rechts
personen (vennootschap met rechtspersoonlijkheid, vzw, stichting). M.i. kan men hoogstens in 
sommige gevallen van rechtspersoon in oprichting spreken van een dergelijk, in zekere mate 
door het recht erkend, afgescheiden vermogen. 
(98) Ret is bv. ook het geval bij een beleggingsfonds, een giraal effectendepot, enz. Bij een 
maatschap en een huwelijksgemeenschap daarentegen zullen de mede-eigenaars meestal wel 
elk afzonderlijk over de rekening kunnen beschikken. 

779 



effecten- slechts via zo'n kwaliteitsrekening te beheren (advocaten, 
notarissen, vermogensbeheerders, beursmakelaars, en dergelijke). 
Daarbuiten kan ook overeengekomen zijn dat dit gebeurt (bv. de 
escrawrekeningen ). 

(124) Nu komt het erop aan de zakelijke rechten van de betrokken 
partijen, d.i. enerzijds de rekeninghouder qualitate qua en anderzijds 
de rechthebbenden, te bepalen(99). We bespreken daarbij met name 
de kwaliteitsrekening die een tegoed in geld betreft, waarbij dus de 
,zakelijke" rechten op de schuldvordering (het rekeningtegoed) moe
ten worden bepaald (is de kwaliteitsrekening een girale effectenreke
ning, die wordt aangehouden bij een bij een erkend effectenverkeer
stelsel aangesloten beursmakelaar, dan is dit geen probleem, aange
zien de wet zelfbepaalt dat de rechten van de deponenten ,onlichame
lijke zakelijke rechten" op de gedeponeerde effecten zijn(lOO)). Wel
nu, indien de gerechtigde geen zakelijk recht heeft op de 
schuldvordering (en dit recht kan o.i. enkel een eigendomsrecht zijn, 
zie verder), valt de vordering in volle eigendom in het vermogen van 
de rekeninghouder en geniet de begunstigde geen zakenrechtelijke 
-~e~11~f1Iligg. _In die~ 11ij vye_l_ee11 za]<:f:)!ijk _recht }:l~~ft, clie_nt t_e "'_Orden 
nagegaan of ook de rekeninghouder een zakelijk werkend recht kan 
hebben, zoals bij middellijke vertegenwoordiging mogelijk is (zie 
hierboven), dan wel ofhij enkel een obligatoor recht heeft (volmacht). 
Wat in ons recht echter niet kan, is stellen dat de rekeninghouder de 
volle eigendom heeft van de schuldvordering, maar dat ze desondanks 
niet in zijn vermogen valt. 

(125) Nu is het inderdaad goed mogelijk dat iemand voor derden 
bestemde gelden beheert in eigen naam en dat hij volle eigenaar is van 
de schuldvordering op de bank. W anneer de rekeninghouder krach
tens de inwendige verhouding met de bank de volle eigenaar is van de 
schuldvordering op het tegoed, dan is dat misschien jammer voor de 
rechthebbende-begunstigde, maar dan is dat zo. Enkel is het zo dat de 
rekeninghouder in een heel aantal gevallen verplicht is ervoor te 
zorgen dat dit niet zo is. Hij is verplicht om ervoor te zorgen dat de 

(99) Men kan deze vraag natuurlijk niet oplossen door op voorhand te zeggen dater maar van 
een kwaliteitsrekening sprake is wanneer de rekeninghouder ook eigenaar is, en dat het 
daarbuiten om een pseudo-kwaliteitsrekening zou gaan (zoals S. KORTMANN & N. FABER, 
,De kwaliteitsrekening en art. 22 van het ontwerp van de Wet op het notarisambt", WPNR 
1998, 6303, p. 137 v.); de vraag is immers precies wat bij het soort rekeningen dat wij 
gemeenlijk kwaliteitsrekeningen noemen het zakelijk statuut is. 
(100) Art. 10 KB nr. 62 van 10 november 1967 zoals gewijzigd bij W. 7 apri11995. 
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inwendige rechtsverhouding met de bank dusdanig is, dat de schuld
vordering niet in zijn vermogen valt(lOl). Deze verplichting bestaat 
zoals gezegd voor notarissen, advocaten, en dergelijke, voor vermo
gensbeheerders, voor beursmakelaars, enzovoort. 
Daarbij moet duidelijk worden gesteld dat die personen nog helemaal 
riiet aan hun verplichting voldoen door enkel maar de gelden die voor 
derden bestemd zijn op een afzonderlijke rekening te plaatsen. Zolang 
de rekeninghouder volle eigenaar is van de schuldvordering op het 
tegoed daarvan, verandert dat in het geheel niets. De begunstigde
rechthebbende kan dan immers noch het geld revindiceren, want de 
bank is daarvan eigenaar, noch de schuldvordering op het tegoed, 
vermits de rekeninghouder daarvan eigenaar is, noch de schuldverge
lijking door de bank met schulden van de rekeninghouder tegen
houden. Een zakelijke bescherming verkrijgt de rechthebbende 
slechts wanneer hij ofwel eigenaar is van de schuldvordering (of 
mede-eigenaar), ofwel een pandrecht heeft op de schuldvordering. 

(126) Rond deze zeer eenvoudige beginselen wordt in de rechtsleer 
vaak een rookgordijn opgetrokken door te spreken van ,vermogens
afscheiding". Men lijkt er daarbij van uit te gaan dat men door van het 
recht op een tegoed een afzonderlijke schuldvordering te maken 
(d.w.z. door een afzonderlijke rekening aan te houden), daarvan ook 
een afzonderlijk vermogen zou maken, dat geen deel zou uitmaken 
van het vermogen van de rekeninghouder, hoewel die er wei nog 
eigenaar van zou zijn. Men verwart hier evenwel de afscheiding van 
een rekening die de individualisering vormt van een ( enkel) goed, met 
de schepping van een afgescheiden vermogen. 
Welnu, het afzonderlijk boeken van een tegoed op een afzonderlijke 
rekening, betekent op zichzelf enkel dat er sprake is van een afzonder
lijke schuldvordering, een afzonderlijk goed, dat op zichzelf voorwerp 
kan zijn van zakelijke rechten ( eigendom, pandrecht en dergelijke). 
Zolang er geen afzonderlijke rekeningen zijn, zijn er geen afzonder
lijke schuldvorderingen, en is althans bij geldrekeningen het zakelijk 
statuut van het tegoed jegens die schuldenaar noodzakelijk eenvor
mig: het is dan niet mogelijk dat een deel van dat tegoed zakenrech
telijk een ander statuut zou hebben dan een ander deel ervan(102). In 

(101) Zie in dit verband A.M. STRANART e.a. ,La saisie-arret bancaire", in RPDB Compl. 
VIII, nr. 61. 
(102) De afbakening van schu1dvorderingen a1s eenheid is we1iswaar louter bepaald door de 
inwendige verhouding (tussen schuldeiser en schuldenaar), maar dat betekent niet dat het 
zakenrechtelijk eenheidsbeginsel helemaal niet meer speelt (vgl. hoger). 
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die zin is het houden van gescheiden rekeningen een noodzakelijke 
doch geen voldoende voorwaarde om de rechthebbende van de gelden 
een zakenrechtelijke bescherming te kunnen bieden. Is er een afzon
derlijke rekening, dan maakt omgekeerd ook de voortdurende schuld
vergelijking dat er ook altij d slechts een enkele schuldvordering, een 
enkel goed is, en geen meerdere schuldvorderingen betreffende (del en 
van) dezelfde rekening. 
Met een ,afgescheiden vermogen" heeft dit echter niets te maken. 
Een afgescheiden vermogen houdt in dat er minstens potentieel een 
geheel van goederen is, waarop voorrang bestaat voor de schuldeisers 
jegens wie door het bestuur van dat vermogen schulden zijn ontstaan, 
en dat netto na aftrek van die schulden, d.w.z. in abstracte aandelen, 
toekomt aan meerdere personen, zij het in onverdeelde aandelen 
(mede-eigendom), zij het in opsplitsing van eigendom ( eigendom 
tegenover pandrecht, eigendom tegenover vruchtgebruik, en derge
lijke ). Een afgescheiden vermogen wordt ook gekenmerkt door een 
veralgemeende zaaksvervanging of subrogatie. We vinden dat bv. bij 
een maatschap en een feitelijke vereniging, bij een openbaar beleg
gingsfonds en een giraal effectendepot. Bij een kwaliteitsrekening is 
daarvan geen sprake: h~t gaat noodJ;akelijk om_ een enkel goed (niet 
enkel is er feitelijk maar een goed, het gaat noodzakelijkerwijze om 
een goed), en er is geen zaaksvervanging, geen ,tracing into the 
product" wanneer het geld wordt afgehaald of overgeboekt. Het gaat 
dus niet om een vermogen (zo men wil kan men dit een pseudo
vermogen noemen: het heeft met een vermogen niets gemeen, behalve 
dat sommigen het ermee verwarren). 

Dat ons recht in een aantal gevallen afgescheiden vermogens kent, 
betekent helemaal niet dat er een zakenrechtelijke bescherming zou 
ontstaan zonder zakelijk recht, en evenmin dat het recht op of aandeel 
in dat vermogen niet in het prive-vermogen van de rechthebbende, 
deelgenoot en dergelijke zou vallen. Bij een afgescheiden vermogen 
zijn er meerdere rechthebbenden, en van elk van hen valt het recht als 
een goed in hun (prive-)vermogen(103). De huwelijksgemeenschap is 
een afgescheiden vermogen, en dat betekent dat het aandeel van elke 
echtgenoot daarin tot het vermogen van die echtgenoot behoort en 
diens eigen schuldeisers zich daar in beginsel op kunnen verhalen. De 
maatschap is een afgescheiden vermogen, en dat betekent dat het 

(103) Het is natuurlijk mogelijk dat de wetgever bepaalt, zoals in Quebec (zie art. 1261 CCQ), 
dat dit vermogen eigendom is van niemand, maar ook dan kan men er niet onderuit dat de 
verschillende bestanddelen die tesamen het eigendomsrecht vormen, nog altijd aan iemand 
worden toebedeeld, en dat men dus in werkelijkheid toch met een gedeelde eigendom zit. 
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aandeel van elke maat daarin tot het vermogen van die maat behoort 
en diens prive-schuldeisers zich daar in beginsel op kunnen verhalen. 
W anneer derdengelden op een afzonderlijke rekening zijn geplaatst, 
dan valt de schuldvordering daarop nog altijd noodzakelijkerwijze in 
het vermogen van een welbepaalde persoon (zij het in eigendom, zij 
het in beperkt recht, zij het volledig dan wel voor een aandeel) en 
kunnen diens schuldeisers zich daarop in beginsel verhalen. Ook met 
een afgescheiden vermogen voor zover daar al sprake van zou kunnen 
zijn bij een kwaliteitsrekening ontsnapt men er dus niet aan dat de 
schuldvordering op het tegoed toekomt aan een bepaalde persoon en 
diens schuldeisers zich daarop kunnen verhalen. Spreken van vermo
gensafscheiding ontslaat er ons niet van om duidelijk te zeggen welke 
zakelijke rechten enerzijds de rekeninghouder en anderzijds de recht
hebbende op de schuldvordering hebben, en de rechtsgevolgen daar
van uit te spreken, namelijk dat het zakelijk recht dat de ene en/of de 
andere heeft ook door diens schuldeisers in beslag kan worden ge
nomen en in de boedel valt bij diens faillissement. 

Kan men de zakemechtelijke bescherming van de begunstigde-recht
hebbende misschien verklaren door in de kwaliteitsrekening een 
delegatie-overeenkomst te zien, waarbij deze als delegataris een eigen 
recht zou hebben op de bank als gedelegeerde? De delegataris heeft in 
geval van delegatie inderdaad een eigen recht; alleen is de schulde
naar van het tegoed van een kwaliteitsrekening - de bank - in het 
geheel geen gedelegeerde: de schuldenaar (rekeningvoerende bank) 
verbindt zich helemaal niet jegens de rechthebbende-begunstigde op 
verzoek van de rekeninghouder, tenzij natuurlijk op het ogenblik 
waarop deze opdracht geeft tot overschrijving op een rekening van 
de begunstigde en het tegoed aldus van de kwaliteitsrekening ver
dwijnt. Maar daarbuiten wenst de bank met de inwendige verhouding 
tussen rekeninghouder qualitate qua en rechthebbende niets te maken 
te hebben. 

(127) De enige manier om te beletten dat het tegoed op een kwali
teitsrekening althans het nettotegoed toekomt aan het geheel van de 
schuldeisers van de rekeninghouder, is dan ook de begunstigde een 
zakelijk recht toekennen. En binnen de numerus clausus van zakelijke 
rechten komen daarvoor slechts eigendom of pand in aanmerking. 

Nemen we eerst de constructie door middel van een pandrecht. Ret 
moet inderdaad mogelijk zijn een derdemekening aldus op te bouwen. 
Er bestaan overigens een aantal gevallen waarin geld wordt omgezet 
in een rekeningtegoed, precies om de eigendom daarvan te kunnen 
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opsplitsen in naakte eigendom en pandrecht (bv. de geblokkeerde 
rekening voor huurwaarborg), maar daarbij gaat het niet om kwali
teitsrekeningen, maar om rekeningen onder gemeenschappelijke 
naam. Dit verschilt overigens wel erg van de kwaliteitsrekeningen 
die we ontmoeten. In dat geval immers houdt de rekeninghouder de 
rekening precies niet qualitate qua, voor rekening van iemand anders, 
maar voor rekening van zichzelf, zij het dat zijn vordering met een 
pandrecht is bezwaard. Dat pandrecht moet dan de schuldvordering 
van de begunstigde op de rekeninghouder verzekeren. Dat veronder
stelt dat men bv. de verhouding notaris-koper-verkoper als een dele
gatieovereenkomst kwalificeert, waarbij de verkoper aan de notaris 
delegeert om zich jegens de koper te verbinden tot betaling van het 
bedrag dat de verkoper daartoe aan de notaris betaalt. Dat veronder
stelt ook dat de inpandgeving wordt meegedeeld aan de bank wat 
zeker niet het geval is bij de bestaande kwaliteitsrekeningen. Het 
betekent verder ook dat bij het gebruik van een generale kwaliteits
rekening (met gelden voor meerdere derden, dit i.t.t. een speciale 
kwaliteitsrekening per derde) er een volgorde van pandrechten ont
staat, en de oudste derde steeds voorgaat. Het betekent ook dat de 
d~r_qe overeenkomstig art. 3 van de Handelspandwet, de rente en het 
kapitaaf op-de vervaldag kan-inn en en aangez!en --de schufdvordering
op de bank op zicht opeisbaar is wil dat zeggen ten allen tijde, mits de 
door pand verzekerde schuldvordering opeisbaar is, of, zo men van 
oordeel is dat deze bepaling niet van toepassing is bij burgerlijk pand, 
daartoe aan de rechter machtiging kan vragen. Kortom, al is het 
mogelijk de schuldvordering bij een derdenrekening te kwalificeren 
als eigendom van de rekeninghouder en in pand gegeven aan de derde, 
dit is niet de wijze waarop kwaliteitsrekeningen werken, en minstens 
sommige gevolgen van die constructie zijn ook onwenselijk. Voor 
zover er een pandrecht is in de werkelijk voorkomende gevallen, 
berust het ook veeleer bij de ,rekeninghouder" tot zekerheid van de 
door hem gemaakte kosten(104). 

(128) M.i. dient de rechthebbende derde dan ook te worden be
schouwd als eigenaar (of bij meerdere rechthebbenden mede-eige-

(104) Een ander voorbeeld van zo'n rekening onder gemeenschappelijke naam betreft het 
tegoed van een inpandgegeven vordering die ge"ind wordt door de pandhouder, maar dat deze 
nog niet voor zich mag houden omdat zijn met het pand verzekerde vordering nog niet 
opeisbaar is. 
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naar) van de schuldvordering in een kwaliteitsrekening(1 05); dit is de 
enige in ons recht mogelijke en werkbare constructie die de gerech
tigde een zakelijke bescherming biedt. Ook de lege ferenda dient men 
voor een dergelijke constructie te kiezen. De redenen hiervoor heb ik 
mut. mut. elders(1 06) uiteengezet. 

Bij de regeling van een bijzondere vorm van kwaliteitsrekening, nl. de 
effectenrekening van de beursmakelaar (bij KB nr. 62 giraal effecten
verkeer 1 0-11-1967) heeft de wetgever duidelijk hiervoor gekozen 
(het betreft hier wel een vrij verschillende soort kwaliteitsrekening, 
aangezien het niet gaat om geld, maar om effecten, waardoor de 
confusio nummorum niet speelt en de gerechtigden niet zozeer eige
naar zijn van de vordering van de beursmakelaar op de houder van de 
effecten, als wel eigenaar van een aandeel in het effectendepot zelf, of 
juister nog eigenaar van een aandeel in een aandeel van een effecten
depot, een tweetrapsstelsel dus(107)). Onduidelijker en verward is 
daarentegen de regeling van de clientenrekeningen van de beleggings
vennootschappen in art. 77 § 2 en 3 Beleggingsdienstenwet 6-4-1995 
(de wet kent een voorrecht toe wanneer de client de gelden niet kan 
terugvorderen, doch verduidelijkt niet wanneer terugvordering al dan 
niet mogelijk is). 

b) Nadere regels en gevolgen 

(129) Personen die beroepshalve gelden van derden beheren, dienen 
dan ook te worden verplicht ervoor te zorgen dat de rekening waarop 
zij die gelden beheren krachtens de inwendige rechtsverhouding (met 
de bank) van die aard is, dat de derden eigenaar zijn van die schuld
vordering. 

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om dit te verwezen
lijken? Twee zaken spelen daarbij een rol. 

(105) In die zin voor de kwaliteitsrekening van de notaris bv. H. DE PAGE, Traite, V, nr. 267; 
verdere verwijzingen bij E. DIRIX, in ,Kwaliteitsrekeningen. Algemene inleiding en toepassin
gen" ter perse in Inzake kwaliteit, 1998. 
(106) Zie mijn bijdrage in RW 1996-97, 137 v.; in Le trust et Ia fiducie I De trust en de 
fiduciaire overeenkomst, p. 277 v. 
(107) De bewaargeverheeftnamelijk een aandeel in de ,hoop" van de aangeslotene bij wie hij 
een effectenrekening heeft, en deze ,hoop" bestaat op zijn beurt uit enerzijds de door de 
aangeslotene bewaarde effecten en anderzijds het aandeel van de aanges1otene in de ,hoop" 
effecten van die aard bij de effectenkas (in Be1gie de CIK, die wordt opgeslorpt door de B.Ex. 
(Brussels exchanges, d.i. de gefuseerde Brusselse beurs) of een andere centrale). De bewaar
gever bezit dus een aandeel van een hoop die voomamelijk een aandeel in een grotere hoop 
omvat. 
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(130) Wat de verhouding met de bank betreft is het in beginsel 
voldoende dat de rekeninghouder de rekening qualitate qua aanhoudt. 
Door de rekening qualitate qua aan te houden treedt hij immers op als 
middellijke vertegenwoordiger van de derden in verhouding tot de 
bank. Ret is juist dat de leer van de rechtstreekse levering tussen de 
opdrachtgever en de wederpartij van een middellijk vertegenwoordi
ger hier niet speelt(108). De schuldvordering op de bank wordt 
immers niet verkregen door een cessie aan de rekeninghouder q.q., 
maar doordat de bank zichjegens de rekeninghouder heeft verbonden 
(meestal kan men daarin het gevolg van een delegatie zien). Doch het 
gaat wel om schuldvorderingen die de vertegenwoordiger q.q. heeft 
verkregen. Volgens de hoger gemaakte ontleding komen dergelijke 
schuldvorderingen in eigendom toe aan de opdrachtgever, doch be
zwaard met een zakelijk werkend bewindsrecht van de vertegenwoor
diger. Toegepast op de kwaliteitsrekening betekent dit dat de recht
hebbende derde eigenaar (of zo er meerdere gerechtigden zijn mede
eigenaar) is van de schuldvordering, maar de rekeninghouder een 
zakelijk werkend bewindsrecht heeft. Als bewindvoerder ,houdt" 
de rekeninghouder de schuldvordering niet voor zichzelf, maar voor 
rekening van de rechthebbende(n) (houderschap of detentie wordt hier 
weliswaar in overdrachtelijke zin gebruikt, maar dit analogisch ge
bruik van bezitsbegrippen bij schuldvorderingen is m.i. doorgaans wel 
zinvol). De rechthebbende kan de schuldvordering dan ook ,revindi
ceren" bij faillissement van de rekeninghouder (vgl. Art. 103 lid 2 
FaillW.). Indien de vordering toch zou worden ge1nd door de curator 
en dergelijke, dan dient dit geld te worden terugbetaald en vormt deze 
verplichting een ,boedelschuld". 

(131) W el is het niet zo dat een rekeninghouder zomaar voor zichzelf 
kan beslissen dat hij een bepaald tegoed vanaf nu voor een derde gaat 
houden(l 09). Ook aan de rechtsverhouding tussen rekeninghouder en 
rechthebbende worden bepaalde eisen gesteld. De rekeninghouder 
moet namelijk in een welbepaalde rechtsverhouding staan tegenover 
de rechthebbende krachtens dewelke hij de schuldvordering houdt 
voor rekening van de rechthebbende. Art. 103 FaillW. geldt immers 
alleen bij middellijke vertegenwoordiging, en er moet dus een bron 
zijn voor dergelijke vertegenwoordiging: een lastgevings- of op-

(108) Dit wordt als argument gehanteerd doorS. KoRTMANN & N. FABER, WPNR, 6303, p. 
140. 
(109) Het !outer ,bestemmen" van de gelden is niet voldoende- zie bv. Brussel9 juli 1957, 
RW 1957-58, 455; Brussel 16 april 1987, JT 1987, 575; Antwerpen 20 april 1993, R.Not.b. 
1993, 454. 
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drachtovereenkomst, een overeenkomst van bewaargeving, of een 
soortgelijke rechtsverhouding krachtens dewelke hij de schuldvorde
ring op het tegoed houdt voor rekening van die opdrachtgever(s). De 
rekeninghouder kan zichzelf niet eenzijdig tot middellijk vertegen
woordiger aanstellen- althans niet op zakenrechtelijk vlak. Wellicht 
is het evenmin voldoende dat hij door een schuldenaar van de recht
hebbende of een solvens wordt aangesteld zonder medeweten van de 
rechthebbende zelf (of diens eerdere vertegenwoordiger). 
Indien aan deze voorwaarden is voldaan, is de rechthebbende in 
beginsel eigenaar van de schuldvordering. W el dient men erover te 
waken dat de bank geen beding van eenheid van rekening (tussen de 
kwaliteits- en andere rekeningen van dezelfde rekeninghouder) kan 
inroepen, omdat dan het recht van de rechthebbenden door vermen
ging teniet zou gaan, althans de bank schuldvergelijking zou kunnen 
toepassen met schuldvorderingen op de rekeninghouder. 

(132) De gerechtigde kan het bewindsrecht slechts beeindigen voor 
zover de inwendige rechtsverhouding met de rekeninghouder (de 
lastgevingsovereenkomst) dat mogelijk maakt, en is hestand tegen 
een faillissement van de gerechtigde. In de meeste gevallen zal, in 
afwijking van de gewone regel bij lastgeving, de vertegenwoordiging, 
en dus ook het bewindsrecht, niet eenzijdig ad nutum herroepbaar 
zijn, omdat ofwel de vertegenwoordiger ofwel een derde er recht op 
heeft dat de begunstigde niet zelf over het tegoed kan beschikken 
(zgn. ,mandaat van gemeenschappelijk belang"). De vertegenwoor
diging kan slechts worden opgezegd onder de voorwaarden die door 
die onderliggende verhouding zijn bepaald, dan wel bij instemming 
van of emstige tekortkoming van de partij die er recht op heeft dat de 
vertegenwoordiger niet zelf over het tegoed beschikt. Dit alles heb ik 
elders nader uitgewerkt in een bijdrage over het zgn. mandaat van 
gemeenschappelijk belang(llO). 
Het bewindsrecht van de rekeninghouder zelf moet m.i. worden be
schouwd als een goed dat niet vatbaar is voor uitwinning, en dus ook 
niet voor beslag. Het valt ook niet in de boedel bij faillissement van de 
rekeninghouder. De rechthebbenden kunnen de vordering revindice
ren, zij het dat in geval er meerdere rechthebbenden (of potentiele 
rechthebbenden) zijn, er voor de vereffening een andere bewindvoer
der zal moeten worden aangesteld. 

(110) Mijn eerder genoemde bijdrage in T Not. 1996-1, 7 v. 
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(133) V ermits de schuldvordering niet in het vermogen valt van de 
rekeninghouder (omdat hij geen eigenaar is), kan ze door zijn schuld
eisers ook niet in beslag worden genomen. Aangezien niet is uit te 
sluiten dat op de kwaliteitsrekening ook gelden van de rekeninghou
der zelf staan, zal de bank waaronder beslag wordt gelegd tegen de 
rekeninghouder wel melding moeten maken van de kwaliteitsreke
ning, doch ook van het kwaliteitskarakter daarvan(111 ), wat inhoudt 
dat het tegoed in beginsel niet tot het vermogen van de beslagen 
rekeninghouder behoort. 
Omgekeerd is het aandeel van de rechthebbende in de schuldvorde
ring op de bank in beginsel wei vatbaar voor derdenbeslag, maar 
anders dan bij een beslag op schuldvorderingen die ook op naam staan 
van de rechthebbende, zal het beslag hier moeten worden gelegd 
onder de bewindvoerder; de bank kent immers de naam van de 
rechthebbende niet, of in ieder geval niet diens precieze rechten. 
Normaal legt men derdenbeslag weliswaar bij de schuldenaar van 
de inbeslaggenomen schuldvorderingen, d.i. de bank, omdat normaal 
de schuldenaar de ,houder" is van de schuldvordering (in overdrach
telijke zin). Bij een kwaliteitsrekening is er evenwel sprake van een 
tweetrapshoud~rschap. pe ba* ho11dt d~ schuldvord~ring yoor de 
rekeninghouder, die deze op zijn beurt niet voor zichzelfhoudt, maar 
voor de rechthebbende. Aldus is het de rekeninghouder die de verkla
ring moet doen en desnoods eenvoudig schuldenaar kan worden ver
klaard(112). 
Een dergelijk meertrapsstelsel vinden we zoals gezegd in een bijzon
dere wettelijke geregelde kwaliteitsrekening, nl. de effectenrekening 
van de beursmakelaar (zie art. 9 KB nr. 62 giraal effectenverkeer 
10 november 1967). Een vergelijkbare regeling vinden we in art. 77 
Beleggingsdienstenwet 6 april 1995 voor clientenrekeningen van 
beleggingsvennootschappen. 

(111) Zie hierover nader E. DIRJX, ,Kwa1iteitsrekeningen", TPR 1996 (71) 84, nr. 14; ,Les 
comptes rubriques et qua1itatifs ", in Le trust et !a fiducie I De trust en de fiduciaire overeen
komst, p. (175) 188, nr. 14. 
(112) De bespreking van het beroepsgeheim valt buiten het bestek van deze bijdrage. Zie 
daarvoor mijn bijdrage ,Deontologie professionnelle et conduite loyale du proces - Profes
sional ethics and procedural fairness", Belgisch rapport voor het IXe Wereldcongres voor 
Procesrecht, Coimbra/Lissabon augustus 1991, in Role et organisation des magistrats et 
avocats dans les societes contemporaines, IXieme Congres mondial de droitjudiciaire (Rap
ports belges), Kluwer, Antwerpen, 1992, p. 3 v. Samengevat meen ik dat het beroepsgeheim 
(verschoningsrecht) enkel de gegevens betreffende de oorsprong en de bestemming van de 
gelden dekt, niet het feit zelf van het aanhouden ervan. 
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(134) Ret eigendomsrecht van de vordering kan opgesplitst zijn, bv. 
doordat een partij eigenaar is en een andere vruchtgebruiker, of een 
partij eigenaar en een andere pandhouder. 

Zoals gezegd is het ook mogelijk dat er enerzijds een partij is die 
gerechtigde is op het tegoed onder opschortende voorwaarde, en een 
andere die gerechtigde is onder ontbindende voorwaarde. Dit komt 
vaak voor bij door een notaris aangehouden tegoeden, i.h.b. de koop
som. Een ander voorbeeld vinden we wanneer er tussen de recht
hebbenden een tontineverhouding bestaat. Gezien de aard van het 
goed, nl. een schuldvordering, is ook een dergelijke opsplitsing in
derdaad mogelijk. 

(135) Tenslotte is het ook goed mogelijk dat de rekeninghouder een 
enkele rekening voert voor meerdere rechthebbenden uit verschil
lende verrichtingen of rechtsverhoudingen. Men noemt dit ook een 
algemene of generale derdenrekening tegenover de speciale derden
rekening, die slechts tegoeden van een gerechtigde betreft. Notarissen 
houden in beginsel afzonderlijke rubriekrekeningen voor elke verrich
ting (zie ook KB 14 december 1935), maar daamaast toch ook een 
algemene derdenrekening; bij beleggingsvennootschappen zijn hei
den mogelijk (art. 77 Beleggingsdienstenwet 6-4-1995); advocaten 
daarentegen hebben behalve voor erg belangrijke bedragen meestal 
maar een derdenrekening, waarop de verschillende derdengelden 
vermengd zijn (zie Art. 1 Reglement van de Nationale Orde van 
advocaten van 19-1-1989; art. 3.8.1. Europese Code van deontologie). 

In zo'n geval ontstaat er een mede-eigendom tussen de verschillende 
rechthebbenden, elk in verhouding tot de crediteringen die de reke
ninghouder voor rekening van elk van hen heeft verkregen (min de 
debiteringen die voor rekening van elk van hen geschiedden). Is er een 
tekort op de rekening, dan wordt dit door alle rechthebbenden even
redig gedragen. V ergelijkbare toestanden vinden we ook bij de effec
tenrekeningen van beursmakelaars (zie KB nr. 62 giraal effectenver
keer 10-11-1967), bij de sommenrekeningen van beheerders van 
beleggingsfondsen, en dergelijke meer. 

Een interessante vraag in deze gevallen is of de evenredige verdeling 
van het tekort onverminderd geldt wanneer ook de rekeninghouder 
zelf een van de gerechtigden is. Volgens een bepaalde redenering 
wordt de rekeninghouder geacht bij afhaling of overboeking van 
tegoeden eerst zijn eigen tegoed te hebben afgehaald. Hij is immers 
krachtens de rechtsverhouding met de gerechtigden ,gebonden" om 
het tegoed eerst voor de anderen te houden. In zo'n geval wordt een 
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tekort eerst aan hem aangerekend en pas nadien evenredig verdeeld 
over de gerechtigden(113). 

(136) Een laatste vraag is of de gerechtigde ook kan worden be
schermd wanneer het tegoed in strijd met de rechtsverhouding tussen 
rekeninghouder en gerechtigde is verminderd bv. doordat de reke
ninghouder gelden opneemt voor eigen rekening of overschrijft naar 
een eigen rekening. 
Aangezien in zo'n geval de schuldvordering, voorwerp van het recht 
van de gerechtigde, verdwijnt, is er geen zakelijke terugvordering (rei 
vindicatio mogelijk. Dit zou maar anders zijn in geval van overdracht 
van schuldvordering, doch bij overschrijving van de gelden naar een 
andere rekening treedt er normaal geen overdracht van schuldvorde
ring op, maar een delegatie. 
Volgens sornrnigen zou er wel een tracing mogelijk zijn, op grand van 
zakelijke subrogatie. Dit veronderstelt dan wel dat het geld niet is 
afgehaald (geld kan niet worden gerevindiceerd), en dat de rekening
houder zelf in de plaats van de schuldvordering op de kwaliteits
rekening een andere schuldvordering heeft verkregen. Hoewel het 
verdedigbaar-is-dat de-rekeninghouder in -dat-geval-die -nieuwe -n~ke
ning ook qualitate qua aanhoudt, zal dit toch niet aan derden tegen
werpelijk zijn indien dit niet openlijk gebeurt. 
Een verdergaande tracing kent ons privaatrecht niet, tenzij dan in het 
geval van toewijzing aan de benadeelde van een strafrechtelijke ver
beurdverklaring. Het betreft hier evenwel een zeer betwistbaar voor
rangsmechanisme ten gunste van een bepaalde schuldenaar van de 
dader ten nadele van diens andere schuldenaars, en er is geen reden 
om dit ruimer toe te passen dan door de (straf)wet wordt vereist(114). 

(113) Deze redenering vinden we in het common law terug wat gelden van een trust betreft. 
Daar wordt dergelijk vermoeden echter via de figuur van een constructive trust van rechtswege 
gemaakt en kan het aan derden worden tegengeworpen. Zie F.P. VAN KoPPEN, ,Bestaan er 
echte trustverhoudingen in Nederland, Duitsland en Luxemburg", WPNR, nr. 5906-5907, 
p. 130; mijn bijdrage in RW 1996-97, randnr 21, in Le trust et la jiducie I De trust en de 
jiduciaire overeenkomst, randnr. 21. Vgl. ook art. 1848 BW en art. 8 lid 3 van deW. 22 juli 
1991 Deposito- en thesauriebewijzen. 
(114) E. DIRIX, TPR 1996, p. (71) 86, nr. 18, Le trust et lajiducie I De trust en de jiduciaire 
overeenkomst, (175) 190, nr. 18, is wei voorstander van een ruimere toepassing. 
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E. BIJKOMENDE REGELS WANNEER DE BEGUNSTIGDEN MEDE-EIGENAARS 

ZIJN 

(137) Zoals aangekondigd, moeten we tenslotte nagaan welke moge
lijkheden vnl. voor vermogensbeheer- bepaalde vormen van mede
eigendom, al dan niet in samenhang met middellijke vertegenwoordi
ging, te bieden hebben. Anders dan bij het beheer van schuldvorde
ringen, is het beheer van lichamelijke goederen een trust in ons recht 
immers maar te benaderen in geval van mede-eigendom. 
Daarbij wil ik eerst de verschillende vormen van mede-eigendom 
onderscheiden. Meer bepaald moet men twee onderscheidingen rna
ken, die elkaar gedeeltelijk doorkruisen: deze tussen vrije en gebon
den mede-eigendom en deze tussen mede-eigendom van afzonderlijke 
goederen en gezamenhandse mede-eigendom. 

1. Soorten mede-eigendom 

a) Vrije en gebonden mede-eigendom 

(138) Een eerste vraag is of de mede-eigendom al dan niet gebonden 
is. Is de mede-eigendom niet gebonden, dan kan elke mede-eigenaar 
ten allen tijde de verdeling vorderen, en is een andersluidende af
spraak noodzakelijk in de tijd beperkt (art. 815 BW, 5 jaar). 
Deze regel geldt zonder twijfel voor toevallige mede-eigendom, zoals 
door vererving. 
Zij ge1dt zonder twijfel niet voor door de wet georganiseerde ,ge
bonden" gemeenschappen, zoals de huwelijksgemeenschap, de maat
schap en de eenvoudige handelsvennootschap, de zgn. vereniging in 
deelneming (vennootschap of maatschap met stille vennoten)(115), 

(115) Soms wordt betoogd dat bij een vereniging in deelneming, en in het bijzonder bij de 
croupier, de stille vennoot geen eigenaar zou zijn van de goederen, maar slechts schuldeiser 
van de beheerder (zoals de zuivere fiduciaire eigendom). Men verwart de vraag naar de 
eigendom wellicht met die naar de uitoefening van de lidmaatschapsrechten, in het geval 
het gaat om het beheer van aandelen (in een andere vennootschap). Weliswaar kan aileen de 
beheerder de lidmaatschapsrechten uitoefenen, maar dit betekent nog niet dat zakenrechtelijk 
de aandelen geen eigenaar zouden zijn van de stille vennoot. Art. 1861 BW onderscheidt 
duidelijk lidmaatschapsrechten van deelgenootschap (het laatste betekent gebonden mede
eigendom); de croupier is dus voor een bepaald aandeel mede-eigenaar van die gemeenschap 
(vgl. de toestand bij aandelen die in de huwgemeenschap vallen art. 1401 lid 5 BW en boger 
randnr. 37). 
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het openbaar beleggingsfonds(ll6) en de burgerlijke vereniging zon
der rechtspersoonlijkheid (feitelijke vereniging). In al die gevallen 
is er een op een gemeenschappelijk doel berustende gebondenheid 
om in gemeenschap te blijven totdat de gemeenschap volgens de 
daarvoor geldende regels wordt ,ontbonden". Na de ontbinding gaat 
het ook hier om vrije mede-eigendom (zie bv. art. 1430 lid 3 en 1872 
BW). Bij andere gevallen van mede-eigendom, zoals het effectende
pot, kan men geen algehele verdeling vorderen, maar wel een ge
deeltelijke verdeling, nl. in de vorm van levering van zijn aandeel in 
,papier" (althans zo het niet om gedematerialiseerde aandelen gaat). 
Doch ook daarbuiten geldt de regel van art. 815 zeker niet voor de 
vrijwillige mede-eigendom, waarbij partijen vrijwillig een of meer 
goederen in gemeenschap brengen(ll7). Immers, art. 577-2 § 1 BW 
verwijst slechts naar de regels inzake erfrecht (waaronder art. 815 
BW) ,bij ontstentenis van overeenkomsten". Buiten het erfrecht is de 
regel van art. 815 BW dan ook niet dwingend. De schrijvers die het 
tegendeel beweren(118), redeneren daarbij op grond van het Franse 
recht, dat evenwel geen gelijkaardige bepaling bevat als art. 577-2 § 1 
en dus niet terzake is voor het Belgische recht. Overigens is de hele 
discussie overtrokk:en, v_ermits iedere_en h_et_ emver e_ens is_ dat art. 8_15 
BW niet geldt tijdens de duur van een vereniging of maatschap, en 
zodra partijen enig gemeenschappelijk doel hebben, hun onderlinge 

(116) Art. 111 en 116 v. Beurswetboek 4 december 1990 spreken immers vanmede-eigenaars. 
V gl. verder L. CORNELIS & PEETERS, ,De gemeenschappelijke beleggingsfondsen en -vennoot
schappen", in De nieuwe beurswetgeving, p. (285) 321-322. Zie ook K. GEENS & M. WYCKAERT, 
in Le trust et la jiducie I De trust en de jiduciaire overeenkomst, (129) v. We! geldt er een 
uitzondering op het gebonden karakter bij beleggingsfondsen met een veranderlijk aantal 
rechten van deelneming: de houders hebben daarbij het recht te vorderen dat hun aandeel 
wordt ingekocht ten laste van de activa van het fonds (art. 110, 4° Beurswetboek 4 december 
1990). Dit komt neer op een gedeeltelijke verdeling. Om die reden beschouwt men het 
beleggingsfonds met een veranderlijk aantal rechten van deelneming soms veeleer als een 
niet-gebonden gemeenschap dan als een gebonden gemeenschap. 
De ,besloten" (d.i. niet-openbare) beleggingsfondsen zijn niet wettelijk geregeld en dan ook 
vee leer onder te brengen bij de vereniging, maatschap ofvereniging in deelneming naargelang 
het geval. Zie verder A. HAELTERMAN, Fiscale transparantie, 119 v. 
(117) Voor de niet-toepasse1ijkheid: F. LAURENT, Principes, X, nr. 233 v.; DE PAGE, Traite, V, 
nr. 1165bis; DEHAY, La nature juridique de l'indivision (1968); G. DELVOIE, ,Multi-eigen
dom", RW 1972-73, 1841 v.; G. BAETEMAN, RCJB 1971,209 v.; H. CASMAN, RCJB 1974, 546 
v.; DoNNAY, RGEN, nr. 21.754; VILEYN, ,Ret appartementenrecht en de mede-eigendom", 
TPR 1983, (50) 51; VAN RYN-HEENEN, Principes de droit commercial, III nr. 151; DERINE
VANNESTE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, Zakenrecht, II, nr. 769. 
(118) Zoa1s LECHIEN & PIRSON, ,L'article 815 du Code civil et 1'indivision vo1ontaire a titre 
principal", in La copropriete (red. P. Dehan), Bruylant, 1985,228 v.; en J. LEVY-MORELLE, ,La 
copropriete partagee dans 1e temps. Indivision volontaire, societe ou association", in La 
copropriete, p. 53 v. 
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overeenkomst, waarbij zij er zich toe verbinden niet op gelijk welk 
ogenblik uit onverdeeldheid te treden, kan worden gekwalificeerd als 
een vorm van maatschap of vereniging. 

1 o Gevolgen van gebonden mede-eigendom 

(139) Tijdens de duur van een dergelijke gebonden gemeenschap 
(d.w.z. tot aan de ontbinding) spreekt het vanzelf dat over de afzon
derlijke goederen van deze gemeenschap maar kan worden beschikt 
overeenkomstig de regels die voor het bestuur van die gemeenschap 
gelden. Het bestuur over die goederen is dan ook wettelijk geregeld. 
De beschikkingsbevoegdheid is hier dus beperkt tot de bestuursbe
voegdheid (vertegenwoordigingsmacht). Ben beschikking over een 
goed van de gemeenschap in strijd met die regels, en evenmin gedekt 
door schijnvertegenwoordiging en dergelijke is dan ook niet tegen
werpelijk aan de mede-eigenaars. Deze regels verschillen naargelang 
de soort gemeenschap ( deze regels kunnen ook bepaalde vormen van 
nietigheid inhouden, zie bv. art. 1422 BW voor de huwelijksgemeen
schap). 

(140) De bijzondere regels voor elk van die gemeenschappen bepalen 
ook in welke mate elke deelgenoot kan beschikken over zijn onver
deeld aandeel in de gehele gemeenschap. Beschikken omvat hier met 
name vervreemden ( overdragen) en bezwaren met zakelijke rechten 
(met name verpanden, aangezien het aandeel een onlichamelijk goed 
is). 

- Bij de huwgemeenschap is dit (met name vervreemden van de 
helft van de huwelijksgemeenschap) uitgesloten en kan men enkel 
de ontbinding vorderen (door echtscheiding, scheiding van tafel 
en bed of minnelijke of gerechtelijke scheiding van goederen). 

- Bij een maatschap, eenvoudige vennootschap, tijdelijke vereni
ging of vereniging in deelneming is geen uittreding mogelijk 
zonder ontbinding, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst 
(statuten)- waarbij mogelijks nadere vereisten gelden (goedkeu
rings- en voorkoopbedingen); de overeenkomst is immers in be
ginsel intuitu personae. Wel kan men een ,croupier" -verhouding 
aangaan met een derde (art. 1861 BW). Dit laatste houdt m.i. in dat 
men wel de eigendom van het aandeel in de vennootschap of 
maatschap kan vervreemden, maar niet de lidmaatschapsrechten. 

- Bij een vereniging (zonder rechtspersoonlijkheid) is uittreding wel 
mogelijk zonder ontbinding van de vereniging ( dit volgt uit art. 2 
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W. 25-5-1921 op de vrijheid van vereniging), maar geeft deze 
geen recht op een vermogensaandeel(119). 

- Bij een (openbaar) beleggingsfonds is het mogelijk zijn aandeel in 
het fonds te vervreemden ( ongeacht of dit een vast of een veran
derlijk aantal rechten van deelneming heeft). Het betreft immers 
een overeenkomst intuitu pecuniae. 

Voor zover een deelgenoot kan beschikken over zijn onverdeeld 
aandeel in de gehele gemeenschap, gaat het wel steeds over een 
netto-aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Dergelijk aandeel 
dient als een onlichamelijk goed te worden beschouwd. De verhou
ding tussen de deelgenoten kan in zo'n geval ook maken dat een 
onverdeeld aandeel kwantitatief kan worden opgesplitst (in ,coupu
res"). 

(141) Ook de schuldeisers kunnen, zolang de gemeenschap niet ont
bonden is, de verdeling niet vorderen. 
Om verdeling te bekomen, moet men vooraf de ontbinding bekomen 
(in vereffening stellen). 

2° Gevolgen van vrije mede-eigendom (onverdeeldheid) 

(142) Een van de belangrijkste rechtsgevolgen van de toevallige 
mede-eigendom of onverdeeldheid is het recht om verdeling te vor
deren. Dit recht kan hooguit voor een periode van 5 jaar worden 
uitgesloten (art. 815 BW). De wijze van verdeling wordt geregeld 
door art. 816 v. BW. Zoals gezegd zijn deze bepalingen niet dwingend 
wanneer de oorsprong van de onverdeeldheid niet ,toevallig" is 
(nalatenschap ), maar conventioneel. Het huwelijksvermogensrecht 
kent gedeeltelijk een eigen regeling. De overeenkomst van maatschap, 
vereniging en dergelijke kan eveneens afwijken van de regels van 
art. 816 v. BW voor wat betreft de afwikkeling van de verdeling. 
Deze zakelijke werking van een verdeling werkt in beginsel terug tot 
op het ogenblik waarop de onverdeeldheid ontstond (art. 883 BW, 
577bis § 8 en 1872 BW). Voor de nalatenschap is dat het openvallen 
ervan (door overlijden), bij gebonden gemeenschappen (huwelijks
gemeenschap, maatschap) het ogenblik waarop ze ontbonden werden 
(en dus omgezet in een loutere onverdeeldheid; voor rneer gedetail
leerde regels betreffende de huwelijksgemeenschap zie de artt. 1396, 
2 BW, 1472 BW, 1278, 2-3 en 1304, 2 Ger.W.). 

(119) DE PAGE, Traite, IV-2, nr. 34. 
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(143) Voor het bestuur van de onverdeeldheid is er (behalve bij de 
appartementsmede-eigendom) slechts een beperkte, maar niet dwin
gende, wettelijke regeling, meer bepaald in art. 577-2 § 5 lid 2 en§ 6. 
Samenlopende bevoegdheid is er voor daden van behoud en voorlopig 
beheer. Voor al het overige geldt in beginsel de regel van gemeen
schappelijk bestuur ( eensgezindheid). Aangezien deze regel niet 
dwingend is, kan ervan worden afgeweken door middel van een 
reglement van mede-eigendom of een andere overeenkomst waarin 
partijen aan elkaar, een van hen of een derde volmacht geven voor het 
bestuur of bepaalde daden van bestuur (beschikking inbegrepen). De 
toestand is dus dezelfde als die van het appartementsrecht voor de 
inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen op 1-8-1995. 
Ook voor de bijdrageplicht in de lasten, en de onderlinge rechten en 
plichten betreffende gebruik en genot van de goederen vinden we een 
summiere regeling in art. 577-2, met name § 3 en § 5 lid 1. 

b) Mede-eigendom van afzonderlijke goederen en 
mede-eigendom van een geheel van goederen 
(gezamenhandse eigendom) 

(144) Het eigendomsrecht in gebonden gemeenschappen heeft ook 
een ,gezamenhands" (gezamenlijk) karakter (Gesamthand, propriete 
collective); het slaat op een aandeel in het geheel van de goederen en 
niet op een aandeel in afzonderlijke goederen. Voorwerp van het 
mede-eigendomsrecht is niet een afzonderlijk goed, maar wel een 
,boedel" (masse), die naast activa ook passiva omvat(120). 
Over een aandeel in de afzonderlijke goederen kunnen de deelgenoten 
dan ook niet beschikken (bv. de helft verkopen die men bezit in een 
van de goederen van de gemeenschap ). 
Het bestuur van een vermogen wordt immers onrnogelijk, wanneer de 
rechthebbenden zouden kunnen beschikken over hun aandeel in af
zonderlijke goederen van dat vermogen. Dit wordt met name duidelijk 
wanneer er verschillende rechthebbenden zijn. Te dikwijls gaat men 
er bij ons bij ontleding van de trust van uit dat er normaal een 
rechthebbende is, om dan tot het besluit te komen dat wij geen trust 
kennen. Het beeld verandert echter wanneer men de gevallen met 

(120) Het is niet uitgesloten dat de gemeenschap in het begin maar uit een goed bestaat. Doch 
het gaat s1echts om een gemeenschap (en niet s1echts om een onverdeeldheid van een enke1e 
zaak) wanneer die gemeenschap potentieel op een veelheid van goederen kan slaan, bv. 
ingevo1ge zakelijke subrogatie (zie hierover H. CASMAN, ,Gemeenschap beperkt tot een 
goed?", in Liber amicorum Edmond Bouttiau & Jacques Demblon (1987), 27 v., i.h.b. 37 
nr. 16). 
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meerdere rechthebbenden erin brengt. Een duide1ijk voorbee1d daar
van is een gemeenschappe1ijk be1eggingsfonds. 
Derge1ijk ,gezamenhands" ( eigendoms )recht s1aat op een aandee1 in 
het gehee1 van de goederen en niet op een aandee1 in afzonderlijke 
goederen (ut singuli). Het voorwerp van het gezamen1ijk (eigen
doms )recht is dan ook te beschouwen a1s een on1ichame1ijk goed 
( dit blijkt a fortiori uit art. 1696 v. BW). Men spreekt ook van een 
,abstract" aandee1 om dit uit te drukken. 
Het aandee1 a1s on1ichame1ijk goed kan op zichze1f we1 het voorwerp 
vormen van beschikkingen door de rechthebbende: hij kan het ver
vreemden, inpandgeven, in vruchtgebruik geven en derge1ijke meer. 
De rechtverkrijgers verkrijgen dan een recht van deze1fde aard, nl. een 
abstract aandee1 in het gemeenschappe1ijk vermogen. 
Het aandee1 kan ook het voorwerp uitmaken van een tontinebeding in 
de verkrijgingstite1 of van een aanwasovereenkomst (verb1ijvensbe
ding). 

(145) Betwisting bestaat er we1 over de vraag of dit gezamenhands 
karakter ook ge1dt wanneer de gemeenschap eenmaa1 ontbonden is of 
wanneer het gaat om- een vrije-mede-eigendom van een geheeLvan
goederen (bv. een na1atenschap ). Deze betwisting is evenwe1 voor 
deze bijdrage minder interessant. 

2. Mede-eigendom met afgescheiden vermogen nader bekeken 

(146) Wat er ook van deze 1aatste betwisting zij, duide1ijk is we1 dat 
een gezamenhandse gebonden mede-eigendom een afgescheiden ver
mogen imp1iceert. Door dit afgescheiden vermogen komen deze vor
men van mede-eigendom zeer dicht in de buurt van een trust. 
De aanwezigheid van een afgescheiden vermogen b1ijkt meer bepaa1d 
uit de voorrang voor bepaa1de schu1deisers ten aanzien van andere. 
De mede-eigenaars zowe1 a1s hun prive-schu1deisers worden achter
geste1d op de ,gemeenschappelijke" schu1deisers, wat maakt dat 
het eigendomsrecht van de maten, be1eggers, enz. beperkt b1ijft tot 
de netto-waarde van het gemeenschappe1ijk vermogen. Hun prive
schu1deisers kunnen s1echts op dit netto-aandee1 verhaa1 nemen. Dit 
vo1gt duide1ijk uit het cassatie-arrest van 28-2-1985(121). We1iswaar 
betrof dit een ,tijde1ijke vereniging", doch er is geen enke1e reden 
waarom er voor die vorm van gebonden mede-eigendom een afzon-

(121) RW 1985-86, 997. 
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derlijke regel zou gelden. Ook in de andere gevallen gaat het dus om 
afgescheiden vermogens. 

a) Verhaalbaarheid van schulden 

(147) De juiste regels kunnen verschillen naargelang de aard van de 
gemeenschap, maar het grondschema is het volgende: 

1 o Gemeenschapsschuldeisers 

(148) Enerzijds zijn er gemeenschapsschulden, of schulden van de 
boedel, die op alle (beslagbare) goederen van de gemeenschap kunnen 
worden verhaald. Zij omvatten de schulden aangegaan voor of voort
spruitend uit het beheer van het gemeenschappelijk vermogen of het 
gemeenschappelijk doel. 

(149) Wanneer het beheer gegrond is op een gewone vertegenwoordi
ging, kunnen deze schulden daamaast meestal ook worden verhaald 
op de rest van het vermogen van de deelgenoten zelf (de ,eigen 
vermogens"), zij het in uiteenlopende mate: 
a) De vennoten van een eenvoudige handelsvennootschap of van een 

tijdelijke handelsvereniging zijn hoofdelijk en onbeperkt aanspra
kelijk. 

b) De maten van een burgerlijke maatschap of tijdelijke vereniging 
zijn slechts aansprakelijk evenredig met hun aandeel (art. 1863 
BW), maar wel onbeperkt. 

c) De echtgenoten zijn in beginsel ook met hun eigen vermogen 
( onbeperkt) aansprakelijk voor de gemeenschappelijke schulden, 
met een reeks uitzonderingen voor de niet-contracterende echtge
noot (art. 1414 B.W). 

d) De leden van een feite1ijke vereniging zijn in beginsel onbeperkt 
aansprakelijk, elk voor een gelijk aandeel. W el is het zo dat 
verenigingsschulden zeldzaam zijn, omdat dit vereist dat de con
tracterende partij binnen zijn vertegenwoordigingsmacht han
delde(122). 

Bij een beheer gegrond op middellijke vertegenwoordiging daarente
gen, verbindt de beheerder in beginsel enkel zichzelf (vgl. hoger de 
algemene regels inzake middellijke vertegenwoordiging) en zijn de 

(122) Zie verder DE PAGE, Traite, IV-2, nr. 38 B. 

797 



vertegenwoordigden slechts ,aansprakelijk" ten belope van hun in
breng (en evenredig met hun aandeel). 
a) Bij een vereniging in deelneming zijn verbintenisrechtelijk in 

beginsel slechts de beherende vennoten aansprakelijk (indien er 
meerdere zijn, zijn ze hoofdelijk aansprakelijk bij handelsbedrij
vigheden en deelbaar bij burgerlijke bedrijvigheden). Bij openlijk 
qualitate qua optreden, kunnen zij de aansprakelijkheid voor de 
schulden aangegaan voor het beheer van de goederen beperken tot 
verhaal op het bestuurde vermogen alleen - mits toestemming 
van de wederpartij. De stille vennoten zijn niet aansprakelijk, 
juister: hun aansprakelijkheid is beperkt tot hun inbreng (zij 
kunnen enkel hun aandeel in de gemeenschap verliezen). 

b) De beheerder van een beleggingsfonds verbindt zich in de praktijk 
in eigen naam voor rekening van de mede-eigenaars van het fonds 
en treedt dus eveneens opals middellijk vertegenwoordiger, qua
litate qua. Dat de aansprakelijkheid van de mede-eigenaars be
perkt is tot hun aandeel in het fonds werd intussen ook in de wet 
ingeschreven(123). De anonimiteit van de beleggers kan eveneens 
worden gewaarborgd(124). 

2° Eigen schulden van de mede-eigenaars 

(150) Daamaast zijn er de eigen schulden van een (of meerdere) van de 
deelgenoten(125). Deze kunnen enkel op hun eigen vermogen worden 
verhaald. Dit eigen vermogen omvat weliswaar ook het aandeel van de 
deelgenoot in het gemeenschappelijk vermogen, doch enkel het netto
aandeel, d.w.z. het aandeel in het saldo van de baten dat overblijft nadat 
alle gemeenschapsschulden zijn betaald. Dit betekent dus dat op de 
goederen van de gemeenschap, de gemeenschapsschuldeisers voorrang 
hebben op de prive-schuldeisers(126). Deze laatste noemt men om die 
reden ook soms ,postconcurrente schuldeisers" (achtergestelde schuld-

(123) Art. 111 Beurswetboek 4 december 1990 § 5 lid 1, zoals ingevoegd bij art. 6 W. 
12 december 1996. 
(124) Art. 111 Beurswetboek 4 december 1990 § 5 lid 3, zoals ingevoegd bij art. 6 W. 
12 december 1996. · 
(125) In bepaalde vormen van gemeenschap bestaat er nog een tussencategorie. Zo kunnen 
bepaalde eigen schulden van echtgenoten ook op de huwelijksgemeenschap worden verhaald 
- zie daarvoor art. 1410 v. BW. En volgens art. 96 FaillW. (1997) kunnen de (eigen) schulden 
van een echtgenoot ingeval van faillissement ook worden verhaald op het gemeenschappelijk 
vermogen. 
(126) Meerdere wetsbepalingen stellen dat de activa als dusdanig niet voor beslag vatbaar zijn 
(althans niet tijdens de duur van de gemeenschap), bv. de activa van een beleggingsfonds (Art. 
111 Beurswetboek 4 december 1990 § 5 lid 2, zoals ingevoegd bij art. 6 W. 12 december 1996, 
of de effecten in een effectendepot. Deze onbeslagbaarheid geldt niet voor het nettoaandeel van 
de mede-eigenaars. 
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eisers, zo men wil). Ook de mede-eigenaars zelf zijn achtergesteld bij 
de gemeenschapsschuldeisers, ook in de gevallen waarin ze zelf niet 
aansprakelijk zijn voor die schulden. 
Of het netto-aandeel van de deelgenoot als dusdanig ( d.i. als geheel) 
beslagbaar is tijdens de duur van de gemeenschap ( d.i. voor de ontbin
ding ervan), hangt ook weer af van de aard van de gemeenschap. In 
beginsel is het aandeel beshi.gbaar indien het overdraagbaar is en niet 
beslagbaar als het niet overdraagbaar is. Beslagbaar zijn wel de rechten 
die de deelgenoot op grand van zijn aandeel verkrijgt, met name de 
uitkeringen die verschuldigd zijn door de maatschap en dergelijke. 

b) Veralgemeende zakelijke subrogatie 

(151) Het gezamenlijk karakter van de eigendom van de deelgenoten 
bij een gebonden gemeenschap brengt ook een veralgemeende zake
lijke subrogatie mee. Deze werd hager reeds besproken. Wanneer een 
goed in de plaats komt van een gemeenschapsgoed, dan gaat het deel 
uitmaken van die gemeenschap. 

c) Andere kenmerken van de mede-eigendom met 
afgescheiden vermogen 

(152) De vorming van een afgescheiden vermogen maakt dat deze 
soorten mede-eigendom dichter in de buurt komen van een trust. Ik 
wil dan ook even de juridische regeling ervan samenvatten, dit ter 
vergelijking met de hager beschreven rechtsfiguren. Omdat zij het 
meest in aanmerking komen voor vermogensbeheer, heb ik het daarbij 
voomamelijk over de maatschap en de eenvoudige vennootschap 
enerzijds, en het beleggingsfonds en de vereniging in deelneming 
anderzijds (de eerste gaan gepaard met gewone vertegenwoordiging, 
de laatste met middellijke vertegenwoordiging). De feitelijke vereni
ging is immers een samenwerkingsverband zonder winstoogmerk, en 
wat de huwelijksgemeenschap betreft, kan deze misschien voor som
migen een goede be legging zijn, doch ik denk niet dat men ertoe neigt 
om het huwelijk als een beleggingsprodukt te willen verkopen. 
Onder meer door het zeer beperkt aantal dwingende bepalingen ( op 
verbintenisrechtelijk vlak) worden de maatschap, eenvoudige ven
nootschap en vereniging in deelneming gekenmerkt door een soepel
heid die niet moet onderdoen voor die van de zuiver fiduciaire eigen
dom. Daamaast bieden zij sterkere waarborgen voor de begunstigden. 
Ook blijven diens prive-schuldeisers niet in de kou staan; zij kunnen 
weliswaar geen verhaal uitoefenen op de in gemeenschap gebrachte 
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goederen, maar dan toch op het (netto-)aandeel van hun schuldenaar 
in dat vermogen. 

(153) Zolang de mede-eigendom niet is ontbonden, blijven de goe
deren in beginsel buiten het vermogen van de bestuurder/beheerder 
ervan. Dit sluit niet uit dat de beheerder schijnbaar eigenaar kan zijn 
van de goederen, en bij faillissement van de beheerder diens schuld
eisers op die grond toch enig verhaal kunnen uitoefenen (bv. wanneer 
onroerend goed ten name van de beheerder persoonlijk en niet ten 
name van de maatschap of van de beheerder q.q. staat ingeschreven in 
de hypotheekregisters). 

(154) De mede-eigenaars kunnen wel over hun aandeel beschikken in 
de voorwaarden die de overeenkomst (statuten, enzovoort) bepaalt, 
maar geen verde ling vorderen, noch het beheer onmogelijk maken door 
over hun aandeel in slechts welbepaalde goederen van het geheel te 
beschikken (bv. het kan natuurlijk niet dat de mede-eigenaar van een 
beleggingsfonds zijn aandeel in een van de beleggingen verkoopt in 
plaats van zijn aandeel in het geheel der beleggingen). Zij hebben dus 
geen beschikkingsbevoegdheid over de gemeenschappelijke goederen. 

(155) De mede-eigenaars kunnen de bestuursbevoegdheid van de 
beheerder slechts herroepen in overeenstemming met de vestigende 
overeenkomst. Het verschil met de gewone middellijke vertegen
woordiging is dat deze beperking van hun bevoegdheid om zelf over 
(hun aandeel in) de goederen te beschikken een uitwendige of zake
lijke werking heeft. Het faillissement van een mede-eigenaar heeft 
geen gevolgen voor het beheer, tenzij in die gevallen waarin de mede
eigendom een intuitu personae karakter heeft en om die reden de 
ontbinding van de gemeenschap veroorzaakt (zoals bij de maatschap 
het geval is behoudens andersluidende overeenkomst). In die zin is de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de beheerder ,konkursfest" 
wanneer de overeenkomst intuitu pecuniae is en krijgen we een 
scheiding tussen beheer en vermogensrechten die in de buurt komt 
van deze bij de trust. Ben belangrijke beperking is wel dat de vesti
gende overeenkomst steeds in de tijd beperkt is, dan wel ten allen tijde 
kan worden opgezegd. Bij overeenkomsten intuitu personae kan elke 
deelgenoot dat afzonderlijk doen, en zo de ontbinding van een ge
meenschap van onbepaalde duur uitlokken. Bij overeenkomsten in
tuitu pecuniae kan men dit beperken tot het geval waar de meer
derheid de ontbinding beslist, mits de afzonderlijke deelgenoot zijn 
aandeel kan vervreemden zonder ontbinding van het geheel. 
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(156) Omgekeerd hebben de beperkingen aan de bevoegdheden van 
de be.stuurders om over de goederen van de gemeenschap te beschik
ken in beginsel ook uitwendige werking. Ook dit is natuurlijk niet 
waterdicht, meer bepaald bij toepassing van de vertrouwensleer 
(schijnvertegenwoordiging) en in geval van bescherming van derde
verkrijgers te goeder trouw (zoals hoger reeds werd betoogd voor 
middellijke vertegenwoordiging in het algemeen). Deze tegenwerpe
lijkheid van bevoegdheidsbeperkingen is nadelig voor de zekerheid in 
het rechtsverkeer, maar is ook bij de Anglo-Amerikaanse trust niet 
geheel afwezig 

(157) De ,inbreng" in gemeenschap is in beginsel een handeling onder 
bezwarende titel, en dus niet onderworpen aan de beperkingen die 
gelden voor handelingen om niet. Natuurlijk moet worden nagegaan 
of er niet tegelijk of nadien een beschikking om niet over het aandeel in 
de gemeenschap plaatsvindt (bv. ingevolge een verblijvingsbeding). 
Maar op de eerste plaats ontstaat er altijd een ,trust" ten gunste van de 
inbrenger zelf, nooit rechtstreeks in hoofde van een derde (wel zullen de 
goederen die de beheerder nadien q.q. verkrijgt, rechtstreeks toekomen 
aan de personen die op dat ogenblik mede-eigenaars zijn). 

III. Belgisch internationaal privaatrecht 

A. DE VERWIJZINGSREGELS 

1. Inleiding: binnenlandse tegenover internationale verhoudingen 

(158) Aan de regels van het Belgisch privaatrecht kan men in zekere 
mate ontsnappen in intemationale (transnationale) verhoudingen, nl. 
in zoverre dan andersluidende regels van een buitenlands rechtsstelsel 
toepasselijk zijn. In hoeverre dit kan, hangt af van de regls van 
intemationaal privaatrecht. De toepasselijke regels van IPR zijn daar
bij die van het forum, d.i. de aangesproken rechtbank. In deze bespre
king wordt er dan ook van uitgegaan dat het geschil komt voor een 
Belgische rechtbank of een rechtbank die soortgelijke regels van IPR 
als de Belgische hanteert (wat voor de meeste landen van het Euro
pese vasteland het geval is). 

De toepassing van het IPR veronderstelt eerst en vooral dat het niet 
om een zuiver binnenlandse (maar wel om een intemationale) verhou
ding gaat. In bepaalde rechtsdomeinen wordt dit nader gedefinieerd. 
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- in het EVO (Europees verdrag op verbintenissen uit overeenkomst 
toepasselijk recht, Rome 1980) wordt daarbij vereist dat er een 
buitenlands bestanddeel is, ander dan aileen maar de keuze van 
een buitenlands recht en/of een buitenlandse rechtbank. 

- in het Haags trustverdrag (door Belgie niet bekrachtigd) wordt 
daarbij vereist dat er een buitenlands bestanddeel is, ander dan de 
plaats van bestuur van de trust en de gewone verblijfplaats van de 
trustee; deze zijn immers niet voldoende om landen die nauwer bij 
de trustgoederen of -begunstigden betrokken zijn tot erkenning te 
verplichten (art. 12). Doorslaggevend blijken toch te zijn de lig
ging van de trustgoederen en de plaats waar de trustdoeleinden 
moeten worden verwezenlijkt (plaats van uitvoering) ( dit volgt uit 
de vergelijking van art. 7 en 12). 

2. Verbintenissenrecht 

a) Overeenkomstenrecht 

(159) Voor zover het om een internationale verhouding gaat, hebben 
partijen op zuiver verbintenisrechtelijk vlak een grote autonomie om 
het toepasselijke recht te kiezen (zie art 3 EVO). Aan de gewone 
dwingende regels van het anders toepasselijke recht ontsnapt men 
dan, behalve in een aantal gevallen, waaronder vnl. een reeks ver
bruikersovereenkomsten (art. 5 EVO). Voor zover er diensten- bv. 
beleggingsdiensten - worden verstrekt aan niet-beroepsmatige ge
bruikers en deze diensten geheel of gedeeltelijk worden verstrekt in 
het land waar deze zijn gewone verblijfplaats heeft, zal het dwingend 
recht van dat land in beginsel van toepassing blijven ten gunste van de 
vebruiker (uitzondering: wanneer de verbruiker de dienst op eigen 
initiatief in het buitenland bestelt en dergelijke meer, zie art. 5 EVO). 

Men ontsnapt verder niet aan de exceptie van internationale openbare 
orde (art. 16 EVO, vgl. art. 18 Haags trustverdrag), noch aan de 
,voorrangsregels" (regles d'application immediate) van het land 
van de rechter (art. 7 EVO, vgl. art. 16 Haags trustverdrag), tenzij 
dan wanneer deze regels op grond van hogere normen terzijde worden 
gesteld (bv. wegens ongerechtvaardigde beperking van het vrij ver
keer van goederen en diensten binnen de EG). 

(160) Bekijken we de verbintenisrechtelijke regels die in deel I. zijn 
besproken, dan rijzen er vnl. vragen bij de kwalificatie van volgende 
regels: 
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1 o Beperkingen a an bedingen van onvervreemdbaarheid of 
onoverdraagbaarheid bij lichamelijke goederen 

Hoewel het hier een verbintenisrechtelijke vraag geldt, lijkt hier toch 
het recht van de ligging van het goed ( d.i. het recht dat het zaken
rechtelijk statuut regelt) van toepassing te zijn. Vermits het EVO dit 
evenwel schijnt in te sluiten in het verbintenissenrecht (behalve voor 
zover het gaat om vervreemdingsbeperkingen in het kader van een 
trust, waarvoor de zaak in het EVO wordt opengelaten), lijkt het dat 
deze regels als regles d'application immediate (politiewetten) moeten 
worden gekwalificeerd. Dat brengt dan weer mee dat de buitenlandse 
rechter ( d.i. buiten het land van de ligging) met deze regels geen 
rekening moet of zelfs niet mag houden(l27). 

2° Beperkingen aan bedingen van onvervreemdbaarheid of 
onoverdraagbaarheid bij schuldvorderingen 

Gezien de geldigheid van vereniging in deelneming en croupier
verhoudingen in ons recht, is er een zekere loskoppeling van eigen
domsrecht en lidmaatschapsrecht mogelijk bij aandelen (hoever dat 
kan gaan werd hoger besproken). Maar uit art. 1861 BW blijkt wei dat 
er grotere soepelheid is wat de vermogensrechten betreft dan wat de 
lidmaatschapsrechten betreft. Het past dan ook beide opzichten af
zonderlijk te bespreken. We hebben het hier voorlopig enkel over de 
verbintenisrechtelijke geldigheid (niet over een mogelijke zakelijke 
werking). 
V oor zover het enkel om de overdraagbaarheid van de vermogens
rechten gaat, geldt de lex contractus, bepaald op grond van het EVO. 
In beginsel geldt dus de rechtskeuze van partijen (behoudens bij 
statutaire beperkingen, waar de lex societatis geldt). 
V oor zover evenwel de uitoefening van lidmaatschapsrechten tot het 
voorwerp van een overeenkomst wordt gemaakt ( stemafspraken, 
art. 74ter VennW en dergelijke), gelden de regels van het Belgische 
vennootschapsrecht voor alle lidmaatschapsrechten in Belgische ven
nootschappen. Het EVO is hier niet van toepassing (zie art. 1, 2, e), en 
de contractsvrijheid evenmin. Ofwel is de lex societatis hier de aan
knopingsfactor, ofwel moet de Belgische vennootschapswet op dit 
punt als een politiewet worden gekwalificeerd. 

(127) Naargelang hetland van de rechter het voorbehoud m.b.t. art. 7, 2 EVO aldan niet heeft 
gemaakt. Belgie is een van de weinige Ianden die dit voorbehoud niet heeft gemaakt, en dus de 
mogelijkheid laat aan de rechter om buitenlandse voorrangsregels (regles d'application 
immediate) toe te passen. 
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(161) Schenkingen vallen, anders dan erfrecht en testamenten en 
overeenkomsten over niet opengevallen nalatenschappen, wel onder 
het EVO. De lex contractus is dus van toepassing, behoudens wat 
betreft bv. de inbreng en inkorting en de schenking van een niet 
opengevallen nalatenschap. 

b) Onrechtmatige daad 

(162) In deze context speelt de onrechtmatige daad vnl. een rol in het 
leerstuk van de derde-medeplichtigheid aan wanprestatie ( dus aan 
schending van een verbintenis door de schuldenaar ervan). Denken we 
aan de fiduciaire verplichtingen en vervreemdingsverboden, bij scherr
ding, waarvan de fiduciant in beginsel niet zakenrechtelijk beschermd is. 
Denken we ook aan andere geldige, maar niet ,zakelijk" werkende 
overdrachtsbeperkingen en vervreemdingsverboden en dergelijke meer. 
De onrechtmatige daad wordt beheerst door het recht van de plaats 
van de onrechtmatige daad. Voor derde-medeplichtigheid is er even
wei een wanprestatie nodig van de schuldenaar, en die vraag wordt 
bepaald door de wet die de verbintenis beheerst (de lex causae, in 
geval van overeenkomst lex contractus). Indien het beding krachtens 
dat recht ongeldig is; kan een derde natuurlijk niet -a-ansprakelijk-zijn 
wegens derde-medeplichtigheid aan de schending ervan. 

3. Zakenrecht en erfrecht 

a. Algemeen 

(163) In het zakenrecht bestaat er in beginsel geen rechtskeuze. Het 
zakenrechtelijk statuut van goederen wordt bepaald door het recht van 
de ligging, tenzij voor zover bij wijze van uitzondering in zekere mate 
de toepassing van buitenlands zakenrecht wordt toegestaan ( op grond 
van een zekere contractsvrijheid) of erkend (vnl. van belang bij ver
plaatsing van roerende goederen uit het buitenland). 

(164) Eenzelfde beginsel vinden we in het erfrecht. De erfrechtelijke 
devolutie en wat eruit voortvloeit wordt in beginsel bepaald door het 
recht van de woonplaats van de erflater voor roerend goed en door dat 
van de ligging voor onroerend goed (behoudens renvoi naar het land 
van de woonplaats door het IPR van hetland van de ligging)(128). Het 

(128) In het EVO wordt renvoi uitgesloten; in het erfrecht daarentegen is het doorgaans 
aanvaard. 
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zakenrechtelijk statuut van een goed kan dus wel worden aangetast 
door toepassing van een ander recht dan dat van de ligging, nl. door 
toepassing van de regels van het erfrecht van de woonplaats van de 
eigenaar (bij diens overlijden) en zelfs van vorige eigenaars (bij 
inkorting van beschikkingen om niet). 

(165) Ook het Raags Trustverdrag wijzigt deze regels in beginsel 
niet. Ret V erdrag bepaalt immers uitdrukkelijk in art. 15 dat het door 
de passende verwijzingsregel aangewezen toepasselijke recht blijft 
gelden voor o.m. c) de erfopvolging krachtens testament of wet, in het 
bijzonder het wettelijk erfdeel, d) de eigendomsoverdracht en zeker
heidsrechten, e) de bescherming van schuldeisers in geval van insol
ventie en f) de bescherming van derden te goeder trouw in andere 
opzichten. Natuurlijk kan elke bekrachtigende staat wel eenzijdig 
afstand doen van de toepassing van zijn eigen zakenrecht of erfrecht 
onder nader te bepalen voorwaarden (bv. voor goederen die deel 
uitmaken van een in het buitenland gevestigde trust); doch dit volgt 
niet uit het Verdrag. 

(166) Ook op andere domeinen worden er slechts zeer moeizaam 
erkenningsregels ontwikkeld in het zakenrecht ( denken we aan het 
gebrek aan succes van pogingen tot erkenning van in het buitenland 
gevestigde zakelijke zekerheden op roerende goederen). 

(167) Ret zakenrechtelijk en erfrechtelijk statuut van goederen wordt 
dus in beginsel helemaal niet gewijzigd door het beheer ervan in het 
buitenland (d.i. buiten hetland van de ligging c.q. van de woonplaats 
van de erflater) te laten plaatsvinden. Ret buitenlandse recht zal in 
zo 'n gevallen enkel een rol kunnen spelen voor o.m. verbintenisrech
telijke opzichten, de vraag of een rechtspersoon bestaat, of het fail
lissement van de beheerder (w.b. niet louter zakenrechtelijke aspek
ten). 

b. Schuldvorderingen 

1° Algemeen (schuldvorderingen op naam) 

(168) Ook in het IPR vormen schuldvorderingen zakenrechtelijk een 
apart geval, omdat zij als onlichamelijke goederen geen ligging heb
ben in materiele zin. Wanneer we het dus over de eigendom van een 
schuldvordering hebben (zakenrechtelijk statuut), komt het erop aan 
het begrip ,,ligging" daaraan aan te passen. Ret zakenrechtelijk 
statuut van een schuldvordering kan immers niet worden bepaald op 
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grond van het EVO, dat uitdrukkelijk enkel verbintenissenrecht be
treft. 
Van be lang is wel dat de ,inwendige" beperkingen van de schuld
vorderingen, die zoals gezien een quasi-zakelijk effect hebben (al
thans voor zover geen abstractie is gemaakt van die inwendige ver
houding door belichaming in een toonderpapier), worden geregeld 
door het recht dat de verbintenisrechtelijke verhouding tussen schul
deiser en schuldenaar beheerst (zie EVO art. 12 lid 2). Men spreekt 
hier van de ,lex causae". Inderdaad, zoals men (onder Belgisch recht) 
in het algemeen een schuldvordering moet nemen zoals ze is (be
houdens abstractie), moet men ze ook onder (Belgisch) IPR nemen 
met de ,nationaliteit" waaronder ze is ontstaan. 

(169) Over het eigenlijk zakenrechtelijk statuut in enge zin bestaan er 
traditioneel betwistingen. Laten we het eerst hebben over de algemene 
regel (los van bijzondere vragen voor toonderpapieren). Twee aan
knopingsfactoren zijn mogelijk(129): opnieuw de lex causae, dan wel 
het recht van de woonplaats van de schuldenaar (lex domicilii debi
toris). Hoewel in Belgie traditioneel de laatste oplossing werd verde
digd, lijkt mij dit niet meer houdbaar sinds 1987. Nu voor de verhou
ding met de schuldenaar zelf niet hetrecht van zijn woonplaats geldt, 
maar de lex causae (art. 12 EVO), moet dit a fortiori gelden voor de 
verhouding erga omnes. Ook zakenrechtelijk in enge zin moet men 
een vordering nemen onder het recht waaronder ze is ontstaan. Men 
kan daartegen weliswaar opwerpen dat het de schuldenaar is die de 
vordering ,houdt" (in detentie heeft); maar hij ,houdt" deze toch 
maar onder de modaliteiten bepaald door de lex causae. Deze laatste 
bepaalt bv. aan wie hij moet betalen. 
Bij aandelen ( op naam) in een vennootschap is de discussie overigens 
niet relevant: de lex societatis is immers zowel lex causae als lex 
domicilii debitoris. 

(170) Zoals bij roerende lichamelijke goederen kan het zakenrechte
lijk statuut wel worden aangetast door toepassing van de regels van 
het erfrecht van de woonplaats van de eigenaar (bij diens overlijden) 

(129) Een derde aanknopingsfactor is zeker onjuist, nl. dat het eigendomsrecht van de vorde
ring zou worden beheerst door de lex contractus van de overeenkomst tussen de partijen die 
over dit recht contracteren, bv. overdrager en ovememer. Het is totaal onbegrijpelijk dat de 
(Noord-)Nederlandse Hoge Raad in zijn arrest van 16 mei 1997, RvdW 126, gemeend heeft 
deze te moeten afleiden uit het EVO ( dat het zakelijk statuut niet eens regelt en overigens enkel 
met de keuze voor de lex causae spoort). 
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en zelfs van vorige eigenaars (bij inkorting van beschikkingen om 
niet). 

2° Schuldvorderingspapieren 

(171) In hoeverre blijven deze regels gelden wanneer schuldvorde
ringen worden belichaamd in een waardepapier ( aan toonder of 
order)? Het antwoord is in ieder geval niet zo simpel als soms wordt 
gegeven, nl. dat in zo'n geval de wet van de ligging van het papier (lex 
cartae sitae) het zakemechtelijk statuut zou beheersen. De oplossing 
van onze vraag ligt integendeel in het maken van het juiste onder
scheid, te beginnen met het onderscheid tussen ,het recht op het 
papier" en het ,recht uit het papier". 
1° Het ,recht op het papier" wordt beheerst door het recht van de 
ligging van het papier (lex cartae sitae). Het recht van de ligging 
bepaalt bv. hoe eigendom en zakelijke rechten op het papier worden 
verkregen en verloren. Het bepaalt ook welke zakelijke rechten op het 
papier mogelijk zijn (bv. pandrecht, trust, bewindsrecht en derge
lijke). 
2° Het ,recht op het papier" heeft evenwel slechts waarde in zoverre 
het ook een ,recht uit het papier" oplevert, een recht op de schuld
vordering die in het papier zou zijn belichaamd, in zoverre het recht 
,doorwerkt" in de obligatoire verhouding met de schuldenaar. En de 
vraag ofhet recht op het papier inderdaad doorwerkt, dus een recht uit 
het papier, een recht op een schuldvordering tegen de uitgever van het 
papier oplevert, wordt niet bepaald door de lex cartae sitae, maar door 
de lex causae van die schuldvordering(l30). Het is ook de lex causae 
die de verbintenisrechtelijke vragen regelt, met name de tegenwerpe
lijkheid aan de eigenaar van het papier van verweermiddelen uit de 
oorspronkelijke verhouding tussen de schuldenaar (uitgever van het 
papier) en de oorspronkelijke schuldeiser ( eerste eigenaar van het 
papier). 

(172) Passen we dit even toe op aandelen aan toonder. 
1 o De lex societatis (als lex rei sitae) bepaalt of de rechten in een 
papier kunnen worden belichaamd, m.a.w. aan toonder of order 
kunnen worden gesteld, zodat ,het recht uit het papier het recht op 
het papier volgt". Zij bepaalt bv. ook of het aandeel kan worden 
opgesplitst in kleinere coupures of niet. Zij bepaalt of er afzonderlijke 

(130) Tenzij men vasthoudt aan de lex domicilii debitoris als zakemechtelijke aanknopings
factor. 
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papieren kunnen worden uitgegeven voor afzonderlijke zakelijke 
rechten op de schuldvordering. 
2° De lex societatis bepaalt de mate waarin de rechten uit het papier 
geabstraheerd zijn, en dus bv. in hoeverre een statutaire vervreem
dingsbeperking (indien ze geldig is) tegenwerpelijk is aan de verkrij
ger. Stel dat volgens de lex causae een (geldige) statutaire over
drachtsbeperking onder bepaalde voorwaarden ook tegenwerpelijk 
zou zijn bij aandelen aan toonder, dan kan de lex cartae sitae daaraan 
geen afbreuk doen ( een vervreemdingsbeperking die niet met de 
vennootschap zelf is overeengekomen heeft, zoals hager uiteengezet, 
deze zakelijke werking hoe dan ook niet). 
3 o De lex societatis bepaalt in welke mate zakelijke rechten op het 
papier, die de lex societatis zelf niet kent, kunnen doorwerken in het 
recht uit het papier. Is het dan mogelijk om in het buitenland niet 
alleen die zakelijke rechten te vestigen die hier bekend zijn, zoals 
pand en vruchtgebruik, maar ook andere, bv. legal & beneficiary 
ownership (waar de croupierverhouding en de vereniging in deelne
ming overigens al dichtbij komen)? Het is in ieder geval zakenrechte
lijk volmaakt mogelijk op het papier ,aandeel aan toonder" (van een 
Belgische vennootschap) in het buitenland rechten tevestigen die hier 
niet bekend zijn. Zolang deze rechten slechts aanleiding geven tot 
geschillen tussen meerdere personen die beweren gerechtigd te zijn op 
het papier, is er geen moeilijkheid. Alleen is het zo dat ten aanzien van 
de schuldenaar (vennootschap) die rechten slechts verdeeld kunnen 
worden uitgeoefend voor zover deze verdeling in de lex societatis 
bekend is (bv. mede-eigendom) of door haar wordt erkend (bv. door 
middel van een rechtsregel die in bepaalde mate buitenlandse trusts 
erkent). En voor de lidmaatschapsrechten is het Belgische recht op dat 
punt een stuk strenger dan voor de vermogensrechten ( dat blijkt bv. 
ook uit art. 1861 BW). 

c. Zakenrechtelijke waardepapieren 

(173) Een zeer gelijkaardige redenering geldt ook voor zakenrechte
lijke waardepapieren, d.i. papieren waarin rechten op lichamelijke 
goederen (inbegrepen waardepapieren aan toonder of order) zijn 
belichaamd. Ook hier bepaalt het recht van de ligging van het papier 
wie recht heeft op het papier, maar het recht van de ligging van de 
zaak of het recht op het papier inderdaad ook een recht op de zaak 

·oplevert. 
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d. Onlichamelijke aandelen in een afgescheiden 
vermogen 

(174) Het is tenslotte ook het recht van de ligging van de goederen 
(lex causae bij vorderingen, in zekere mate lex cartae sitae bij waar
depapieren) dat bepaalt of een goed als dusdanig het voorwerp is van 
eigendom of een ander zakelijk recht, dan wel deel uitmaakt van een 
afgescheiden vermogen, waarbij de rechthebbenden ( eigenaars) 
slechts eigenaar zijn van een aandeel in het geheel der goederen. 
Dat recht bepaalt ook in welke mate men de buitenlandse regels erkent 
betreffende het bestuur over die goederen, wanneer dat afgescheiden 
vermogen in het buitenland wordt bestuurd, en soortgelijke vragen. 
Het is vooral op dit punt dat het Haags Trustverdrag nuttig is. 

B. PRIVAATRECHTELIJKE GEVOLGEN VAN TOEPASSELIJKHEID VAN 

BELGISCH RECHT 

1. Gevolgen van toepasselijkheid van Belgisch erfrecht 

a) Voor testamentaire beschikkingen 

(175) De toepassing van het Belgische erfrecht heeft tot gevolg dat de 
reservataire erfgenamen recht hebben op een erfdeel in natura. Het 
probleem met het onder trust plaatsen van goederen bij testament ligt 
inderdaad vooral daar; zo het recht op reserve in natura niet bestond, 
zou het geen probleem zijn om goederen bij testament onder trust te 
stellen ten gunste van de erfgenamen ( een beschikking ten gunste van 
de trustee omvat immers ook de lasten van de trustee ten aanzien van 
de begunstigde en heeft dus in hoof de van de trustee een zeer beperkte 
,waarde"). Maar omwille van het recht op reserve in natura kan dit 
dus enkel onder levenden gebeuren. 
Voor het beschikbaar gedeelte is er erfrechtelijk geen probleem(131 ). 
Voor goederen gelegen in een trustland hebben de trustee en de 
beneficiary zakenrechtelijk de rechten en bevoegdheden bepaald door 
het aldaar toepasselijke recht. Zij kunnen die in beginsel ook voor de 
Belgische rechtbanken uitoefenen. Voor zover nodig (bv. om de be
voegdheid te bepalen op grond van het E.Ex.) worden de rechten van 
de beneficiary in beginsel als zakelijke rechten op de trustgoederen 
beschouwd(l32). 

(131) Vgl. Rb. Brusse131 mei 1994, RW1994-95, (677) 680, nr. 25. 
(132) Zie.de besluiten van A.-G. Darmon voor HJEG 17 mei 1994, nr. 294/92, Webb v. Webb. 
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Wel zal er een probleem rijzen van kwalificatie van de beschik:king 
voor zover ze betrek:king heeft op goederen gelegen in een niet
trustland (zie verder). 

b) Voor eerdere handelingen onder levenden van 
de erflater 

(176) De toepassing van het Belgische erfrecht heeft tot gevolg: 
1° dat eerdere overeenkomsten die naar Belgisch recht worden ge
kwalificeerd als ,overeenkomsten niet opengevallen nalatenschap
pen" niet gel dig zijn - en zij dus volledig worden genegeerd bij 
de toepassing van het Belgische erfrecht. Anders dan aan het dadelijk 
en onherroepelijk karakter van de schenking ontsnapt men hier niet 
aan door rechtskeuze. 
2° lets in trust steken is geen beschik:king om niet wanneer men zelf 
begunstigde is. Het is wel een beschik:king om niet voor zover een 
derde wordt begunstigd (dadelijk, dan wel vanafhet overlijden van de 
settlor). Indien goederen onder levenden onder beheer van een trustee 
worden geplaatst, moet men dus nagaan of het een beschik:king om 
niet is of niet. Het is een beschikking om niet in de mate waaFinde 
settlor niet de enige beneficiary is. De rechten die aan een derde 
toekomen, ook al is dat pas na het overlijden van de settlor, dienen dus 
te worden meegeteld bij de bepaling van de omvang van de nalaten
schap (voor de berekening van de reserve). 

2. Gevolgen van toepasselijkheid van Belgisch zakenrecht 

a. Algemeen 

(177) Voor eigendomsoverdracht dient aan de Belgische vereisten te 
zijn voldaan ( consensualisme tussen partijen, publiciteit ten aanzien 
van derden). 
Het Belgische recht aanvaardt ook de zakelijke werking van de 
ontbinding (voor zover de ontbinding volgens de lex contractus terug
werkende kracht heeft). 
De numerus clausus van zakelijke rechten geldt. Er zijn geen afge
scheiden vermogens buiten deze erkend door de wet. Mede-eigendom 
is slechts gezamenhands in de door de wet erkende gevallen (van 
afgescheiden vermogens) 
Bedingen van onvervreemdbaarheid hebben geen zakelijke werking 
(tenzij ,inwendig" bij schuldvorderingen, en dan nog voor zover er 
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geen abstractie van is gemaakt). Allerlei andere beperkingen op de 
overdracht van goederen evenmin. 

b. De herkwalificatie 

(178) Het gebruik van ,vreemde" constructies, die bij ons niet be
kend zijn (zie a contrario het overzicht in Deel II) leidt dus bijna 
noodzakelijk tot een herkwalificatie door de Belgische rechter van in 
Belgie gelegen goederen. 

1 o Vb.: goederen die onder het bewind van een trustee werden geplaatst 

(179) De positie van de trustee zal meestal worden geherkwalificeerd 
in die van een middellijk vertegenwoordiger, geen eigenaar(133). 
Soms zal men echter de begunstigde als louter schuldeiser kwalifice
ren - dit is meer bepaald het geval bij compartimentering en derge
lijke. 
Wat betreft de aard van het eigendomsrecht in geval van meerdere 
begunstigden, is zeker niet mogelijk dat de goederen ,van niemand 
zijn" en door niemands schuldeisers in beslag kunnen worden ge
nomen. De schuldeisers van de begunstigde kunnen diens rechten 
zeker in beslag nemen. Vraag is alleen of zij ze ,bruto" dan wel 
,netto" in beslag kunnen nemen. Dat hangt van de herkwalificatie af. 
Wat beheersbevoegdheden betreft is, voor zover de goederen door de 
herkwalificatie naar Belgisch recht wei een afgescheiden vermogen 
vormen, veel mogelijk. 
Algemeen gesproken lijkt een herkwalificatie in een vereniging in 
deelneming het meest aangewezen. 

(180) Bekrachtiging van het Haags Verdrag zou Belgie dwingen tot 
een soort herkwalificatie die gunstig is voor de trust op twee vlakken: 
- de bevoegdheid van de trustee over de goederen zelf is konkursfest 

bij faillissement van de begunstigde ( dit zou o.m. bij de vereniging 
in deelneming ook al zo moeten zijn); 

- er is geen verhaal van de schuldeisers van de trustee op de 
goederen. 

Nu bestaat er nog een gevaar op beide vlakken (voor het eerste in 
geval van herkwalificatie als eigendom van de begunstigden; voor het 
tweede in geval van herkwalificatie als eigendom van de trustee). 

(133) Rb. Brussel27 november 1947, Pas., III, 56. 
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2° Vb.: buitenlands administratiekantoor 

(181) Hier is het probleem niet zakenrechtelijk: het administratie
kantoor is immers valle eigenaar van de aandelen. Maar de kwalifi
catie als valle eigendom impliceert ook beschikkingsbevoegdheid, en 
- wat Belgische aandelen betreft - de mogelijke ongeldigheid van 
overdreven bevoegdheidsbeperkingen. 

3° Vb.: kwaliteitsrekening 

(182) Bij een kwaliteitsrekening wordt de vraag of de rekeninghouder 
een verbintenis (tot betaling) heeft jegens de begunstigde bepaald op 
grand van het tussen hen geldende recht (lex contractus). Dit bepaalt 
bv. ook of die verbintenis voorwaardelijk is, opeisbaar, enzovoort. 
Het zakenrecht dat de vordering op de bank beheerst ( o.i. de lex 
causae van die vordering, dus de lex contractus tussen ban1c en reke
ninghouder) bepaalt in welke mate derden die aanspraken hebben 
op de rekeninghouder, deze ook kunnen verhalen op het rekeningte
goed zelf ( dus daarop een onlichamelijk zakelijk recht hebben). Het 
bepaalt omgekeerd ook of de rekeninghouder een zakelijk werkend 
recht-heeft· (eigendom danwel een-zakelijk bewindsrecht);-dan-wel-de 
eigenaars van het tegoed de rekeninghouder buiten spel kunnen zetten 
door het tegoed rechtstreeks van de rekeningvoerende schuldenaar op 
te eisen. 

IV. Besluit: in welke mate bestaan er trusts in het Belgische recht? 

(183) Uit de ontleding in deel II volgt m.i. dat er wel degelijk trusts in 
de zin van het Haags Trustverdrag bestaan in het Belgische recht: de 
vereniging in deelneming en het beleggingsfonds. Dit veronderstelt 
wel dat men de bepaling van art. 2 Trustverdrag functioneel begrijpt 
en zich niet blindstaart op de Engelse betekenis van het woord title! 
titre in art. 2. Niemand twijfelt er bv. aan dat de fiducie van Quebec 
een trust is in de zin van art. 2, hoewel de beheerder daar geen zakelijk 
recht heeft op de goederen, dus zeker geen eigendom. 
Voor zover men aanvaardt dat het trustverrnogen uit een enkel goed 
lean bestaan, vinden we de trust ook bij de kwaliteitsrekening, de 
schuldvordering van de middellijke vertegenwoordiger in het alge
meen, en de schuldvordering op de verzekerde prestaties bij levens
verzekering. De wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van 
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aandelen (nieuwe art. 43bis en 124ter Venn.W.) voert een bijkomende 
trustvorrn in, voor zover dat kantoor beschikkingsbevoegd wordt 
gemaakt en mits men bereid is om doorheen de omwisselbaarheid 
van de certificaten in aandelen een soort zakelijk recht van de certi
ficaathouders te zien(134). 
Tenslotte komt ook hetfideicommis, waar het geldig is, zeer dicht in 
de buurt. 

(184) Dan rijst de vraag of het ook mogelijk is een vereniging in 
deelneming op te zetten met een enkele begunstigde (stille vennoot). 
Volgens sommigen kan dit, mits de beheerder (beherende vennoot) 
zijn arbeid inbrengt en de stille vennoot de goederen (die hij meestal 
via de beheerder aankoopt) (zie de uitleg van art. 1861 BW door 
W. VAN GERVEN(135)). De beheerder moet dan wel delen in het 
gevaar, wat bv. het geval is wanneer hij met een percentage van de 
winst wordt vergoed. Anderen daarentegen aanvaarden slechts een 
vereniging in deelneming in geval van mede-eigendom. 

(185) Dit alles belet niet dat het m.i. wenselijk zou zijn om een meer 
algemene trustfiguur in ons recht in te voeren volgens dezelfde lijnen, 
d.w.z. een soort verruimde vorm van vereniging in deelneming. In dat 
model zijn de begunstigden te beschouwen als eigenaars of mede
eigenaars van een vermogen dat onder het bewind van een ander is 
gesteld - maar wel (mede-)eigenaars van een onlichamelijk en 
abstract ( d.i. netto-)recht op dit vermogen. De redenen om in ons 
recht deze constructie te verkiezen heb ik elders uitvoeriger uitge
werkt(136), en daarbij ook een wettekst voorgesteld. Met eerbied voor 
de eigen systematiek van onze rechtstraditie wordt zo de splitsing 
tussen legal title en equitable interest/beneficial title van de Anglo
Amerikaanse trust het best benaderd. 
Een tussenkomst van de wetgever is wenselijk, want, hoewel de 
rechtspraak theoretisch ook in staat zou zijn dit uit te bouwen - door 
een ruimere uitleg van de vereniging in deelneming en de croupier-, · 
heeft de Belgische rechtspraak in het verleden zelden van dergelijke 

(134) De Toelichting stelt wei dat er geen splitsing van het eigendomsrecht wordt ingevoerd, 
maar in feite is die er natuurlijk wei. Het is merkwaardig welke huiver er bestaat, niet zozeer 
om nieuwe opsplitsingen van het eigendomsrecht in te voeren ( dat is begrijpelijk), maar om te 
erkennen dat een bepaalde regeling een dergelijke opsplitsing inhoudt. 
(135) W. VAN GERVEN, in Recht in beweging. Opstellen aangeboden aan prof mr. ridder R. 
Victor, II, (1159) 1162. 
(136) Zie verder mijn bijdrage in RW 1996-97, 137 v.; Le trust et lafiducie I De trust en de 
fiduciaire overeenkomst, 267 v. 
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scheppingskracht b1ijk gegeven. Bovendien zijn er een aanta1 beper
kingen die enke1 de wetgever kan opheffen, zoa1s meer bepaa1d de 
beperking in de tijd van a1 deze constructies, de onmogelijkheid om 
goederen bij testament onder bewind te stellen ( omwille van de rege1 
dat de reservataire erfgenamen recht hebben op een reserve in natura), 
en derge1ijke meer. 
Zo1ang de wetgever er niet toe komt een derge1ijke figuur in te voeren, 
1ijkt het ook beter om ons intemationaa1 privaatrecht op dit punt niet te 
zeer te versoepe1en en bij de bekrachtiging van het Haags Trustver
drag - die overigens wei wense1ijk is - duide1ijk te maken dat in de 
huidige stand van het Be1gische recht de in art. 15 van het Verdrag 
genoemde onderwerpen inderdaad door het krachtens de gewone 
verwijzingsrege1s toepasse1ijke recht beheerst blijven (bv. de zake
lijke rechtstoestand van goederen door de lex rei sitae, de inkortbaar
heid van beschikkingen om niet door de lex successionis, enzovoort), 
en nog geen gebruik te maken van de mogelijkheid van art. 14 van dit 
Verdrag om rege1s van IPR in te voeren die ,gunstiger" zijn voor de 
erkenning van trusts. 
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SOMMAIRE 

A nEFAUT DE TRUST? 

TRUSTS ET CONSTRUCTIONS FIDUCIAIRES EN DROIT PRivE BELGE 

La premiere partie de cet article pose la question de savoir quels peuvent etre ~ et 
sont du reste ~ tres largement les principaux obstacles a !'utilisation de construc
tions du genre des trusts en droit belge. La deuxieme partie donne un aper9u des 
constructions juridiques qui peuvent, en droit belge, remplir des taches analogues a 
celles du trust. La troisieme partie aborde des questions de droit international prive. 

Parmi les obstacles enumeres dans la premiere partie, !'attention se porte tout 
d'abord sur les limitations en droit reel: le numerus clausus des droits reels contrai
gnant les parties a ne proceder qu'aux seuls demembrements du droit de propriete 
reconnus par le droit; la non-reconnaissance d'un droit de propriete temporellement 
demembre ou de droits reels sans titulaire; les limitations de la subrogation reelle par 
comparaison avec le tracing of assets du droit anglo-saxon, plus precisement en ce 
qui concerne l'absence de subrogation reelle en cas de conversion d'actifs en simple 
especes, et la non-validite de la propriete munie de sfuetes. 

L'auteur expose ensuite que les regles classiques du droit reel sont en principe 
egalement applicables aux creances (considerees cornrne elements patrimoniaux), 
mais se trouvent tres largement ecartees pour les creances nominatives en raison du 
fait que ces creances n'existent que pour autant qu'elles soient valables entre 
creancier et debiteur, toutes les limitations ou modalites internes d'une creance ayant 
ainsi, en principe, un effet externe (par exemple, inalienabilites applicables de fa9on 
interne, repartition en nouvelles creances, etc.). 

Dans le droit des obligations se retrouvent egalement d'importantes limitations: les 
limitations a !'attribution heneficaire a des personnes n'existant pas encore, le 
caractere irnrnediat et irrevocable des liheralites, le principe de la libre circulation 
des biens (limitation des clauses d'inalienabilite; interdiction de disposer a titre 
gratuit avec substitution) etc. 

En droit des succesions d'irnportantes limitations sont naturellement constituees par 
le droit a une part reservataire en nature, sanctionne par la reduction et !'interdiction 
de pactes sur succesions futures non ouvertes. 

Uncertain nombre de limitations se retrouvent enfin dans d'autres branches du droit 
prive. 

La deuxieme partie comporte une comparaison entre les diverses constructions 
juridiques permettant de confier l, administration de biens a une personne alors 
qu'une autre personne a des droit sur la valeur ou les produits de ces biens: personnes 
morales plus particulierement: des societes d'une part, des associations et fondations, 
d' autre part, propriete de gestion (jiducia cum ami co), representation mediate, avec 
une attention particuliere pour le compte de qualite, copropriete avec indivision 
forcee. Une breve esquisse est dressee des principales consequences juridiques ainsi 
que des avantages et inconvenients de ces possibilites. 

Ainsi, !'attention se porte plus largement sur les possibilites de la representation 
mediate. Une analyse est faite de l'action contre le tiers confiee au representant. 
Cette action fait partie de !'administration du representant mais appartient en pro
priete a son mandant. Cette analyse est appliquee ensuite au compte de tiers et de 
qualite. 
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Dans l't~tude de la copropriete, !'auteur s'arrete d'abord a la distinction entre 
copropriete libre et co-propriete avec indivision forcee, puis a celle entre copropriete 
de biens distincts et copropriete d'un ensemble de biens. 

Dans une troisieme partie, !'auteur examine les principales regles de rattachement du 
droit international prive beige, ainsi que les consequences pratiques d'une applica
tion du droit beige a des relations ayant la nature d'un trust et comportant une 
composante etrangere. 

ZUSAMMENF ASSUNG 

VOM TRUST ENTBLOBT 

Im ersten Teil dieses Beitrags wird untersucht was im belgischen Recht fur die 
Anwendung von trustiihnlichen Figuren die wichtigsten Hindemisse sein konnten
und tatsiichlich auch sind. Der zweite Teil bietet einen Uberblick i.iber die Rechts
figuren im belgischen Recht, die analoge Aufgaben wie jene des Trusts erledigen 
konnen. Im dritten Teil werden Fragen intemationalen Privatrechtes behandelt. 

Unter den im ersten Teil aufgeziihlten Hindemissen werden zuniichst die sachen
rechtlichen Beschriinkungen betrachtet: der Numerus clausus von dinglichen rech
ten, wodurch Parteien nur vom Recht anerkannte Aufteilungen des Eigentums 
durchfiihren konnen; die Nichtanerkennung eines zeitweilig aufgeteilten Eigentums
rechtes oder von dinglichen rechten ohne Titeltriiger, die Beschriinkungen der sach
lichen Subrogation im Vergleich zu den angelsiichsischen tracing of assets, insbe
sondere weil eine sachliche Subrogation nicht gilt wenn activa in reines Geld 
umgesetzt werden, und die Ungi.iltigkeit des Sicherheitseigentums. 

Die weitere Ausarbeitung zeigt, daB die klassischen Regeln des Sachenrechtes im 
Prinzip zwar auch die Schuldforderungen gelten (als Vermogensbestandteil betrach
tet), aber bei Namensschuldforderungen groBenteils zur Seite geschoben werden, 
indem diese Schuldforderungen nur bestehen insofem sie zwischen Gliiubiger und 
Schuldner gelten, sodaB aile innerlichen Beschriinkungen oder Modalitiiten einer 
Schuldforderung im Prinzip eine iiuBere Wirkung haben ( etwa innerlich geltende 
Unverfremdbarkeiten, Aufteilung in neue Schuldforderungen usw.) 

Auch im Vertragsrecht lassen sich wichtige Beschriinkungen aufweisen: die Be
schriinkungen der Begi.instigung noch nicht existierender Personen, der unmittelbare 
und unwiderrufliche Charakter von Schenkungen, das Prinzip des freien Waren
umlaufs (Beschriinkung von Bedingungen der Unverfremdbarkeit; Verbot der Ver
ordnungen urn nicht ,Hand i.iber Hand") usw. 

Wichtige erbrechtliche Beschriinkungen sind weiter selbstverstiindlich das Recht auf 
ein vorbehaltenes Erbteil (Reserve) in natura, das von der Ri.ickforderung einge
schriinkt wird, und das V erbot von Erbvertriigen. 

SchlieBlich gibt es auch noch in anderen Branchen des Privatrechtes eine Reihe von 
Hindemissen. 

Der zweite Teil vergleicht die verschiedenen Rechtsfiguren mit denen Giiter unter 
die Verwaltung einer Person gestellt werden konnen, wiihrend eine andere Person 
dennoch ein Recht auf deren Wert oder Ertrag hat: Rechtspersonen- insbesondere 
die Gesellschaften, bzw. die Vereine und Stiftungen -, das Verwaltungseigentum 
(jiducia cum arnica), die mittelbare Vertretung, mit besonderer Beri.icksichtigung der 
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Qualitiitsrechnung, das gebundene Miteigentum. Die wichtigsten Rechtsfolgen und 
die Vor- und Nachteile dieser Moglichkeiten werden kurz dargestellt. 

So werden die Moglichkeiten der mittelbaren Vertretung ausfiihrlicher behandelt. 
Das Statut einer Forderung an Dritte, das der Vertreter erhiilt, wird analysiert. Diese 
Forderung steht offenbar unter der Verwaltung des Vertreters, aber gehOrt in Eigen
tum seinem Auftraggeber. Diese Analyse wird nachher auf die Rechnung Dritter oder 
die Qualitiitsrechnung angewendet. 

Bei der Besprechung des Miteigentums wird der Unterschied zwischen freiem und 
gebundenem Miteigentum und jener zwischen dem Miteigentum an einzelnen Giit
em und dem gesamthand eigentum, d.h. dem Miteigentum an einer Gesamtheit von 
Giitern gemacht. 

Im dritten Teil werden die einschliigigen V erweisregeln des belgischen internatio
nalen Privatrechtes behandelt, sowie die praktischen Folgen einer Anwendung des 
belgischen Rechtes auf trustiihnliche V erhiiltnisse mit einem ausliindischen Bestand
teil. 

SUMMARY 

DEPRIVED OF TRUST? 

TRUSTS AND OTHER FIDUCIARY CONCEPTS IN THE BELGIAN PRIVATE LAW 

Part One of this paper seeks to establish what are the potential- and to a large extent 
also the actual- obstacles to the use of concepts similar to trusts in Belgian law. Part 
II contains an overview of those legal concepts of Belgian law which are capable of 
playing a role which is similar to that played by trusts. Part Three deals with issues of 
international private law. 

As regards the obstacles which are listed in Part I, the author examines first of all the 
restrictions imposed by the law of property: the restricted and exclusive number of 
the available property rights, as a result of which the parties concerned are only able 
to carry through such divisions of ownership as are recognised by law; the fact that 
temporarily divided property rights which do not have any titleholder are not 
recognised at law, the limited scope of application of ,real subrogation" as compared 
with the Anglo-Saxon notion of tracing of assets - more particularly because no 
substitution of property rights can apply where assets have been converted into mere 
money- and the unlawfulness of security ownership. 

The author subsequently finds that, even though the traditional rules of property law 
also apply, in principle, to claims (if considered as part of the holder's assets), but do 
not for the most part apply in relation to claims against a named person (nominative 
rights), since these claims only exist to the extent as they are valid as between 
creditor and debtor, so that all such restrictions or conditions as are internal to a claim 
have, in principle, external effect (e.g. inalienable rights as between the parties 
involved, whether splitting up of claims is possible or not, etc.). 

The law of obligations also presents a number of restrictions: those which affect gifts 
and other similar benefits made to as yet non-existing persons; the immediate and 
irrevocable nature of gifts; the principle of the free movement of goods (restrictions 
affecting clauses imposing the inalienable nature of certain rights; the prohibition of 
property transactions without consideration without a formal deed, etc.). 
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Major restrictions imposed by the law of succession obviously include the right to a 
reserved part of the estate of the ,legitimate heirs", which is penalised by means of 
reductions in the stipulated amounts, and the prohibition of agreements concerning 
successions which have not as yet been opened. 
Finally, there are a number of restrictions which can be found in other areas of the 
private law. 
In Part Two, the author draws a comparison between the various legal principles under 
which goods can be placed under a person's administration, whereas another person is 
entitled to the value and income deriving from these goods - i.e. legal persons -
more particularly companies on the one hand, and societies and associations on the 
other hand- the ,fiducia cum amico", representation through undisclosed agents
giving particular attention to quality or nominee accounts - and joint ownership 
subject to conditions. This section also contains a brief outline of the main legal 
implications, as well as the advantages and disadvantages of these possibilities. 
One topic which is studied in greater detail is the possibility of representation by an 
agent. The status of claim against third parties, which is acquired by the undisclosed, 
is subsequently examined. It would appear that this claim is subject to the ad
ministration of the agent, but its ownership is held by the principal. This analysis 
is then applied to third party accounts (also known as nominee accounts). 
When dealing with the notion of joint ownership, the author examines the distinction 
between unconditional and conditional joint ownership, as well as the distinction 
between the joint ownership of separate goods and jointly-managed joint ownership, 
i.e. the joint ownership of a an estate of goods. 
Part Three deals with the most relevant rules of conflict of laws in Belgian Interna
tional Private Law, as well as the practical implications of applying Belgian law to 
fiduciary relationships having a foreign element. 

RESUMEN 

i,DESPROVISTO DE TRUST? 

TRUSTS Y FENOMENOS FIDUCIARIOS EN EL DERECHO PRIVADO BELGA 

En la primera parte de este articulo, se examina cuitles pueden ser- y tambien son 
en gran parte -los mayores obstaculos al uso de fen6menos similares a un trust en el 
derecho helga. En la segunda parte, se da una sinopsis de los fen6menos juridicos del 
derecho helga que puedan cumplir unas misiones anitlogas a las del trust. En la 
tercera parte, se tratan unas cuestiones de derecho internacional privado. 
Entre los obstaculos que se enumeran en la primera parte, se taman en consideraci6n 
las limitaciones del derecho de casas: el numerus clausus de derechos reales, que 
hace que las partes solo puedan realizar las divisiones de la propiedad reconocidas en 
derecho; el no reconocimiento de un derecho de propiedad temporalmente dividido o 
de derechos reales sin titular; las limitaciones de la subrogaci6n real en comparaci6n 
con el tracing of assets anglosaj6n, mas particularmente porque la subrogaci6n real 
no importa si el activo ha sido convertido en dinero puro; y la invalidez de propiedad 
de garantia. 
A continuaci6n, se elabora la teoria de que, ciertamente, en principia, las reglas 
clasicas del derecho de casas tambien se aplican a los creditos ( considerados como 
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elemento constitutivo del patrimonio ), pero que se dejan en su mayor parte de lado en 
caso de creditos nominativos, puesto que estos solo existen si valen entre el acreedor 
y el deudor, de modo que, en principia, todas las modalidades o limitaciones intemas 
de un credito tienen un efecto extemo (por ejemplo, inalienabilidades vigentes al 
nivel intemo, division en nuevos creditos, etc.) 
Tambien en el derecho de las obligaciones, se encuentran unas limitaciones impor
tantes: las limitaciones al trato preferente de personas aun no existentes, el canicter 
inmediato e irrevocable de las donaciones, el principia de la libre circulacion de 
bienes (limitacion de clausulas de inalienabilidad, interdiccion de disposiciones de 
sustitucion fideicomisaria a titulo gratuito ), etc. 
Luego, unas importantes limitaciones de derecho sucesorio son, por supuesto, el 
derecho a una porcion hereditaria reservada en especie, limitada por la reduccion, y 
la interdiccion de contratos sabre herencias futuras. 
Finalmente, todavia se encuentran algunos obstaculos en otras ramas del derecho 
privado. 
En la segunda parte, se hace una comparacion entre los distintos fenomenos juridi
cos que permiten poner bienes bajo la administracion de una persona, mientras que 
otra persona tiene derecho al valor 0 al producto de estos: personas juridicas- mas 
particularmente, sociedades por una parte y asociaciones y fundaciones por otra 
parte -, propiedad de administracion (jiducia cum arnica), representacion indirecta, 
con una atencion particular para la cuenta cualificada, la indivision. Se explican 
brevemente las principales consecuencias juridicas y las ventajas y desventajas de 
esas posibilidades. 
Asi, se abordan mas de cerca las posibilidades de la representacion indirecta. Se 
analiza el estatuto del credito con el tercero que obtiene la representacion. Resulta 
que ese credito se encuentra bajo la administracion del representante, pero corres
ponde en propiedad a su comitente. A continuacion, se aplica este analisis a la cuenta 
de tercero o la cuenta cualificada. 
En la discusion de la copropiedad, se aborda la cuestion de la distincion entre la 
copropiedad y la indivision, y la distincion entre copropiedad de bienes separados y 
la copropiedad en comun, es decir la copropiedad de un conjunto de bienes. 
En la tercera parte, se habla de las reglas de remision mas pertinentes del derecho 
intemacional privado helga, y tambien de las consecuencias practicas de una apli
cacion del derecho helga a las relaciones similares a un trust con un componente 
extranjero. 
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