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I. lnleiding
De cessie kan men omschrijven als de overeenkomst waarbij
een schuldeiser (cedent) zijn schuldvordering of vorderingsrecht
overdraagt aan een derde (cessionaris) zonder tussenkomst van de
debiteur.
Zulke overdracht heeft een dubbele werking : obligatorisch
heeft de cessie voor gevolg dat de debiteur een nieuwe schuldeiser
bekomt voor dezelfde schuld; op zakenrechtelijk vlak gaat een vermogensbestanddeel, de gecedeerde vordering, uit het vermogen
van de cedent over in dat van de cessionaris.
In elk cessiestelsel moet derhalve de regeling van de eigendomsovergang tevens uitsluitsel geven op de dubbele vraag : vanaf welk
ogenblik is de debiteur gehouden jegens zijn nieuwe schuldeiser;
vanaf welk ogenblik is de vordering erga omnes in handen van de
cessionaris?
De complexiteit van de problemen die hierbij rijzen en de verscheidenheid van de technieken die ter oplossing worden aangewend
zijn oorzaak ervan dat deze materie lang niet eenvormig is geregeld,
zelfs niet in de ons omringende landen.
Typisch is het onderscheid tussen het stelsel van de Franse
Code civil, dat oak in Belgie geldt (inbezitstelling door betekening),
en het stelsel naar huidig Nederlands recht, dat aan de betekening
(1) Voor het Nederlands recht werd steller bijgestaan door Prof. Mr. H. K. Koster,
kandidaat-notaris en hoogleraar aan de Universiteit te Amsterdam, auteur van het Praeadvies Cessie naar huidig en wordend recht, uitgebracht ten verzoeke van de Broederschap
der Candidaat-Notarissen en behandeld op haar algemene vergadering te Maastricht
op 29 mei 1964. Met de goedkeuring van deze Broederschap en na overleg met Prof.
Koster zijn bepaalde delen hieruit in onderhavige studie verwerkt.
De volledige tekst van het Praeadvies samen met dat van Mr. 0. A. C. Verpaalen, advocaat en procureur te Breda (147 biz.), is verkrijgbaar door overschrijving van f. 3,50 op
postrekening nr. 49·755 van genoemde Broederschap. De prijs voor het vergaderingsverslag bedraagt f. 1,25.
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van de cessie aan de debiteur geen enkele zakenrechtelijke werking
toekent, terwijl het Ontwerp Meijers voor een Nieuw Burgerlijk
Wetboek in Nederland nag een verder te bespreken ander systeem
van eigendomsovergang bij cessie voorziet. Wat de eigendomsovergang betreft zijn hier dus reeds drie verschillende cessiestelsels te
onderscheiden.
In deze bijdrage wordt gepoogd de werking van deze drie verschillende stelsels te onderzoeken en meer bepaald een proeve te
leveren van vergelijking tussen het Belgische stelsel en het stelsel
Ontwerp Meijers.
Wegens deze opzet blijft de studie van andere aspecten van de
cessie hier achterwege. Ten einde echter het vraagstuk van de eigendomsovergang in het geheel van de rechtsfiguur cessie te situeren,
worden vooraf enkele bijzonderheden verstrekt over de cessie in
het algemeen met verwijzing naar de drie te bespreken stelsels.

II. De cessie in het algemeen
Beschouwt men de cessie in de eerste plaats als een overeenkomst, waarbij een schuldeiser zijn positie wil laten overgaan op
een ander, dan kan men drie elementen onderscheiden: de schuldvordering, de cessieovereenkomsr en de debiteur.
Wij willen eerst deze drie elementen kart belichten, en daarna
in III ingaan op de vraag van de eigendomsovergang.
A. De schuldvordering
Het voorwerp van de cessie is de schuldvordering, d.i. een vorderingsrecht tegen een bepaalde persoon (debiteur).
a) Alle schuldvorderingen zijn vatbaar voor overdr~cht, tenzij
de wet, de bijzondere aard ervan (bv. alimentatiegelden), of een
uitdrukkelijk beding zich hiertegen verzet. Deze regel, die in Nederland uitdrukkelijk voorzien is in het Ontwerp Meijers (art. 3· 4· 2. 1),
is oak bruikbaar in Belgie.
lncessibiliteit komt niet noodzakelijk overeen met onaantastbaarheid inzake beslag. Dit geldt vooral voor de bedongen incessibiliteit. Zulk beding wordt bovendien in het algemeen niet tegenstelbaar
geacht aan de cessionaris die het beding niet kende of niet behoefde
te kennen. In Belgie staat men overigens wantrouwig tegenover
clausules van onvervreemdbaarheid (Zie : Les Novelles, Droit civil,
IV-2, Tw. La Transmission des obligations, nr. 129).
b) Als voorwerp van overdracht moet de schuldvordering
echter voldoende bepaald zijn. Zo kan een schuldvordering onder
voorwaarde of op termijn zonder bezwaar overgedragen worden.

Betwisting bestaat evenwel voor de zg. toekomstige vorderingen.
In Belgie werd voor de overdraagbaarheid van zulke vorderingen
lange tijd vereist dat de grand van de vordering in hoofde van de
cedent minstens bestond op het ogenblik der cessie (Cass., 29 oktober
1885, Pas., 1885, I, 259). Doch het hof van cassatie achtte reeds in
1907 elke overdracht geldig waarvan het voorwerp voldoende bepaald
of bepaalbaar is, al is de schuldvordering of de rechtsverhouding
waarop ze gesteund is, nag niet bestaande (Cass., 5 december 1907,
Pas., 1908, I, 59). Dit vereiste van bepaalbaarheid ten tijde van de
cessie werd onlangs opnieuw bevestigd (Cass., 9 april 1959, Pas.,
1959, I, 739, met concl. proc. gen. Hayoit de Termicourt; R. W.,
1959-60, 655). In Nederland moet minstens de grand van de verdering bestaan op het ogenblik van de cessie (H. R., 29 december
1933, N.j., 1934, nr. 343, met noot P.S.). Het Ontwerp Meijers verruimt echter in principe dit criterium, door leveringen bij voorbaat
van toekomstige goederen in het algemeen mogelijk te maken (art. 3·
4· 2. 10), doch beperkt indirect de toepassing hiervan ten aanzien van
schuldvorderingen als gevolg van een strengere leveringswijze. Over
het begrip zelf van de toekomstige vordering valt overigens nag veel
te zeggen (HEENEN, J., Essai d'une definition de la creance future,
R.C.].B., 1961, 38; - KosTER, H. K., Praeadvies Broed. Cand.
Not., 1964, blz. 1II-124).
c) De schuldvordering moet bovendien aan de cedent toebehoren. Beschikking over andermans goed Ievert in Belgie een grand
op tot nietigverklaring (art. 1599 B.W.), doch enkel de koper zou
deze nietigheid mogen inroepen, niet de verkoper, al is deze te goeder
trouw (Cass., 30 januari 1941, Pas., 1941, I, 24). In Nederland is de
eis van beschikkingsbevoegdheid uitdrukkelijk gesteld voor de
geldigheid van elke overdracht van goederen (art. 639 Ned. B.W.).
Dit volgt uit het beginsel nemo plus juris .... Het Ontwerp Meijers
voorziet dezelfde eis voor de overdracht van een goed in het algemeen (art. 3· 4· 2. 2., 1e lid).
B. De cessieovereenkomst

a) Met cessieovereenkomst wordt in het Nederlands en Belgisch
recht niet hetzelfde bedoeld.
In Nederland is de cessieovereenkomst de eigenlijke leveringshandeling, welke in het algemeen berust op of samenvalt met de
overeenkomst waarbij de cessie wordt bedongen. De eigenlijke
leveringshandeling wordt, volgens vele auteurs, en ook door de
Hoge Raad, aangeduid als een zakelijke overeenkomst, in tegenstelling tot de titel (rechtsfeit dat tot levering verplicht), welke veelal
bestaat uit een obligatorische overeenkomst. In dit verband geeft
Koster in zijn Praeadvies op blz. 96 de volgende definitie : ,Een
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zakelijke overeenkomst is een tweezijdige rechtshandeling van vervreemder en verkrijger waardoor hetzij zonder meer, hetzij in combinatie met een formaliteit welke ook buiten de actieve medewerking
van de vervreemder kan worden vervuld, een lichamelijke of onlichamelijke zaak wordt overgedragen, dan wel een zakelijk recht
in het leven wordt geroepen of wordt tenietgedaan".
In Belgie is de cessieovereenkomst de overeenkomst waarbij
de cessie wordt bedongen. Aangezien echter naar Belgisch recht
voor de overdracht van zaken of rechten in het algemeen geen bijzondere leveringsovereenkomst of -handeling vereist is (de verbintenis
om een zaak te leveren is voltrokken door de enkele toestemming
van de contracterende partijen- art. I I38 B.W.), heeft deze cessieovereenkomst tevens de eigendomsovergang tot gevolg.
b) Zowel in Nederland als in Belgie kan geen rechtsgeldige
cessie tot stand komen zonder geldige titel. Onder dit laatste verstaat
men in Belgie de cessieovereenkomst (bv. een verkoop), in Nederland het rechtsfeit dat tot levering verplicht, zoals bv. een overeenkomst van verkoop. Dit causale stelsel berust in Nederland op art.
639 B.W., waaruit men afleidt dat de levering slechts eigendomsovergang teweegbrengt, indien ze geschiedt krachtens een geldige
titel. Ook in Belgie moet de cessie een geldige causa hebben. Nochtan.s is de cessieovereenkomst geldig ook al wordt de oorzaak er niet
in uitgedrukt (art. I I32 B.W.). Wie beweert dat een cessie zonder
oorzaak is, heeft de bewijslast hiervan (Brussel, 30 juni I939, Pas.,
I94o, II, 76).
In Nederland is de vraag aan de orde gesteld in hoever een
fiduciaire overeenkomst een voldoende titel voor een rechtsgeldige
cessie kan opleveren. De thans gangbare opvatting neemt aan dat
dit mogelijk is en de Nederlandse rechtspraktijk erkent dan ook de
fiduciaire cessie tot zekerheid. Bij enkele auteurs is echter verzet
gerezen tegen de fiduciaire overdrachten in het algemeen. Dit vindt
zijn neerslag in het Ontwerp Meijers, meer bepaald in art. 3· 4· 2. 2,
lid 3 : ,Een rechtshandeling, die de overdracht van een recht tot
zekerheid van een schuld of tot uitoefening van het over te dragen
recht in het belang van de vervreemder of van een derde ten doel
heeft, is geen geldige titel van overdracht van dat recht". Op dit
voorstel is echter veel kritiek uitgebracht, o.m. vanwege de Nederlandse Juristenvereniging (Hand. N.].V., I956, II, blz. 8I). Zie in
dit verband ook de Praeadviezen van Vander Grinten en Treurniet
(Praeadviezen Broed. Cand.-Not., I964, blz. 25 en I I7).
In Belgie is de overdracht tot zekerheid minder bekend. Wil
men een waarborg, dan laat men de schuldvordering in pand geven
of stelt men zich tevreden met een cessiebelofte die nadien kan
omgezet worden in een inbetalinggeving (DE PAGE, IV, nr. 374bis,
blz. 365 en nr. 386, blz. 378).

c) De cessieovereenkomst of titel van overdracht beheerst de
rechtsverhouding tussen cedent en cessionaris. Rechten en verplichtingen van beide partijen worden dus eerst en vooral hieruit afgeleid.
Wegens de aard van het overgedragen voorwerp, de schuldvordering,
gelden in Belgie wettelijke vrijwaringsregelen (art. 1691-1695 B.W.),
waarvan partijen in beperkte mate mogen afwijken.

C. De debiteur
Tot het wezen van de cessie behoort het dat de debiteur, wiens
verbintenis overgedragen wordt, niet als partij in de cessie tussenkomt. Hij kan zich oak niet tegen de cessie verzetten, behoudens
wettelijke of bedongen incessibiliteit. Twee vragen zijn hier van
belang: a) in hoever mag de debiteur de cessie betwisten? b) in welke
mate blijft zijn schuld voortbestaan?
a) In Nederland mag de debiteur de geldigheid van de cessie
betwisten en zich beroepen zowel op gebreken in de leveringsakte
als in de obligatorische overeenkomst of andere titel, welke aan de
cessie ten grondslag ligt. Het causale stelsel geldt dus oak ten zijne
opzichte. Hij kan de cessionaris verplichten hem een afschrift, uittreksel of inhoudsomschrijving van de titel te verstrekken (H.R.,
14 januari 1927, N.J., 1927, blz. 409; W. u624; W.P.N.R., 3991).
Met evenveel woorden wordt zulks bepaald in het Ontwerp Meijers
(art. 3· 4· 2. 7., lid 2 en 3).
In Belgie is het betwistingsrecht van de debiteur niet zeer duidelijk. Men neemt enerzijds aan dat de debiteur, als derde, niets te
zien heeft met de inhoud van de cessieovereenkomst, zodat alleen
het feit van de cessie hem moet ter kennis gebracht worden (DE
PAGE, IV, nr. 378 A, blz. 369 en nr. 399, blz. 388). Dit is zeker voldoende om de cessie aan hem krachtens art. 1690 B.W. tegenstelbaar te maken. Nochtans heeft de debiteur er anderzijds belang bij
zekerheid te hebben nopens het bestaan en de geldigheid van de
cessie. Hij zou namelijk niet bevrijdend betalen aan de cessionaris,
indien hij ernstige redenen had om aan het bestaan van de cessie te
twijfelen (DE PAGE, IV, nr. 407, blz. 396). Daarom wordt hem het
recht toegekend inlichtingen te vragen aan de cedent (Rb. Gent,
30 mei 1906, P.P., 1907, nr. 525, blz. 359;- Hrb. Kortrijk, 19 oktober
1935, fur. Comm. Fl., 1936, 312). Het bewijs van de echtheid van de
cessie is hem nochtans voldoende geleverd wanneer de cessie betekend wordt zowel namens de cedent als de cessionaris (Gent, 13
december 1890, Pas., 1891, II, 193). In Frankrijk heeft de debiteur,
volgens sommige auteurs, un droit de controle sur l' existence de la
cession qui lui est signifiee (PLANIOL ET RIPERT, Traite pratique, VII,
2de uitg., nr. 1u8, blz. 497, voetnoot 2; -DEMOGUE, Rev. trim. dr. ·
civ., 1920, blz. 365;- AuBRY ET RAu, V, § 359 bis, voetnoten 8 en
38; - WAGNER, Rev. trim. dr. civ., 1930, blz. 708 e.v.).
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b) De schuld van de debiteur blijft voortbestaan met alle aan
de schuldvordering inherent verbonden voordelen voor de schuldeiser, doch enkel in zover geen schulddelging of -vermindering of
andere voordelen of verweermiddelen door de debiteur bekomen
werden v66r de betekening. In principe immers mag de positie van
de debiteur door de cessie niet verzwaard worden.
In Belgie is nochtans beroep op compensatie niet meer mogelijk
voor de debiteur, indien hij de cessie zuiver en eenvoudig heeft
aangenomen (art. 1295 B.W.). Bovendien vervallen de verweermiddelen die strikt persoonlijk zijn (Rb. Brussel, 12 december
1905, Pas., 1906, III, 233).
In Nederland geldt hetzelfde voor de compensatie (art. 1467
lid I Ned. B.W.). Ook tegen andere met de akte (waaruit de gecedeerde vordering blijkt) strijdige verweermiddelen wordt de cessionaris beschermd, althans volgens sommigen, op grond van art. 1910
Ned. B.W. (contre lettres). Deze bescherming lijkt ook gegeven
te worden door art. 3· 2. 3· Ontwerp Meijers, luidende als volgt :
r. Tegen hem, die een verklaring of een gedraging heeft opgevat
in de zin, waarin een redelijk oordelend mens haar onder de gegeven
omstandigheden mocht opvatten, en voor wie het niet duidelijk
kenbaar was, dat een daarmede overeenstemmende wil ontbrak,
kan geen beroep op gemis van die wil worden gedaan. Evenmin
kan op de onvolledigheid- van- een verklaring een beroep worden
gedaan tegenover hem, die deze onvolledigheid niet kende, noch
behoorde te kennen.
2. Het in het vorige lid bepaalde is niet op uiterste wilsbeschikkingen
van toepassing.

III. De eigendomsovergang bij cessie in het algemeen
Bij cessie van schuldvordering is de regeling van de eigendomsovergang een bijzonder probleem, enerzijds wegens de aanwezigheid
van de debiteur (lijdend voorwerp van de vordering), anderzijds
wegens het onlichamelijk karakter van het vermogensbestanddeel
(de verbintenis kan zelfs mondeling aangegaan zijn).
Zulke eigendomsovergang vertoont dan ook drie aspecten :
a) werking tussen partijen b) werking tegenover de debiteur c) werking
tegenover andere derden.
a) Tussen cedent en cessionaris werkt de cessie zakenrechtelijk.
Het is dus belangrijk te weten van welk ogenblik de gecedeerde
vordering niet meer tot het vermogen van de cedent behoort, m.a.w.
niet meer in hoofde van de cedent beschikbaar is. Verkoop van
andermans zaak is immers op verzoek van de koper vernietigbaar
in Belgie krachtens art. 1599 B.W., terwijl in Nederland beschik30

kingsonbevoegdheid van de vervreemder elke overdracht ongeldig
maakt (art. 639 Ned. B.W.).
b) T egenover de debiteur heeft de cessie alleen obligatorische
gevolgen. Hij blijft debiteur doch met een nieuwe schuldeiser. Voor
hem is het van belang te weten vanaf welk ogenblik hij niet meer
met de cedent, maar met de cessionaris mag en moet handelen voor
de vereffening van zijn schuld. Nochtans kan de debiteur bevrijdend
betalen aan de schijnschuldeiser op grand van meer algemene
principes uit het verbintenissenrecht. In Belgie is deze regel neergelegd in art. 1240 B.W., in Nederland in art. 1422 Ned. B.W.
Dus oak zonder specifieke regelen inzake cessie, is voor de debitor
cessus bescherming mogelijk, althans voor wat de betaling zelf betreft. Voor andere schikkingen met de cedent, zelfs andere wijzen
van schulddelging, geldt deze regel niet (BAUDRY-LACANTINERIE
ET BARDE, Obligations, II, nr. 1450, blz. sos; - HoETINCK, Praeadvies Broed. cand.-Not., 1941, blz. 50 e.v.).
c) Tegenover andere derden werkt de cessie eveneens zakenrechtelijk. Zij hebben er belang bij te weten of bepaalde schuldvorderingen toebehorende aan X. werkelijk nag tot diens vermogen
behoren. Is een bepaalde vordering reeds weggecedeerd, dan zal
het beslag dat nadien wordt gelegd, of de cessie of inpandgeving
die nadien wordt toegestaan door dezelfde cedent, volgens het gemeen recht ondeugdelijk zijn. De eerste cessionaris zal de tweede
cessie immers kunnen negeren, en het verschuldigde van de debiteur
kunnen vorderen. Hiertegen zal de verkrijger of de pandnemer
a non domino zich niet kunnen verzetten met een beroep op de regel,
dat de verkrijger te goeder trouw van een beschikkingsonbevoegde
vervreemder gelegitimeerd is door het bezit van de zaak. In Belgie
is art. 2279, 1ste lid B.W. immers enkel van toepassing op lichamelijke
roerende goederen, die door eenvoudige afgifte overdraagbaar zijn
(Zie HEYVAERT, A., Overzicht van rechtspraak: Zakenrecht, T.P.R.,
1965, blz. 121, nr. 21). In Nederland geeft art. 2014 Ned. B.W.
eveneens slechts bescherming aan de verkrijger van lichamelijke
roerende goederen.
Deze driedubbele werking moeten wij nu onderzoeken volgens
de regelen die eigen zijn aan de cessie naar huidig Nederlands recht,
naar Belgisch recht en in het Ontwerp Meijers.
IV. Eigendomsovergang bij cessie naar huidig Nederlands recht
Het is nuttig eerst kart de principes aan te duiden van de werking
van de eigendomsovergang voor elk van de drie geschetste rechtsbetrekkingen. Daarna kan het stelsel in zijn geheel besproken worden.
Dezelfde werkwijze zal gevolgd worden voor het onderzoek van de
cessie naar Belgisch recht en van de cessie in het Ontwerp Meijers.
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A. De principes van eigendomsovergang
1° Tussen partijen geschiedt de eigendomsovergang door de
schriftelijk vastgelegde cessie, d.i. de hierboven genoemde zakelijke
overeenkomst tussen cedent en cessionaris (r). Een uitsluitend mondelinge cessie is niet geldig. In het algemeen wordt de cessieakte
tweezijdig opgemaakt, in de vorm van een door cessionaris en cedent
ondertekende authentieke of onderhandse akte. Nochtans is een
geldige cessie ook mogelijk door een eenzijdige schriftelijke cessieverklaring- eventueel in briefvorm- ondertekend door de cedent
met daaropvolgende aanvaarding door de cessionaris. De aanvaarding kan mondeling geschieden en zelfs stilzwijgend (2).
2° Tegenover de debiteur krijgt de cessie volgens art. 668,
2de lid, Ned. B.W. eerst gevolg nadat deze aan hem is betekend, of
nadat hij de overdracht schriftelijk heeft aangenomen of erkend.
Onder dit laatste is waarschijnlijk te verstaan iedere schriftelijke
verklaring van de schuldenaar dat hij van de cessie heeft kennis genomen, zonder dat onderscheid moet worden gemaakt tussen aannemen of erkennen. Hierover en over de positie die bestaat wanneer
de debiteur langs andere weg dan door betekening, aanneming of
erkenning, van de cessie op de hoogte is gekomen, bestaat echter
veel verschil van opvatting (3).
3° Tegenover derden heeft de eigendomsovergang op dezelfde
wijze plaats als tussen partijen, d.i. door de enkele wilsvetklaring
van partijen, neergelegd in de cessieakte (zie 1°).

B. De werking van het stelsel
Zoals uit bovenstaande principes blijkt, worden de zakenrechtelijke gevolgen in dit stelsel gekoppeld aan de enkele schriftelijke wilsovereenstemming tussen cedent en cessionaris. Hiervan
hoeft niets naar buiten te blijken : de cessie is tegenstelbaar aan
derden ook zonder kennisgeving.
Zulke geheime cessies zijn ongetwijfeld zeer nadelig voor de
schuldeisers van de cedent, die bij eventueel beslag geen zekerheid
kunnen hebben dat de vordering nog tot het vermogen van hun
debiteur behoort. De toestand is nog nadeliger voor de derde die
met de cedent handelt, meer bepaald voor de tweede cessionaris
die te goeder trouw de vordering bekomt, maar nadien vaststelt
dat deze reeds is weggecedeerd.
(1) Zie : AsSER-SCHOLTEN-BEEKHU1S, biz. 197; - PITLO, II, 5de uitg., (1965),
biz. 2.03, en aidaar geciteerde jurisprudentie.
(2.) Zie H. R., 30 november 1956, N. ]., 1957, nr. 81, besproken door KoRTEWEG,
Overzicht rechtspraak, W.P.N.R., 4533, aiwaar verdere literatuur en jurisprudentie.
(3) Zie: AssER-SCHOLTEN-BEEKHUIS, 195; - PITLO, II, 2.05 en VAN CREVELD,
biz. 46, aiwaar rechtspraak en verdere literatuur.
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Zulke tweede of volgende cessie kan immers geen gevolgen hebben vermits de cedent ten tijde daarvan beschikkingsonbevoegd was.
a) De betekening of kennisgeving van zijn cessieakte aan de
debiteur geeft aan de tweede cessionaris geen enkele voorsprong,
alleen een voorlopige schijn van recht, welke men kan beschouwen
als bezit, doch welke moet wijken voor het bewijs van het beter
recht van de eerste cessionaris (I).
b) Wat erger is, heeft de tweede cessionaris intussen ook te
goeder trouw de vordering gei:nd, dan kan hij gebeurlijk door de
eerste cessionaris tot afgifte van de gelden aangesproken worden.
Een dergelijk verhaal wordt in het algemeen mogelijk geacht, zij het
op nogal uiteenlopende gronden (2).
In zulk stelsel geeft de eerste cessie derhalve aan de eerste
cessionaris een sterke positie jegens alle derden, die, hoezeer te
goeder trouw, de vordering of het te betalen bedrag hebben verworven. Deze regeling voldoet niet en steekt ongunstig af tegenover
het stelsel dat geldt voor de verkrijging van lichamelijke roerende
of onroerende goederen. Bij roerende goederen en papier aan order
of toonder is de verkrijger in het algemeen veilig, wanneer hij om
baat - dit vereiste wordt door de meeste auteurs gesteld - reeel bezit verwerft, en daarbij afgaat op de schijn van beschikkingsmacht,
blijkend uit het bezit van de vervreemder (3). Bij onroerende goederen
kan de verkrijger de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder
nagaan door inzage in het register. Doch bij schuldvorderingen op
naam bestaat, in het huidig stelsel, geen afdoende mogelijkheid
voor de verkrijger om vast te stellen of de cedent beschikkingsbevoegd is : noch informatie bij de debiteur, noch zelfs het innen van
de vordering verschaft hem zekerheid, want de later opduikende
eerste cessionaris kan het ge'inde van hem terugvorderen.
Deze gebreken worden opgeheven in het Ontwerp Meijers, dat
in navolging van verschillende andere wetgevingen, de betekening
of kennisgeving aan de debiteur als vereiste stelt voor de rechtsgeldigheid van de cessie, zodat deze ook tegenover latere verkrijgers
of tegenover de schuldeisers van de cedent slechts kan worden
ingeroepen, wanneer ze aan de debiteur is medegedeeld of betekend.
In de Toelichting N.B.W. (blz. 222 ad art. 3· 4· 2. 7) wordt namelijk
ter motivering van de eis van kennisgeving of betekening vermeld
dat het gewenst is dat van de overeenkomst iets naar buiten blijkt.
(r) Vgl. H. R., 7 mei 1915, N. ]., 1915, biz. 791; W., 9867.
(2) Vgl. o.a. WIARDA, biz. 350 en DE JoNG, Praeadvies Broed. Cand.-Not., 1941,
biz. 74, aismede Toelichting N.B.W., biz. 511 ad art. 6.1.6.7 en KosTER, Praeadvies, biz.
86 en 87.
(3) In H. R., 6januari 1961, N.J., 1962, nr. 19 (L.E.H.R.); Ars Aequi, X, 272 (J.H.B.),
wordt overwogen dat aan art. 2014 en 1198, 5de lid, naast overwegingen van billijkheid
het verkeersbelang ten grondsiag Iigt.
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Alvorens dit stelsel te bespreken wordt eerst de regeling naar
Belgisch recht onderzocht, en de draagwijdte nagegaan van de eveneens daar geldende kennisgevingseis voor de tegenstelbaarheid van
de cessie aan derden.

V. Eigendomsovergang bij cessie naar Belgisch recht (r)
A. De principes van eigendomsovergang
Tussen partijen gaat de vordering over in het vermogen
van de cessionaris door de enkele wilsovereenstemming tussen cedent
en cessionaris, die aan geen enkele andere bijzondere vormvereiste
is onderworpen, dan deze voor de overeenkomst waarbij de cessie
wordt toegezegd.
a) deze overeenkomst die de overdracht tot stand brengt, kan
zeer verschillend van aard zijn : een verkoop, een schenking, een
inbetalinggeving, een inbreng in vennootschap, een overdracht tot
zekerheid (2). Meer specifiek wegens het voorwerp van de overdracht,
is de cessie ter incasso. Het B.W. behandelt de cessie van schuldvordering onder de Titel Verkoop (art. r689 tot 1695). Meestal zal
inderdaad de cessie de vorm van een koop-verkoop overeenkomst
aannemen : overdracht van de vordeFing mits betaling van een prijs.
De aard van deze overeenkomst zal natuurlijk beslissend zijn
voor de vorm waarin ze om geldigheids- of bewijsredenen moet
worden aangegaan. Zo moet een schenking van een schuldvordering
bij notariele akte gebeuren (geldigheidsvereiste) (3), terwijl een
koop-verkoop voor een bedrag beneden de 3.000 fr. -en ongeacht
het bedrag wanneer de partij tegen wie het bewijs moet geleverd
worden handelaar is - zonder geschrift kan bewezen worden.
In zulke gevallen is dus een mondelings cessie volkomen rechtsgeldig (4).
b) Geen andere bijzondere vormvereiste of leveringshandeling
is vereist voor de eigendomsovergang tussen partijen, vermits de
overeenkomst om een zaak te leveren de eigendom solu consensu
doet overgaan (vgl. art. rr38 en 1583 B.W). Is de schuldvordering
I

0

(x) In Belgie geldt het stelsel van de Code civil. Franse rechtspraak en rechtsieer
kunnen dus hierover geraadpieegd worden.
(2) Niet te verwarren met een inpandgeving van schuldvordering, waarbij geen
eigendomsoverdracht piaats heeft. Het onderscheid is soms niet gemakkelijk uit de overeenkomst af te Ieiden (Zie : PLANIOL ET RIPERT, Traite pratique, 2de ed., VII, nr. no7,
biz. 484-485).
(3) Vgl. Cass., 27 februari 1964, Pas., 1964, I, 682;- Zie: DE PAGE, IV, nr. 399,
biz. 387.
(4) Brussei, 30 juni 1939, Rev. Not., 1942, 274; - R.P.D.B., Tw. Transport (Cession
de cnfance), nr. 26;- Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La Transmission des obligations,
nr. 201.

34

bij geschrift vastgesteld, dan is de afgifte van deze titel geenszins
vereist voor de eigendomsovergang, al bepaalt art. 1689 B.W. dat
bij overdracht van een schuldvordering de levering tussen overdrager en overnemer op deze wijze geschiedt. Er wordt immers
algemeen aanvaard dat deze afgifte slechts een bijkomende verplichting is die uit het contract voortvloeit. Oak zonder deze afgifte is
de cessie volkomen voltrokken (1). De cessie van een schuldvordering,
waarvoor er geen titel (geschreven bewijs) bestaat, wordt dan oak
volstrekt mogelijk geacht (2).
2° Tegenover de debiteur heeft de cessie geen gevolg tenzij
na kennisgeving op de wijze door de wet voorzien : betekening van
de overdracht aan de debiteur of aanneming van de overdracht
door de schuldenaar in een authentieke akte (art. 1690 B.W.).
In art. 1690 B.W. is alleen sprake van derden, doch hiertoe
wordt oak de debiteur gerekend. Tegenover hem wordt de werking
van de cessie meer bepaald geregeld bij art. 1691 B.W. : hij kan
bevrijdend betalen aan de cedent tot aan de betekening. Vanzelfsprekend moet met deze betekening de aanneming in een authentieke
akte gelijkgesteld worden. Deze aanneming is immers niets anders
dan de erkenning door de debiteur dat hij van de cessie kennis genomen heeft. Daarom kan zulke aanneming de betekening vervangen (3).

a) De betekening gebeurt per deurwaardersexploot of andere
authentieke akte (4). Een gewone kennisgeving per brief volstaat
niet (5).
Nochtans geldt de vermelding van de cessie in het dagvaardingsexploot, waarbij de debiteur tot betaling wordt aangesproken,
als betekening, vermits enkel het feit van de cessie moet ter kennis
gebracht worden (6).
De betekening kan gebeuren namens de cedent of de cessionaris,
of namens heiden (7). Dit laatste verdient de voorkeur, omdat het

(I) R.P.D.B., Tw. Transport (Cession de cn!ance), nr. 28; - Les Novelles, Droit
Civil, IV-2, Tw. La Transmission des obligations, nr. I8o; - PLANIOL ET RIPERT, Traite
pratique, 2de uitg., VII, nr. Irr6, biz. 49S-496.
(2) Cass., 29 oktober I88s, Pas., I88s, I, 2S9· Betwist wordt aileen of de inpandgeving van zulke schuldvordering mogelijk is. Zie : RoNsE, ]., Feestbundel Fredericq; zie oak verder onder voetnoot 2 op biz. 38.
(3) PLANIOL ET RrPERT, Traite pratique, 2de uitg., VII, nr. II2I, biz. so2.
(4) Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La Transmission des obligations, nr. I88.
(S) Brussel, 29 november r89o, P. P., I89I, I28.
(6) Rb. Aarlen, IS februari I949• Pas., III, I2S; - Hrb. Brussel, 3I mei I9SI,
fur. Comm. Brux., I9S2, I63;- Hrb. Kortrijk, 2S juni 1964, R. W., I964-6s, 271.. Nopens
het recht van de debiteur om zich nader over de cessie in te lichten, zie hoven onder

II, C.
(7) Brussel, IS juli I909, Pas., I9IO, II, 324; -

Brussel, I8 juni I9I2, Pas., II,

193·
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de cessionaris beschermt tegen een twijfelziek debiteur (1). De
betekening is echter geen verplichting die op de cedent rust, zodat
de cessionaris geen verhaal heeft tegen de cedent wegens verzuim
van betekening (2).
b) De aanneming van de cessie door de debiteur moet in een
authentieke akte geschieden (3). Deze aanneming behoeft niet beslist in een afzonderlijke akte vastgesteld te worden, maar kan geldig
worden gedaan in de cessieakte, mits deze authentiek is. Dit zal
eerder uitzonderlijk in de praktijk voorkomen. Het is nochtans
mogelijk dat de cessieakte voor notaris verleden wordt en de debiteur
geroepen wordt om in diezelfde akte te verklaren dat hij van de
cessie kennis genomen heeft (4).
De aanneming van de cessie door de debiteur kan soms een
persoonlijke verbintenis inhouden om Zander voorbehoud aan de
cessionaris te betalen. Zulke verbintenis zou dan echter tot gevolg
hebben dat de debiteur de verweermiddelen verliest die hij tegenover de cedent kon laten gelden. Daarom mag dergelijke verzaking
vanwege de debiteur slechts afgeleid worden uit ondubbelzinnige
bewoordingen van de aanneming of uit preciese omstandigheden,
die voor geen andere verklaring vatbaar zijn (5). Een wettelijke
uitzondering bestaat aileen ten aanzien van het verweermiddel
van de compensatie. Art. 1295 B.W. bepaaltinderdaad dat de schuldenaar die zuiver en eenvoudig de overdracht heeft aangenorrien- zicli
niet meer kan beroepen op de schuldvergelijking die hij, v66r deze
aanneming ( 6) aan de overdrager had kunnen tegenwerpen.
3° T egenover derden heeft de cessie evenmin gevolg zolang de
bij art. 1690 B.W. voorgeschreven formaliteiten niet zijn nageleefd.
Deze formaliteiten zijn, zoals we zagen, op de debiteur gericht :
deze laatste moet bij authentieke akte kennis krijgen van de cessie
of de overdracht in een authentieke akte erkennen. De draagwijdte
(1) Dit vermijdt de discussies over het bestaan van de cessie. Zie: DE PAGE, IV,
nr. 406-407, biz. 396; - Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La Transmission des obligations, nr. 210. De cessie is voldoende bewezen voor de debiteur door de betekening
namens cedent en cessionaris (Gent, 13 december 1890, Pas., 1891, II, 193;- Hrb. Kortrijk,
25 juni 1964, R.W., 1964-65, 272).
(2) Gent, 12 juni 1897, P. P., 1898, 980.
(3) Voldoet niet aan de vereiste van authentieke akte de aanneming in de conclusie
van de pleitbezorger die voor de debiteur optreedt (Cass., 29 maart 1962, Pas., I, 837;
R. W., 1962-63, 429). Voor een geval van geldige aanneming in een dagvaardingsexploot
namens de debiteur betekend, zie: Cass., 10 juni 1909, Pas., 1909, I, 309; - Brussel,
18 januari 1963, Pas., 1963, II, 267.
(4) PLAN10L ET R1PERT, Traite pratique, 2de uitg., VII, nr. 1121, biz. 500-50I.
(5) PLANIOL ET RIPERT, Traite pratique, 2de uitg., VII, nr. 1121, blz. 501-502.Voor het onderscheid tussen de rechtstoestand van de gedelegeerde en die van een gecedeerde schuldenaar die de overdracht erkende, zie : A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst
(door J. RoNsE), nr. 73 e.v.
(6) In de recente officiele Nederlandse tekst van het B.W wordt in art 1690 en
art. 1295 de term toestemmen gebruikt. De termen aannemen en aanneming (accepter,
acceptation) lijken verkieslijker.

ervan strekt zich echter verder uit dan tot de debiteur, vermits art.
1690 B.W. bepaalt dat de overnemer eerst door die pleegvormen het
bezit verkrijgt van de schuldvordering ten opzichte van derden.
B. De werking van het stelsel

In principe is dus een eigendomsovergang bij cessie niet tegenstelbaar aan debiteur noch aan derden zonder de naleving van zeer
preciese formaliteiten. Over de grondslag van deze regel bestaan de
meest verschillende opvattingen (1). Belangrijker dan een onderzoek van die opvattingen lijkt ons de werking van deze regel. Twee
vragen dienen hierbij onderzocht te worden : a) Roever strekt
deze niet-tegenstelbaarheid en b) in welke mate worden die vormvereisten gehandhaafd?
A. DRAAGWI]DTE VAN DE REGEL DER NIET-TEGENSTELBAARHEID

De cessionaris die solu consensu eigenaar geworden is van de
gecedeerde vordering bevindt zich in een speciale situatie zolang
de formaliteiten van art. 1690 B.W. niet nageleefd zijn. De eigendomsovergang geldt immers alleen tussen hem en de cedent, terwijl
hij onbestaande is ten opzichte van derden, die zich deze cessie
niet kunnen zien tegenstellen.
Deze niet-tegenstelbaarheid mag nochtans niet te algemeen
opgevat worden. De bescherming van derden, die door deze regel
nagestreefd wordt, is namelijk beperkt tot de rechten die zij inmiddels
op de gecedeerde vordering hebben bekomen en welke de cessie
dreigt teniet te doen of te verminderen (2). M.a.w. verzuim van
formaliteiten heeft niet tot gevolg dat de schuldvordering niet overgegaan is uit het vermogen van de cedent in dat van de cessionaris,
maar betekent alleen dat die overgang geen rechten van derden kan
krenken (3).
In principe kunnen derden nag allerlei rechten of voordelen
met betrekking tot die vordering verkrijgen : de cedent kan de vordering een tweede maal cederen of ze in pand geven; schuldeisers
van de cedent kunnen er beslag op leggen; de debiteur kan nieuwe
verweermiddelen bekomen ten gevolge van feiten die zich voordoen
tussen hem en de cedent, tot volledige bevrijding toe, hetzij door
(1) Zie hierover: Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La Transmission des obligations, nr. 234· De Page noemt dit vraagstuk une des questions les plus delicates de notre droit
(DE PAGE, IV, nr. 400, biz. 388).
(2) DE PAGE, IV, nr. 430, biz. 413; - Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La
Transmission des obligations, nr. r85 en aldaar geciteerde rechtsleer. De bescherming van
derden in art. r Hyp. Wet is volgens de thans gevestigde zienswijze van het hof van cassatie
eveneens beperkt tot zakelijke of- uitvoeringsrechten (Cass., 23 maart 1956, Pas., I, 783;
Tijd. Not., 1956, 201;- Cass., 8 april 1957, Pas., I, 970; J.T., 1958, no; R.C.].B., 1958,
95 met kritiek Dabin; - Cass., 30 okt. 1958, Pas., 1959, I, 216; J.T., 1960, 407).
(3) Zie : Luik, 14 februari 1864, Pas., r864, II, 165.
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betaling, kwijtschelding of compensatie (de debiteur is immers ten
opzichte van de cessionaris eveneens een derde).
De rechten van de cessionaris, die nog niet in het bezit is gesteld
van de vordering door de pleegvormen van art. I6go B.W., kunnen
dus aileen in het gedrang gebracht worden door de verworven rechten
van derden. Deze verworven rechten zullen bovendien op hun beurt
tegenstelbaar moeten zijn. Zo zal een tweede cessionaris niet meer
rechten hebben dan de eerste indien hij eveneens in gebreke bleef
de voorgeschreven formaliteiten te vervullen. Werd de vordering
meerdere malen gecedeerd, dan zal het recht van die cessionaris
zegevieren die het eerst zijn cessie liet betekenen, ongeacht de datum
van de cessie en de omstandigheid dat de titel der vordering reeds
in handen van een andere cessionaris berustte (I). Een pandnemer
zal eveneens tot betekening moeten overgaan. Vermits die betekening
gelijk staat met een inbezitstelling, mag men logisch besluiten dat
afgifte van de titel overbodig is (2).
Mits eerbiediging van de regelmatig verkregen rechten van
derden, kan de cessionaris zich normaal als schuldeiser en eigenaar
van de vordering beschouwen in het interval tussen de cessie en de
vervulling der formaliteiten. Hij heeft die dubbele hoedanigheid
in elk geval ten opzichte van de cedent (3). Dit verklaart sommige
oplossingen, die minder als een uitzondering op de regel der niettegenstelbaarheid zijn te beschouwen dan als een logische gevolgtrekking van de eigendomsovergang tussen partijen.
I) Wanneer derden bepaalde rechten op de gecedeerde vordering hebben verworven, is dit geen beletsel voor de cessionaris om
nog tot betekening over te gaan en aldus het restant van zijn rechten
definitief te vrijwaren.
Zo kan de cessionaris die vaststelt dat de cedent een tweede
maal de schuldvordering cedeerde, maar niet voor het volledig
(r) R.P.D.B., Tw. Transport (Cession de creance), nr. 33; - PLANIOL ET RrPERT,
Traite pratique, VII, nr. 1128, biz. 518.
(2) Vestiging van pandrecht geschiedt voigens art. 2075 B.W. door betekening
indien het een onlichameiijk roerend goed betreft. Aan het aigemeen vereiste van art.
2076 B. W. (inbezitstelling) is derhaive door die betekening voldaan. Er wordt immers
aanvaard dat inpandgeving van een schuidvordering, waarvoor geen geschreven bewijs
(titel) bestaat, mogeiijk is (Cass., 3 december 1896, Pas., 1897, I, 36, met concl. proc.gen. Mesdach deter Kiele;- anders: Luik, 25 november 1937, Pas., 1838, II, 89). VAN
RYN ET HEENEN (Principes de droit commercial, IV, 1965, nr. 2569, biz. 153-154) zijn evenwei van mening dat voor handelspand de afgifte van de titel, zo er een bestaat, geboden
is, niet omwille van de vereiste inbezitstelling (die volgens deze auteurs alleen denkbaar
is voor schuldvorderingen die in een waardepapier zijn gelncorporeerd), maar wegens
de eerste voorwaarde van art. 1 Wet 5 mei 1872 (handelspand wordt gevestigd op dezelfde
wijze ais voor de verkoop van die goederen in handeiszaken). Nochtans is evenmin in
handels- ais in burgerlijke zaken de afgifte van de titei constitutief voor de cessie van
schuidvordering. Zie oak : RoNsE, J., Feestbundel Fredericq.
(3) Dit is niet zo ten opzichte van de debiteur. Voor deze laatste is de cedent schuldeiser gebieven, zodat de betaiing die voigens art. 1691 B.W. bevrijdend is, geen toepassing
is van art. 1240 B.W. (de betaling aan de schijnschuldeiser)- Zie : DE PAGE, IV, nr. 434,
biz. 416.

bedrag (gedeeltelijke cessie), ondanks de betekening door die tweede
cessionaris, de rest van de vordering de:finitief erga omnes verwerven
door nadien nog zelf die formaliteit te vervullen. Hetzelfde is mogelijk
na een inpandgeving tot zekerheid van een kleiner bedrag dan de
inpandgegeven schuldvordering.
Ook na derden-beslag in handen van de debiteur (r) kan de
cessionaris nog geldig tot betekening overgaan. Hierdoor onttrekt
hij niet alleen de vordering aan latere beslagen vanwege schuldeisers
van de cedent, maar hij zou zelfs op gelijke voet samen met de schuldeisers die reeds beslag gelegd hebben, pondspondsgewijze kunnen betaald worden. Het exploot van betekening zou dan gelden als verzetakte op grond van de vrijwaringseis die hij jegens de cedent bezit (2).
2) Ofschoon de cessionaris v66r de betekening nog geen eigenaar is van de vordering ten opzichte van derden, kan hij nochtans,
als gevolg van de geldige eigendomsverkrijging ten opzichte van de
cedent, bepaalde handelingen verrichten in verband met de gecedeerde schuldvordering.
Zo wordt aangenomen dat hij allerhande bewarende maatregelen
kan nemen : stuiten van de verjaring, hernieuwing van een hypothecaire inschrijving en zelfs beslag leggen in handen van een debiteur
van de gecedeerde schuldenaar. In dit opzicht wordt de cessionaris
wei eens gelijkgesteld met een schuldeiser onder opschortende voorwaarde (3). De situatie van de cessionaris is nochtans zeer verschillend : in feite is hij reeds schuldeiser geworden, alleen kan hij die
rechten niet ten nadele van derden uitoefenen.
Onder dit laatste voorbehoud bestaat dan ook geen principieel
bezwaar tegen het verrichten door de cessionaris van andere dan
louter bewarende handelingen. Er wordt dan ook aanvaard - zij
het niet algemeen- dat de cessionaris v66r de betekening door de
debiteur mag betaald worden, indien inmiddels ten aanzien van de
schuldvordering nog geen verworven rechten ten voordele van
derden ontstaan zijn (4). Aan de debiteur zal meestal geen verwijt
(I) V66r de betekening kunnen aileen de schuideisers van de cedent besiag ieggen.
De schuideisers van de cessionaris kunnen dit niet, verrnits ten hunne opzichte de schuidvordering zich nog steeds in het vermogen van de cedent bevindt. Zie : PLANIOL ET RIPERT,
Traite pratique, VII, nr. 1128, biz. 5I8.
(2) Nopens de verschillende gevoigen van een betekening na derden-besiag, zie
R.P.D.B., Tw. Transport (Cession de creance), nr. 64-65; - PLANIOL ET RIPERT, Traite
pratique, VII, nr. I123, biz. 507-508 en nr. 1130, biz. 523-526.
(3) Zie: PLANIOL ET RIPERT, Traite pratique, VII, nr. 1129, biz. 520-52I; - DE
PAGE, IV, nr. 437;- Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La Transmission des obligations,
nr. 255-256.
(4) Cass. fr., 4 maart I93I, D.P., I933, I, 73, met noot Radouant.- Die verworven
rechten in hoofde van de schuideisers van de cedent op de gecedeerde vordering dienen
voigens Aubry en Rau opgevat ais des droits distincts de ceux de leur debiteur, ontstaan
par des saisies-arrets pratiqwies sur la cniance cedee, ou par l' effet, soit de la declaration de
faillite, soit de la mise en etat de liquidation judiciaire du cedant (AuBRY ET RAu, V, 5de
ed., § 359 bis, blz. 202-203). Zie hoger op biz. 37, voetnoot 2, over de beschermde rechten
van derden in art. I Hyp. Wet.
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kunnen gemaakt worden, vermits, zoals hieronder verder uiteengezet wordt, hij in bepaalde gevallen zelfs gehouden is te betalen
aan de cessionaris zonder beroep te kunnen doen op de niet-naleving
van de formaliteiten voorgeschreven door art. 1690 B.W. Het enig
verhaal dat derden dan eventueel hebben jegens de cessionaris die
zonder inbezitstelling de vordering heeft geind, moet volgens de
omstandigheden beoordeeld worden (I). Zulke betaling zal in het
algemeen oak tegenover de cedent tegenstelbaar zijn, ofschoon deze
laatste tot aan de inbezitstelling van art. 1690 B.W. de hoedanigheid
van schuldeiser tegenover de debiteur behoudt. Dit kan tot zeer
moeilijke situaties leiden voor de debiteur, die aldus tegelijkertijd
door cedent en cessionaris kan aangesproken worden (2).
3) De rechten van de cessionaris kunnen in het algemeen oak
niet aangetast worden door wijzigingen in de rechtstoestand van
de cedent v66r de inbezitstelling van de cessionaris. lmmers alleen
de verworven rechten van derden moeten geeerbiedigd worden,
terwijl voor de werking van de eigendomsovergang tussen cedent
en cessionaris geen inbezitstelling nodig is.
Het overlijden van de cedent zal dan oak zonder gevolgen zijn
voor de nag niet betekende cessie. Ten aanzien van de erflater is
de schuldvordering immers reeds in het vermogen van de cessionaris
en ni<::ts belet deze laatste ook tegenover derden de definitieve inbezitstelling nag te bekomen door betekening (3). Gevaar voor ·de re-cnten
van de cessionaris kan alleen bestaan wanneer een bijzondere legataris
van de schuldvordering de saisine v66r hem heeft bekomen (4).
In het algemeen moeten oak zonder gevolg geacht worden de
rechtsfeiten die de rechtsbekwaamheid van de cedent komen aantasten na de cessie maar v66r inbezitstelling van de cessionaris.
Een belangrijke uitzondering hierop is echter het intreden van
de staat van faillissement bij de cedent. Deze toestand treedt in
vanaf het vonnis van faillietverklaring (art. 444 Faill. Wet). Vanaf
dit ogenblik is het beheer van zijn vermogen aan de gefailleerde
onttrokken. Op zichzelf heeft dit gevolg echter geen invloed op de
v66r het faillissement van de cedent toegestane maar nog niet betekende cessie, doch vermits het faillietverklarend vonnis tevens
de uitwerking heeft van een collectief beslag op het vermogen van
de cedent ten voordele van al zijn schuldeisers (5), die voortaan
(1) Voor een voorbeeld hiervan, zie DE PAGE, IV, nr. 401, blz. 394, in voetnoot 5·
(2) PLANIOL ET RIPERT, Traite pratique, VII, nr. II29, blz. 521-522.
(3) LAuRENT, XXIV, nr. 494; - P.B., Tw. Cession de creance, nr. 53; - R.P.D.B.,
Tw. Transport (Cession de creance), nr. 61.
(4) De algemene legataris en de legataris onder algemene titel zijn evenmin als de
wettelijke erfopvolgers derden ten opzichte van de cessie, terwijl de bijzondere legataris
slechts het bezit bekomt door de vordering tot afgifte (art. 1014 B.W.).
(s) FREDERICQ, Traite, VII, nr. 74, blz. 160; -VANRYN ET HEENEN, Principes de
droit commercial, IV (1965), nr. 2672, blz. 232-233.

vertegenwoordigd zijn door de aangestelde curator, zal de cessie
aan deze laatste niet tegenstelbaar zijn noch door een latere betekening
tegenstelbaar kunnen gemaakt worden (1).
Minder eenvoudig is de oplossing voor de gevallen van cessie
met betrekking tot de verdachte periode, die aan het faillietverklarend
vonnis voorafgaat. lmmers elke cessie die gelijkstaat met een van de
handelingen, vermeld in art. 445 Faill. Wet, voor zover ze verricht
werden door de gefailleerde (cedent) tijdens die periode, is van
rechtswege nietig. Dit is zeker het geval voor elke cessie die kan
beschouwd worden als een betaling anders dan in specien of handelseffecten. Uitzondering bestaat echter voor zulke overdracht die
gelijktijdig aangegaan werd met een verrichting onder bezwarende
titel, waartoe zij tot zekerheid strekt (2).
Wanneer is echter een cessie te beschouwen als verricht tijdens
de verdachte periode? Naar gelang het ogenblik van de cessieovereenkomst en haar betekening zijn verschillende hypothesen mogelijk : a) zowel cessie als betekening gebeurden v66r het begin van
de verdachte peri ode b) de cedent cedeerde v66r de verdachte peri ode
maar de betekening volgt nadien tijdens die periode c) zowel cessie
als betekening vallen in de verdachte periode. Cessies waarvan
minstens de betekening na het vonnis van faillietverklaring geschiedt,
komen hier niet ter sprake, vermits deze in elk geval aan de curator
niet-tegenstelbaar zijn. Deze gevallen werden zojuist hierboven
behandeld.
Er bestaat ongetwijfeld geen enkele moeilijkheid voor de hypothesen onder a) en c). In het eerste geval is de cessie volkomen v66r
de verdachte periode, in het tweede geval volkomen tijdens die periode
te situeren, met het gevolg dat alleen in dit laatste geval art. 445
Faill. Wet toepasselijk is. Wanneer echter de ene verrichting (cessieovereenkomst) zich v66r de verdachte periode situeert en de andere
verrichting (betekening) tijdens die periode, zal de oplossing afhangen van het belang en de betekenis die men hecht aan de eigen-

(1) DE PAGE, IV, nr. 401, biz. 394, en nr. 435, biz. 418; - LAURENT, XXIV, nr.
493 e.v.; - FREDERICQ, Traite, III, nr. 1248 en VII, nr. 77, biz. 165; -VANRYN ET
HEENEN, IV, nr. 2677, biz. 238 en nr. 2678, biz. 240; - R.P.D.B., Tw. Faillite et Banqueroute, nr. 811. De rechtspraak verklaart dan ook elke betekening na de faillietverklaring
van de cedent laattijdig en zonder gevolg: Brussel, 29 mei 1907, Pas., II, 213; - Rb.
Dendermonde, 20 juli 1912, fur. Comm. Fl., 1913, nr. 4079; - Rb. Hoei, 2 maart 1916,
Pas., 1915-16, III, 300; - Rb. Charleroi, 27 december 1939, Pas., 1940, III, 49; - Hrb.
1955-56, II 52; - Luik, II juni 1959. fur. Liege, 1959-60,
Kortrijk, 2 april 1955. R.
II52·- Zie ook: Cass., 20 november 1952, Pas., 1953, I, 171; fur. Comm. Brux., 1953,
68. - zie ook: Les Novelles, Droit commercial, IV, Tw. La Faillite et les concordats (A.
Cloquet), nr. 325.
(2) Hetzelfde geldt voor de delegatie solvendi causa. Ook deze verrichting zal samen
met de hoofdverrichting, behoudens bedrog, blijven bestaan. Zie A.P.R. Tw. Delegatieovereenkomst (door Jan Ronse), nr. 176 en aldaar aangehaalde rechtsleer en rechtspraak.
- Voor de cessie: Rb. Tongeren, 30 juni 1960, R. W., 1961-62, 585. Zie ook: Les Novelles,
Droit commercial, IV, Tw. La Faillite et les concordats (A. Cloquet), nr. 331.
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domsovergang tussen partijen enerzijds en de niettegenstelbaarheid
aan derden van die overgang anderzijds.
Het vraagstuk lijkt nog niet uitgediept. Wel is Fredericq van
oordeel dat een cessie van schuldvordering (zelfs ten titel van scherrking) nog in de verdachte periode kan betekend worden (r),
doch de schaarse rechtspraak hierover schijnt de tegengestelde opvatting te huldigen. Het cassatiearrest van 20 november 1952 stelde,
in een betwisting tussen de curator en de cessionaris van een door
de gefailleerde v66r de verdachte periode bij wijze van inbetalinggeving gecedeerde schuldvordering, vast dat de schuldvordering in
kwestie ook v66r die periode had opgehouden deel uit te maken
van het gerneenschappelijk pand van de schuldeisers, ten gevolge
van de betekening die daags na de cessie geschied was, zodat er
geen aanleiding bestond tot toepassing van art. 445 Faill. Wet (2).
Deze vaststelling schijnt te impliceren dat a contrario de inbezitstelling van de cessionaris na het intreden van de verdachte periode,
die het faillissement van de cedent voorafgaat, niet meer mogelijk
is. Deze stelling kan nochtans betwijfeld worden. De staking van
betaling doet immers geen specifieke rechten ten voordele van de
algemeenheid der schuldeisers ontstaan ten aanzien van een reeds
gecedeerde vordering, zodat bij gebreke aan zulke verworven rechten
van derden de betekening vanwege de cessionaris in principe vrij
moet kunnen geschieden tot aan het faillietverklarend vonnis (3).
Heel anders is de oplossing voor de inbezitstelling tijdens de
verdachte periode in verband met een inpandgeving. Hier is de
buitenbezitstelling constitutief voor het ontstaan van het pandrecht,
zodat men zich op dit ogenblik moet stellen voor de beoordeling
van de geldigheid wat art. 445 Faill. Wet betreft (4). Bij cessie echter
is de wilsovereenkomst constitutief voor de eigendomsovergang
terwijl de inbezitstelling slechts een formaliteit is ter bescherming
van derden die inmiddels op de gecedeerde vordering specifieke
rechten hebben bekomen. Ook het vestigen van een hypotheek geschiedt consensueel (mits authentieke akte), zodat de inschrijving die

(r) FREDER1CQ, VII, nr. 109, biz. 220.
(2) Cass., 20 november 1952, Pas., 1953, I, 171.- In dezelfde zin: Gent, 15 maart
1900, P.P., 1900, 459; - anders: Cass. fr., 16 november 1892, Rec. Dall., 1893, I, 68;Zie ook de rechtspraak geciteerd door VAN RYN ET HEENEN, IV, nr. 2723, biz. 273; zie eveneens: Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La Trausmission des obligations, nr.
260, 261 en 262.
(3) Zie : AuBRY ET RAU, v, sde uitg., § 359 bis, biz. 207 : ,Toutefois, en cas de faillite du cedant, Ia signification ou !'acceptation authentique du transport, quoique pouvant
encore valablement etre faite apres Ia cessation de payements, resterait sans effet a l'egard
des creanciers de Ia masse, si elle n'avait eu lieu que depuis le jugement declaratif de Ia
faillite". - Ook VAN RYN ET HEENEN achten de betekening nog mogelijk in de verdachte
periode (IV, nr. 2723, biz. 273).
(4) DE PAGE, VI, nr. 1013, biz. 999-1001;- FREDER1CQ, Traite, II, nr. 418, biz. 638;
- zie ook FREDER1CQ, L. enS., Handboek, II, nr. 1595 en 1596, biz. 520 e.v.; - Hrb.
Antwerpen, 27 mei 1964, R. W., 1965-66, 638.
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alleen nodig is voor de tegenstelbaarheid aan derden ook na de staking
van betaling en nl. tot aan het faillissement mag gebeuren, voor
zover ze voordien gevestigd werd (1).
B. RELATIEVE TEGENSTELBAARHEID ZONDER NALEVING DER VORMVEREISTEN

De tegenstelbaarmaking van de cessie aan derden kan volgens
art. 1690 B.W. alleen geschieden door de betekening van de cessie
aan de debiteur of door de aanneming (acceptation) van de cessie
door deze laatste in een authentieke akte (2). Het belang van het
vereiste dat zowel de betekening als de aanneming bij authentieke
akte zou geschieden is duidelijk : de zekerheid voor alle belanghebbenden dat de vordering definitief uit het vermogen van de
cedent is overgegaan in dat van de cessionaris. Daarom kan een
gewone aannemingsverklaring van de debiteur niet volstaan, al
heeft die verklaring een vaste datum (3).
Nochtans kan niet toegelaten worden dat derden, gebruik makend van de omstandigheid dat een door hen gekende cessie nog
niet op de voorgeschreven wijze werd betekend of aangenomen,
op bedrieglijke wijze de rechten van de cessionaris ondeugdelijk
zouden maken, hetzij bv. door als tweede cessionaris de vormvereisten van art. 1690 B.W. zelf eerst te vervullen, hetzij als debiteur
te betalen in handen van de cedent. Daarom wordt het mechanisme
van art. 1690 bij zijn toepassing op de concrete rechtsverhoudingen
beheerst door de regelen en de vereisten van de goede trouw. Alleen
derden te goeder trouw kunnen zich op de niet-naleving van de
vormvereisten beroepen. Dit wordt algemeen aanvaard, alhoewel
in de tekst zelf van art. 1690 B.W. hiervoor geen steun te vinden
is (4).
Ten aanzien van het vereiste van goede trouw is de situatie
van de debiteur echter niet dezelfde als deze van andere derden.
Hij kan immers veel gemakkelijker dan derden een nog niet betekende
cessie op bedrieglijke wijze negeren.

(r) Zie laatste voetnoot. - Zie voor pand en hypotheek evaneens: VAN RYN ET
HEENEN, IV, nr. 2.72.9, biz. 2.77-2.78.
(z.) PLANIOL ET RrPERT, Traite pratique, VII, nr. II2.2., biz. 503 : ,Le principe n'est
pas douteux: rienne peut suppleer aux actes prescrits par l'art. r69o; ses termes memes
sont exclusifs de tout procede de remplacement".
(3) PLANIOL ET RrPERT, Traite pratique, VII, nr. uz.r bis, biz. 502. : ,La certitude
de Ia date ne suffit pas en effet; la loi veut Ia certitude de l'acceptation elle-meme, tout
au moins jusqu' a inscription de faux, comme elle l' obtient par ailleurs avec Ia signification".
(4) Art. I Hypotheekwet bevat integendeel wel zulke beperking. Voor de cessie
redeneert men dan ook per analogie. Zie: DE PAGE, IV, nr. 400 E., biz. 392. e.v., nr. 373,
blz. 363; -LAURENT, XXIV, nr. 482. en nr. 488; - meer genuanceerd: Les Novelles,
Droit Civil, IV-z., Tw. La Transmission des obligations, nr. 2.37 en nr. 2.45; - PLANIOL
ET RIPERT, Traite pratique, VII, nr. un, biz. 504.
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De situatie van de debiteur
De cessionaris die meent dat hij geen aanspraken van derden
te vrezen heeft, zal meestal de kosten van een betekeningsakte of
van een authentieke aannemingsakte willen besparen en de debiteur
op een andere wijze van de cessie op de hoogte stellen. In dit geval
is er zeker geen inbezitstelling geschied overeenkomstig art. I69o
B.W., en kan de debiteur in principe nag steeds geldig aan de cedent
betalen krachtens art. I691. Van deze situatie mag de debiteur nochtans geen misbruik maken.
Er is vooreerst de hypothese dat de debiteur op een andere dan
bij art. I 690 voorgeschreven wijze de cessie heeft aangenomen. Dit
kan geschieden in een onderhandse akte of in de briefwisseling.
Die aanvaarding kan oak mondeling zijn of zelfs stilzwijgend, bijvoorbeeld door een eerste betaling. In al deze gevallen zal een aanneming
of erkenning, alhoewel zonder gevolgen ten opzichte van derden,
evenwel de cessie aan de debiteur zelf tegenstelbaar maken (I).
De rechtspraak is dan oak zo gevestigd dat de debiteur, die het
bestaan van de cessie erkend heeft, zich op de niet-naleving van de
formaliteiten van art. I69o B.W. niet kan beroepen om betaling aan
de cessionaris te weigeren of bedrieglijk aan de cedent te betalen (2).
Een andere vraag is te weten of oak de eenvoudige kennis van de
debiteur de cessie ten zijne opzichte tegenstelbaar maakt. Dit wordt
door sommigen aangenomen (3). Anderen zijn van mening dat die
kennis niet volstaat, maar dat minstens een fout, een grove onvoorzichtigheid of collusie moet kunnen ten laste gelegd worden. Bv.
de debiteur heeft door zijn houding de cessionaris misleid, zodat
deze in zijn normale verwachting om betaald te worden bedrogen
werd (4). In de rechtspraak wordt echter tussen de begrippen erkenning en loutere kennis in dit verband meestal niet veel onderscheid
gemaakt. Typisch hiervoor is het vonnis van 22 november I963 van
de burgerlijke rechtbank te Brussel, dat enerzijds als principe vooropstelt dat zuivere kennis door de schuldenaar volstaat, doch anderzijds nopens de feiten vaststelt dat de debiteur in een brief aan de
cessionaris voorstellen tot betaling gedaan had die als een stilzwijgende toestemming te beschouwen zijn (5).
I.

(1) PLANIOL ET R1PERT, VII, nr. II21 bis, biz. 502; - AuBRY ET RAu, V, § 359
bis, blz. 204, en voetnoten 9 en 10 aidaar.
(2) Cass., 10 juni 1909, Pas., 1909, I, 306; - Rb. Brugge, 26 juni 1933, Pas., 1934,
III, 37; - Brussei, 31 mei 1938, Pas., 1938, II, 122; - Luik, 23 mei 1956, fur. Liege,

1956-57, 301;- Rb. Brussel, 14 oktober 1963, J.T., 1964, 151;- Rb. Brussei, 22 november
1963, R. W., 1963-64, 1613; - Hrb. Verviers, 24 december 1964, fur. Liege, 1964-65,
221.
(3) DE PAGE, IV, nr. 373, biz. 363 en nr. 400 E., biz. 392 en aidaar uitvoerige rechtspraak.
(4) Aldus HANNEQ.UART, Les Novelles, Droit Civil, IV-2, nr. 237 en nr. 254; AUBRY ET RAu, V, § 359 bis, biz. 205 en voetnoot 12 aldaar.
(5) Rb. Brussel, 22 november 1963, R. W., 1963-64, 1613. - Zie ook : Hrb. Verviers, 24 december 1964, fur. Liege, 1964-65, 221.
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De gevolgen van de enkele wetenschap van de cessie bij de
debiteur moeten echter ook beoordeeld worden vanuit het standpunt
van de cedent. Indien men aanneemt dat de enkele wetenschap voldoende is voor de tegenstelbbaarheid van de cessie, dan zou de gecedeerde steeds betaling kunnen weigeren aan de cedent onder
voorwendsel dat de vordering werd overgedragen. Dit wordt allerminst door de rechtspraak aanvaard (1). Het vermogen van de debiteur om, tegen de bepaling in van art. 1691 B.W., betaling aan de
cedent te weigeren, kan alleen bestaan in de mate dat de cessionaris
client beschermd te worden tegen het bedrog van de debiteur zelf.
Zulks kan aileen het geval zijn indien deze laatste de cessie erkend
heeft tegenover de cessionaris of wanneer in het algemeen een betaling aan de cedent met schending van de rechten van de cessionaris
zou geschieden, zoals het cassatiearrest van 29 maart 1962 als regel
schijnt aan te nemen (2). Van zulke schending kan er zeker geen
spraak zijn wanneer, zoals in de casus van genoemd arrest, de invordering tegen de debiteur in akkoord met de overnemer van de vordering door de cedent werd vervolgd. Kan echter ook buiten zulk akkoord een betaling aan de cedent door de debiteur zonder kwade
trouw geschieden, al kende deze laatste de cessie? Wij menen van
wei. In elk geval heeft het hof van cassatie in voormeld arrest duidelijk gesteld dat de enkele kennis door de schuldenaar van de overdracht niet volstaat om hem de cessie tegenstelbaar te maken en om
hem toe te Iaten de betaling van zijn schuld aan de schuldeiser jegens
wie hij ze aangegaan heeft, te weigeren.
Bij dit alles mag echter niet uit het oog verloren worden dat een
cessie, hoezeer tegenstelbaar tegenover de debiteur ten gevolge van
bepaalde omstandigheden, nochtans ten aanzien van aile andere beschermde derden onbestaande blijft. Ook hiermede moet de debiteur
rekening houden. Hij zou zich immers medeplichtig kunnen maken
aan de schending van de rechten van derden indien hij v66r de inbezitstelling aan de cessionaris betaalt (zie hierboven biz. 40, voetnoot 1).
Zo zal de debiteur bij een latere betekening door een andere cessionaris niet kunnen inroepen dat hij een eerste cessie reeds tegenover de
eerste cessionaris heeft erkend (3). Bij derdenbeslag vanwege een
schuldeiser van de decent zal hij dit evenmin kunnen (4).

(1) Cass. fr., 20 juni 1938, D., 1939, I, 26, met noot A. Weill; - Cass. fr., 27 november 1944, D., 1945, 78;- Cass., 29 maart 1962, R. W., 1962-63, 429;- Rb. Tongeren,
17 april 1958, R. W., 1958-59, 347·
(2) Zie vorige voetnoot.
(3) DE PAGE, IV, nr. 412, biz. 399; - Brussei, 31 mei 1938, Pas., 1938, II, 122.
-Anders: AuBRY ET RAu, V, § 359 bis, biz. 204-205.
(4) DE PAGE, IV, nr. 400 E, biz. 393 en voetnoot 2 aidaar.
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2.

De situ at i e van andere de r den

Ook tegenover andere individuele derden wordt relatieve tegenstelbaarheid van de cessie aanvaard, indien v66r de inbezitstelling
van de cessionaris bedrieglijk te zijne nadele gehandeld wordt. In
zulke omstandigheden kan een derde zich niet op art. 1690 B.W.
beroepen.
De vraag stelt zich hier opnieuw : volstaat de eenvoudige kennis
van de cessie? Zoals hierboven gezegd, wordt de eis van goede
trouw meestal gesteund op de analogie met art. 1 Hypotheekwet.
In deze bepaling is evenwel sprake van bedrog : zonder overschrijving in de registers van de hypotheekbewaring gelden de overdrachten van onroerende goederen niet tegen derden die zonder bedrog
gecontracteerd hebben. Zulk bedrog wordt nochtans algemeen
aanwezig geacht bij eenvoudige kennis van de niet overgeschreven
overdracht (1), voor zover die kennis reeds bestond op het ogenblik
dat men de betwiste handeling verrichtte en niet enkel bij de overschrijving (2). Volgens somrnigen moet men voor de cessie hetzelfde
criterium toepassen (3). Anderen menen dat eenvoudige kennis
niet volstaat om voor een derde de niet-tegenstelbaarheid van een
niet betekende cessie op te heffen (4).
In de rechtspraak zelf zal nu eens het ene dan weer het andere
beklemtoond worden. Er lijkt nochtans bij de Franse rechtbanken
een tendens te bestaan om· de kwade trouw a· priori af te leiden uit
de bijzondere en persoonlijke kennis bij de derde. Aldus wordt de
draagwijdte van art. 1690 B.W. in belangrijke mate beperkt en het
wettelijk formalisme haast overbodig (5). In Belgie stelt het hof van
cassatie de derde op gelijke voet met de debiteur voor wat de opheffing van de niet-tegenstelbaarheid betreft : het volstaat dat de gecedeerde of elke andere derde, stilzwijgend maar zeker, het bestaan
van de cessie erkend heeft (6).
Moet men echter geen onderscheid maken volgens de aard
van de verrichte handeling? Er is inderdaad een groot verschil tussen
het verkrijgen van de vordering als tweede cessionaris en het beslag
vanwege schuldeisers van de cedent op de gecedeerde vordering.
(r) KLUYSKENS, Voorrechten en Hypotheken, nr. 30; - Brussel, 14 mei 1902, Pas.,
1902, II, 257; - Vred. Sint-Truiden, 21 januari 1964, R. W., 1964-65, 594· - Cass.,
19 maart 1965, R. W., 1965-66, 391 (de kennis van het bestaan van de vroegere verkoop
kan uit de briefwisseling blijken, het is niet vereist dat de derde het geschrift dat de niet
overgeschreven overeenkomst vaststelt, ter inzage zou gekregen hebben).
(2) Cass., 21 januari 1932, Pas., 1932, I, 42.
(3) DE PAGE, IV, nr. 373 A., blz. 363 en nr. 400 E., biz. 392-393.
(4) HANNEQUART, Les Novelles, Droit Civil, IV-2, nr. 248;- PLANIOL ET RIPERT,
Traite pratique, VII, nr. 1122, blz. 504-505;- AUBRY ET RAu, v, § 359 bis, blz. 205-206,
en voetnoot r 3 aldaar.
(5) Deze vaststelling omtrent de Franse rechtspraak vindt men bij PLANIOL ET
R1PERT, Traite pratique, VII, nr. II22, biz. 505.
(6) Cass., 22 februari 1952, Pas., 1952, I, 357; - Cass., 3 september 1959, Pas.,
196o, I, r.

Men kan moeilijk een schuldeiser ten kwade duiden dat hij een schuldvordering, die nag steeds erga omnes tot het vermogen van zijn debiteur behoort, in beslag neemt, al kende hij het bestaan van een
cessie : jura vigilantibus succurunt, non dormientibus (I). In het algemeen wordt dan oak aangenomen dat de schuldeiser van de cedent
het moet halen op de cessionaris van een nag niet betekende of
geldig aangenomen cessie (2).
Heeft het oak wel zin het vereiste van goede trouw te stellen
aan de curator van het faillissement of aan de schuldeisers die hij
vertegenwoordigt in verband met het intreden van het faillissement
van de cedent op een ogenblik dat de cessionaris nag niet in bezit
was gesteld van de schuldvordering? Het hof te Brusselliet zich nochtans tot zulke spitsvondigheid verleiden in een arrest van I4 mei
I902, en onderzocht de goede trouw van de schuldeisers op het
ogenblik van het faillietverklarend vonnis, doch oordeelde dat, zolang
slechts enkelen de overdracht kenden het belang van de boedel vereist
dat het goed in het vermogen van de gefailleerde blijft ... (J).
VI. Eigendomsovergang bij cessie volgens het antwerp Meijers

Zoals hager aangetoond werd, geeft het huidig Nederlands
recht geen voldoening, omdat het stelsel, waarbij de cessie zonder
enige kennisgeving of andere formaliteit dan de volgens art. 668 Ned.
B.W. vereiste akte van cessie, aan derden tegenstelbaar is, geen
voldoende bescherming biedt aan hen die met de cedent handelen
of tegen hem moeten optreden.
Het Ontwerp Meijers van Nieuw B.W. heeft dit ondeugdelijk
stelsel verlaten en de kennisgeving of betekening aan de debiteur
gepromoveerd tot tweede vereiste voor het intreden van de volledige zakelijke werking.
Art. 3· 4· 2. 7, lid 2, bevat het principe. Het gehele artikel 7
luidt als volgt :
I. Buiten de in de drie vorige artikelen geregelde gevallen
worden goederen bij akte geleverd.
2. Voor de overdracht van een tegen een bepaalde persoon
uit te oefenen recht is bovendien vereist, dat de vervreemder of de
verkrijger die persoon van de levering in kennis heeft gesteld, of
aan hem de levering heeft doen betekenen. De betrokken persoon
kan vorderen, dat hem een door de vervreemder gewaarmerkt afschrift van de akte van levering en haar titel wordt ter hand gesteld.
(I) AuBRY ET RAu, v, 5de uitg., § 359 bis, voetnoot I, biz. 206.
(2) Zie : Les Novelles, Droit Civil, IV -2, Tw. La Transmission des obligations, nr.
260 en aldaar geciteerde rechtsleer en rechtspraak, o.m, Luik, 14 februari 1864, Pas.,
1864, II, 165.
(3) Brussel, 14 mei 1902, Pas., 1902, II, 257·
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3· Bedingen die voor de personen, tegen wie het recht wordt
uitgeoefend, van geen belang zijn, behoeven in het afschrift niet te
worden opgenomen. Is van een titel geen akte opgemaakt, dan moet
hem de inhoud, voor zoveel deze voor hem van belang is, worden
medegedeeld.
A. De principes van eigendomsovergang
1° Tussen partijen gaat de eigendom over door de akte gepaard
(zie art. 3· 4· 2. 7, lid 2 : ... bovendien) aan een kennisgeving of
betekening aan de debiteur.

2° Tegenover de debiteur heeft de aldus bewerkstelligde eigendomsovergang volledige werking.
3° Hetzelfde geldt tegenover andere derden.

Er is dus geen onderscheid meer : zowel voor de overdracht
tussen partijen als voor de tegenstelbaarheid hiervan aan derden,
de debiteur inbegrepen, wordt een dubbele vereiste gesteld nl.
cessieakte enerzijds, kennisgeving of betekening anderzijds.
Het Ontwerp heeft aan het vereiste van de cessieakte niets
gewijzigd. Mondelinge cessie blijft dus onmogelijk. Behoefte om
hieraan verandering te brengen is in Nederland niet gebleken (1).
De formaliteit die betrekking heeft op de debiteur heefL echter een
totaal andere functie gekregen en werd bovendien ook vereenvoudigd,
Over beide aspecten hiervan wordt hieronder uitgeweid. Het recht
van de debiteur om een afschrift te vorderen zowel van de cessieakte
als van de titel waarop ze steunt, is thans nader in de wet geregeld,
doch de afgifte hiervan is geen vereiste van geldige eigendomsovergang (2). Daarom kan deze kwestie hier verder buiten beschouwing
blijven.
B. De werking van het stelsel

De kenmerken van dit nieuwe stelsel kunnen samengevat worden
als volgt :
a) De functie van de kennisgeving is totaal gewijzigd.
Terwijl naar huidig Nederlands recht de kennisgeving alleen
vereist is om de cessie gevolgen te geven tegenover de debiteur,
is in het Ontwerp Meijers deze formaliteit een leveringsvereiste,
zonder dewelke geen eigendomsovergang plaats vindt.
Deze nieuwe leveringswijze van een schuldvordering vertoont
merkwaardige gelijkenissen met de leveringswijze naar Nederlands
(1) Zie Toelichting N.B. W., blz. 222 ad art. 3· 4· 2. 7·
(2) Zie Toelichting N.B. W., blz. 223 ad art. 3· 4· 2. 7· - Over de causale werking

van de cessie tegenover de debiteur, zie hager onder II, C.

recht van lichamelijke roerende goederen, welke zich bevinden in
handen van een derde. Volgens de gangbare opvatting geschiedt de
overdracht hiervan, de zg. traditio longa manu, eveneens door mededeling van de overdracht aan de derde (1). Een dergelijke kennisgeving heeft het effect van een bezitsoverdracht, en zij doet ingevolge art. 667 Ned. B.W. de eigendom overgaan (2). Het koppelen
van de eigendomsovergang aan het vereiste van kennisgeving aan
degene die de feitelijke macht over de zaak uitoefent, is ten zeerste
gewenst : zolang de kennisgeving uitblijft bestaat onzekerheid en
verborgenheid met dezelfde onjuiste gevolgen als in het cessiestelsel
van art. 668 Ned. B.W., zeals vermeerdering van fraudemogelijkheid via dubbele overdracht, en gevaar voor nodeloze kosten
voor beslagleggende crediteuren die niet tijdig worden gewaarschuwd.
De kennisgeving inzake cessie heeft aldus de functie van inbezitstelling van de cessionaris en doet de eigendom overgaan. Spreken
in termen van eigendom en bezit inzake schuldvorderingen is in
Nederland trouwens zeer gebruikelijk. Het bestaande Ned. B.W.
noemt de schuldvordering een onlichamelijke zaak (art. 668) en op
andere plaatsen wordt in verband met rechten gesproken van eigendom (art. sss) of van eigenaar (art. 1504). of van bezit en uitwinning
(art. 1422 en 2000). Over de vraag of deze terminologie gelukkig is,
bestaat nochtans veel meningsverschil (3).
b) De kennisgeving is nochtans slechts vereist voor de volledige
zakenrechtelijke werking van de cessie.
De cessieakte stelt de cessionaris in staat zonder medewerking
van de cedent de cessie perfect te maken door middel van een kennisgeving of betekening aan de debiteur. In dit verband is de cessieakte te vergelijken met de transportakte voor de overdracht van
onroerende goederen, waarvan de volledige zakenrechtelijke werking
eveneens slechts intreedt na de bijkomende formaliteit van inschrij-

(I) Vgl. H.R., I november I929 (verpande effecten bij Proehl en Gutmann), N.J.,
I929, nr. 475; W. I2059; W.P.N.R., 3I34 (J.E.); - AssER-SCHOLTEN-BEEKHuis, blz.
II9 en I88; - PITLo, II, 85.
(2) Deze gangbare opvatting is nu bekrachtigd door het Ontwerp Meijers. Art.
3· 5· 9· bepaalt dat, wanneer een derde de zaak voor de vervreemder hield en haar na de
overdracht voor de ontvanger houdt, het bezit van de zaak overgedragen wordt door een
tweezijdige verklaring, doch niet voordat de derde de overdracht heeft erkend, dan wel
de vervreemder de overdracht aan hem heeft doen betekenen of hem daarvan in kennis
heeft gesteld. - Vgl. ook art. 3· 4· 2. 5, 2de lid, betreffende de levering van een roerende
zaak die in handen van de vervreemder blijft.
(3) Voorstanders zijn o.a. : EGGENS, Over de verhouding van eigendom en verbintenis,
Rede Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen I96o; - WIARDA, Proefschrift, blz. 9I e.v.; - Praeadvies Broed. Cand.-Not., 1940, blz. I4 e.v. en W.P.N.R.,
470I; - Eggensbundel, biz. 583. Tegenstanders o.a. : LARENZ, Schuldrecht, § 29, III; HoETINK, Praeadvies Broed. Cand.-Not., 1941, blz. Io e.v. (over bezit); - Vgl. verder
VAN OvEN, J. C., Praeadvies Broed. Cand.-Not., I953, biz. 47·
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ving (x). Deze inschrijving wordt echter mogelijk geacht zolang
zich niet heeft voorgedaan wat Koster (zie Praeadvies, blz. 97 en
uo) aanduidt als een contraire gebeurtenis, d.i. de gebeurtenis welke
verhindert dat de nadere formaliteit (hier inboeking van de transportakte) zakenrechtelijk effect sorteert. Contraire gebeurtenissen
zijn bij onroerende goederen b.v. : de eerdere inschrijving van een
andere transportakte, de inschrijving van een beslag of faillissement,
want dit heeft de uitwerking van een algemeen beslag. Interne feiten
bij de vervreemder, zoals handelingsonbekwaamheid, geestesstoornis,
of overlijden, zijn echter geen beletsel, vermits het doel van de
inschrijving aileen is bescherming van derden (2).
Vermits mag aangenomen worden dat dezelfde bescherming
van derden ten grondslag ligt van de nieuwe leveringswijze inzake
cessie, zullen wellicht alleen gelijkaardige omstandigheden (zoals
beslag, faillissement, een eerdere volledige cessie, of inpandgeving)
als contraire gebeurtenissen de definitieve eigendomsovergang bij
cessie kunnen verhinderen (3).
c) De kennisgeving is een essentiele en noodzakelijke formaliteit, waarvan het gevolg (inbezitstelling) niet op een andere wijze
kan verkregen worden.
De koppeling van de volledige zakelijke werking van de cessie
aan de kennisgeving, heeft voor gevolg dat bij verzuim hiervan de
cessionaris zich niet zal kunnen beroepen op de langs andere weg
verkregen wetenschap van de cessie bij de betrokken debiteur of
derde. lntegendeel, zolang geen kennisgeving is gedaan, kunnen
debiteur en derden vrij met de cedent handelen en hun inmiddels
verkregen rechten kunnen niet op grand van die kennis bestreden
worden. Bij bedrog en frauduleuze collusie kan eventueel een actie
uit onrechtmatige daad tegen de medeplichtige debiteur of derde
mogelijk zijn. De cessionaris heeft het voor het overige aan zichzelfte
wijten indien, in het interval tussen het opmaken van de cessieakte en
(I) Inzake overdracht van onroerende goederen wordt het bestaande systeem van
het Ned. B.W. overgenomen in het Ontwerp Meijers. Art. 3· 4· 2. 4, lid I . - ,Eigendom
en andere zakelijke rechten op onroerende zaken worden geleverd door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariele akte, gevolgd door haar inschrijving in de
daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte
doen inschrijven".
(2) Vgl. EGGENS, W.P.N.R., 3188-3190 (1931); V.P.O., I, biz. 195 e.v. (zie biz.
210); - ZwEERS, H. J., Debat Vergadering Broed. Cand.-Not., 1940, W.P.N.R., 3701,
biz. 545· Anders echter t.a.v. curatele: HouwiNG, Praeadvies Broed. Cand.-Not.,. 1940,
biz. 33·
(3) Inzake inpandgeving client aangestipt dat het Ontwerp Meijers dezelfde kennisgevingseis stelt als voor de cessie (art. 3· 9· 2. I., 2de lid), met uitzondering echter
voor bepaalde inpandgevingen ter vervanging van de sterk ingewortelde cessies tot zekerheid. Voor die gevallen is echter uitdrukkelijk bepaald dat het pandrecht niet werkt ten
nadele van hem die door een betekening of kennisgeving te goeder trouw en om baat
een recht op de vordering hebben verkregen en evenmin van de schuldenaar van de in
pand gegeven vordering, die te goeder trouw aan de pandgever heeft betaald (art. 3· 9·
2. 3.).

so

de voor zijn eigendomsverkrijging noodzakelijke kennisgeving, zich
inmiddels contraire gebeurtenissen voordoen.
De formaliteit van de kennisgeving is overigens in het Ontwerp
Meijers vereenvoudigd. Terwijl in het bestaande stelsel de betekening (bij deurwaardersexploot) slechts kan vervangen worden door
een schriftelijke verklaring of aanneming van de cessie door de
debiteur (art. 668, 2de lid), kan volgens het Ontwerp Meijers iedere
mededeling, zelfs een mondelinge, aan de debiteur als kennisgeving
gelden. De betekening bij deurwaardersexploot werd evenwel als
tweede mogelijkheid behouden opdat de cessionaris niet machteloos
zou staan bij afwezigheid of onbereikbaarheid van de debiteur (r).
Tenslotte client nag vermeld dat de kennisgeving zowel ten
verzoeke van de cedent als van de cessionaris kan geschieden (2)
en dat ze enkel het feit van de cessie (de levering) moet betreffen (3).
De cessionaris kan dus zonder medewerking van de cedent de eigendomsovergang volledig maken (zie hierboven onder b) op biz. 49).

VII. Rechtsvergelijkende beschouwingen
Behoefte aan betere bescherming van derden heeft in Nederland
geleid tot voorstellen om de eigendomsovergang bij cessie niet
Ianger uitsluitend te Iaten afhangen van het bestaan van een cessieakte.
Zulke cessieakte waarvan niets naar buiten blijkt zolang de debiteur
van de overdracht niet in kennis is gesteld, geeft de cessionaris geen
zekerheid dat de vordering niet reeds eerder werd gecedeerd en
houdt voor derden, aan wie ze volkomen kan verborgen blijven,
het gevaar in van nodeloze beslagkosten.
In Belgie, waar een cessieakte niet eens vereist is (afgezien
van het bewijsrecht en van het vormvereiste bij schenking kan men
mondeling cederen), zouden dergelijke situaties a fortiori mogelijk
zijn, indien de bepaling van art. 1690 B.W. niet hestand. Niettemin
wordt deze eis van tegenstelbaarheid niet door aile auteurs als een
goede rechtsvinding beschouwd (4). Oak in Nederland waar het
Ontwerp Meijers voor zijn innovatie inzake cessie een voortref(I)

Zie Toe!. N.B. W., biz.

222

ad art. 3· 4·

2.

7·

(2) Het Ontwerp Meijers voorzag dat de kennisgeving van de cedent (vervreemder)

moest uitgaan. Het Regeringsontwerp heeft echter die mogelijkheid ook aan de cessionaris gegeven, die eerste beianghebbende is. Zie : Memorie van Toe!., biz. 26.
(3) Het recht van debiteur om een afschrift van de cessieakte en gebeurlijk ook
van de cessietitei te vorderen houdt geen verband met de geidigheid van de kennisgeving.
Zie hoger voetnoot 2 op biz. 48.
(4) Voigens De Page is art. 1690 B.W. zoniet overbodig, dan toch een bron van
moeilijkheden die niet kan opwegen tegen het voordeel van de bedoeide bescherming
(DE PAGE, IV, nr. 400 D., biz. 391). Het eerder bedenkeiijke hoofdargument is dan dat
derden reeds een voidoende bescherming zouden vinden in art. 1328 B.W. (het vereiste
van een vaste datum). Zie eveneens : DEKKERS, II, nr. 9II B., biz. 519.
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felijke verdediger vindt in Prof. Koster, is de instemming met het
ontworpen stelsel niet algemeen (I).
Doch wie eenmaal gewonnen is voor het standpunt dat betere
bescherming van de tweede cessionaris en andere derden geboden
is en dat zulks bij voorkeur bereikt wordt met het vereiste van verplichte kennisgeving aan de debiteur, stelt vast dat zulk systeem
nog allerlei varianten kan vertonen. Dit moge blijken uit de vergelijking die wij hier proberen te maken tussen het stelsel Ontwerp
Meijers en het stelsel van art. I690 B.W., zoals het in de praktijk
toegepast wordt.

A. Enkele gelijkenissen
I) Vanzelfsprekend streven beide systemen de bescherming
van derden na. Meer in het bijzonder kan de tweede cessionaris
niet meer gedupeerd worden evenmin als alle andere derden die na
een geheime cessie met de cedent handelen, voor zover zij hun rechten
hebben veilig gesteld door zelf de opgelegde formaliteit van kennisgeving in de vereiste vorm te doen (dit geldt o.m. voor de tweede
cessionaris en de pandnemer na een eerdere cessie). De beslagleggende schuldeisers van de cedent kunnen ongehinderd beslag
leggen totdat de vordering onbeschikbaar is geworden ten gevolge
vail. ee-n-feit dat ve~rifieernaar -is : een tegenstelbaar geworden cessie
of inpandgeving, een eerder beslag of het faillissement van de cedent.
Bij samenloop van verschillende belanghebbende derden krijgt
diegene de voorrang die het eerst zijn rechten heeft tegenstelbaar
gemaakt.
Ook de debiteur heeft een houvast. Hij mag zijn schuldeiser
als zodanig blijven beschouwen tot zich een van voornoemde tegenstelbare feiten heeft voorgedaan. In Belgie mag hij in principe aan
de cedent betalen zolang de cessie niet erga omnes tegenstelbaar
is gemaakt (art. I69o B.W.). Volgens het Ontwerp Meijers kan hij
geen andere schuldeiser hebben zolang hij hiervan geen kennisgeving krijgt.
2) De vormvereisten (iedere kennisgeving of een betekening
volgens Meijers - een betekening of een aanneming in authentieke
akte in Belgie) die aldus voor een volledige cessie moeten nageleefd
worden, maken in beide stelsels de schuldvorderingen op naam
veel minder verhandelbaar dan de vorderingen aan order of aan
(r) Zie o.m. de bezwaren van UNIKEN VENEMA, W.P.N.R., 4532. KosTER beantwoordt de voornaamste in zijn Praeadvies, biz. 102 en verder biz. 124 e.v. - Voor- en
tegenstanders van het Ontwerp Meijers kwamen aan het woord bij de bespreking van
de praeadviezen van Koster en Verpaalen op de Algemene Vergadering van de Broed.
Cand.-Not. op 29 mei 1964, W.P.N.R., 4840 (o.m. de tussenkomsten van Prof. J. H.
Beekhuis als tegenstander en Prof. J. M. Polak als voorstander).
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toonder. In het Ontwerp Meijers is bovendien een geschreven
cessieakte steeds vereist.
Die verminderde verhandelbaarheid wordt wel eens als een
bezwaar gezien. Doch wie een schuldvordering wil met biezondere
verhandelbaarheid, kan beter zijn keuze bepalen op order- of toonderpapier. Niets belet bovendien een schuldvordering op naam
met medewerking van de debiteur om te zetten in zulk waardepapler.
Voor schuldvorderingen op naam, die in beide stelsels cedeerbaar zijn ook wanneer geen geschreven bewijs bestaat, is echter
een duidelijke zakenrechtelijke situatie wenselijk : dit doel wordt
juist bereikt met de opgelegde formaliteiten.
3) De cessionaris kan in beide stelsels de opgelegde formaliteit
zonder medewerking van de cedent verrichten. Stelt hij die formaliteit uit, dan loopt hij daarbij slechts gevaar indien inmiddels derden
op de vordering bepaalde tegenstelbare rechten hebben verworven
of de debiteur de cedent betaald heeft : tot aan die formaliteit kan
hij zich tegenover derden niet op de cessie beroepen.
De aard van deze niet-tegenstelbaar heid is in de twee stelsels
echter enigzins verschillend. Volgens het Ontwerp Meijers heeft
de cessie zonder formaliteit van kennisgeving geen zakelijke werking.
Men kan echter niet zeggen dat er helemaal geen gevolgen zijn,
want tegenover de cedent is al het nodige reeds gedaan. Interne
rechtsfeiten bij deze laatste (overlijden, handelingsonbekwaamheid)
kunnen de eigendomsovergang niet meer verhinderen. De formaliteit moet dan ook gezien worden als een vereiste voor de volledige
zakenrechtelijke werking.
In het Belgisch recht wordt ongeveer hetzelfde resultaat bereikt
door een andere constructie. Hier heeft de cessie zonder de formaliteiten van art. 1690 B.W. geen volledige zakelijke werking, doch
hiermede bedoelt men dan geen eigendomsovergang erga omnes.
Tussen partijen echter is de eigendom wel reeds overgedragen,
alleen kan deze verborgen overgang geen rechten van derden
krenken. Het beklemtonen van deze beperkte eigendomsovergang
moet men zien op de achtergrond van het consensueel leveringssysteem dat het B.W. aangenomen heeft in tegenstelling tot het
oude recht dat alleen de levering door traditio kende. Art. 1690
B.W. heeft echter op deze regel van consensualiteit een beperkte
uitzondering gemaakt : aileen ten opzichte van derden is een speciale
inbezitstelling van de cessionaris vereist (r). Terwijl men aldus
spreekt in termen van eigendomsovergang tussen partijen, volgt
uit deze constructie heel gemakkelijk dat zonder verdere medewer(x) LAURENT, XXIV, nr. 481, in fine; Transmission des obligations, nr. 321.

Les Novelles, Droit Civil, IV-2, Tw. La
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king van de cedent de eigendomsovergang tegenstelbaar kan gemaakt worden aan derden en dat interne wijzigingen in de rechtstoestand van de cedent hiervoor geen enkel beletsel zijn.

B. Verschilpunten
Het voornaamste verschilpunt ligt in het handhaven van de
vormvereisten zelf. Daar in het Belgisch stelsel de opgelegde formaliteiten tamelijk vormelijk zijn (een betekening bij deurwaardersexploot of aanneming van de cessie door de debiteur in een authentieke
akte), ontstond behoefte de tegenstelbaarheid van de cessie tach te
aanvaarden ten opzichte van derden die op een andere wijze ondubbelzinnig van de cessie kennis hadden genomen. In het Ontwerp
Meijers daarentegen kan elke mededeling, zelfs een mondelinge,
aan de debiteur volstaan om de cessie jegens iedereen tegelijk gevolgen te doen hebben. Behoefte om op grand van de goede trouw op
deze wijze van tegenstelbaarmaking uitzonderingen te dulden zal
er uiteraard niet bestaan.
Het niet strak vasthouden aan de bij de wet opgelegde formaliteiten leidt in Belgie (oak in Frankrijk) soms tot zeer verwarde situaties.
Men aanvaardt dat de cessie tegenover de debiteur reeds tegenstelbaar kan zijn (door een ondubbelzinnige erkenning van het bestaan
van de cessie) zonder dat de cessionaris reeds schuldeiser is erga
omnes. Deze situatie schept grate onzekerheid. Drie voorbeelden:
a) Heeft een derde, via een tweede cessie, de vordering bekomen
en de formaliteiten vervuld, dan is deze erga omnes schuldeiser
geworden. Doch de debiteur was reeds gehouden tegenover de
cessionaris. Voortaan echter moet hij aan deze tweede cessionaris
betalen, vermits relatieve tegenstelbaarheid moet wijken voor tegenstelbaarheid erga omnes (1). Doch dit is alleen weer in beginsel zo.
Indien de debiteur of de eerste cessionaris bewijst dat de tweede
cessionaris de vordering niet te goeder trouw verkreeg, dan heeft
deze laatste geen enkel tegenstelbaar recht verworven maar moet
hij integendeel de eerste cessie eerbiedigen.
b) Heeft de cessionaris inmiddels gehele of gedeeltelijke betaling bekomen van de debiteur zonder de vereiste formaliteiten
te vervullen, dan zal de debiteur meestal vrijuit gaan en geen tweede
maal moeten betalen, indien nadien een derde tussenkomt met
een beslag of met de betekening van een tweede cessie of nag wanneer de cedent failliet wordt verklaard. Doch de vraag of de cessionaris deze gelden zal mogen behouden is niet duidelijk te beantwoorden (2).
(I) Zie hierboven voetnoten 3 en 4 op biz. 45·
(~) Zie hierboven voetnoot I op biz. 40.
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c) Zolang de cessionaris geen inbezitstelling bekomen heeft
kan de cedent nag optreden om de schuldvordering te innen, doch
hoever geldt dit nag wanneer de debiteur door een erkenning van
de cessie reeds jegens de cessionaris gehouden is? Het samengaan
van de aanspraken van cedent en cessionaris is onvermijdelijk in
een stelsel waarin twee soorten tegenstelbaarheid mogelijk zijn (I).
Betwistingen tussen cedent en cessionaris kunnen oak nopens de
geldigheid van de cessie oprijzen. In al dergelijke gevallen zou het
de debiteur mogelijk moeten zijn het bedrag van zijn schuld te
consigneren, zoals in Zwitserland terzake van cessie wettelijk geregeld
is (2).
Het vereiste van goede trouw bij derden primeert eveneens op
de zakenrechtelijke werking van de opgelegde formaliteiten van
art. I690 B.W. Dit heeft zijn voor- en nadelen. Enerzijds wordt de
bescherming van derden binnen redelijke perken gehouden. Derden
die de cessie kennen zijn voldoende ingelicht en men mag verwachten
dat ze die eerbiedigen, oak al is ze nag niet volkomen zakenrechtelijk in orde. Hetzelfde beginsel is neergelegd in art. II4I B.W.
ten aanzien van lichamelijke roerende zaken : tussen meerdere
verkrijgers van dezelfde zaak is eigenaar diegene die in het werkelijk
bezit ervan gesteld is, mits althans het bezit te goeder trouw is.
Dezelfde regel is aanvaard voor de overdracht van onroerende goederen (art. I Hyp. Wet) : zonder de formaliteit van inschrijving
kunnen de verkrijgers zich op die overdracht niet beroepen tegenover derden die te goeder trouw zijn. Doch anderzijds is het verkeersbelang gediend met scherp afgebakende zakenrechtelijke rechtsverhoudingen. lndien de wetgever de werking van de eigendomsovergang aan bepaalde vormvereisten koppelt, gebiedt de rechtszekerheid dat die vormvereisten door de belanghebbenden worden nageleefd. Doch doet men dan niet beter met over te gaan naar een zuiver
systeem waarin de zakelijke werking zowel tussen partijen als tegenover
derden eerst volledig is met het verrichten van de in het algemeen
verkeersbelang opgelegde formaliteit (3)?

(I) Zie hager onder 2) op biz. 40 en verder op biz. 45·
(Ibis) Art. I68 O.R. bepaalt: - ,Ist die Frage, wem eine Forderung zustehe,
streitig, so kann der Schuldner die Zahlung verweigem und sich durch gerichtliche Hinterlegung befreien. Zahlt der Schuldner, obschon er von dem Streite Kenntnis hat, so
tut er es auf seine Gefahr. Ist der Streit vor Gericht anhiingig und die Schuld fallig so
kann jede Partei den Schuldner zur Hinterlegung anhalten".
(3) Voor de overdracht van onroerende goederen : zie noot J. DABIN onder Cass.,
8 april I957. R.C.].B., I958, 95 : ,Mais, alors, mieux vaudrait peut-etre proceder a une
reforme plus profonde, qui romprait, en matiere immobiliere, avec le principe du transfert des droits par l'effet du seul consentement, en disposant que, a l'egard des tiers aussi
bien qu'entre parties, le transfert n'est realise que du jour de la transcription". Men zou
dan terugkeren tot de zakelijke overeenkomst, zoals ze bij ons alleen bij de inpandgeving
bestaat. Zie de beschouwingen over Le contrat reel bij DE PAGE. VI, nr. IOI3, blz. 1000:
le gage est le plus reel des contracts reels.
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Zulk systeem wil nu juist het Ontwerp Meijers invoeren voor
de cessie van schuldvorderingen : zowel tussen partijen als tegenover
derden geen eigendomsovergang tenzij mits cessieakte en kennisgeving aan de debiteur. Geen afwijkingen worden toegestaan op
grond van goede trouw, omdat men de voorkeur geeft aan duidelijke
zakenrechtelijke situaties, hetgeen meteen ook een houvast verleent
aan de debiteur (Zie KosTER, Praeadvies, nr. 87, biz. I27 en nr. 96,
in fine, blz. 135).
In zulk stelsel heeft de cessionaris natuurlijk belang bij een
onmiddellijke kennisgeving. Nochtans is een kennisgeving niet
altijd onmiddellijk mogelijk of wenselijk. Dit houdt verband met
allerlei situaties :
I) In Nederland zal art. 3· 4· 2. 7 Nieuw B.W. een einde stellen
aan de kredietovereenkomsten tegen zg. stille of geheime cessies,
welke de kredietgever niet aan de debiteuren mededeelt zolang het
krediet op juiste wijze wordt afgewikkeld. Dergelijke, onder art.
668 Ned. B.W. wei mogelijke, overeenkomsten voldoen naar men
zegt aan het verlangen naar een discrete vorm van zekerheid. De
vraag is echter of dit verlangen werkelijk gegrond is. Zou het niet
grotendeels verdwijnen, wanneer het regel wordt dat de kennisgeving van de cessie altijd moet geschieden en niet slechts - gelijk
thans_in _Nederland het _geval_ is_:-::-:-::: \Vanneer de kredietgever vreest
dat de kredietnemer bedrog zal plegen door zel(de vorderingen -fe
innen (I).
Het Ontwerp Nieuw B. W. komt echter tot op zekere hoogte
aan het bewuste verlangen tegemoet (2) in art. 3· 9· 2. 3· dat stille
verpanding mogelijk maakt van bedrijfsvorderingen tot zekerheid
van een bedrijfskrediet verstrekt door een kredietinstelling (3).
2) Verplichte kennisgeving beperkt uiteraard de verhandelbaarheid van toekomstige vorderingen, vermits de debiteur van zulks
vorderingen meestal nog niet zal bekend zijn ten tijde van de cessie.
De vraag is echter of zulke cessies in het algemeen mogelijk en
wenselijk zijn (4).

3) De cessie van een bestaande vordering ten laste van onbekende debiteur laat eveneens geen onmiddellijke kennisgeving toe.
Deze hypothese is o.m. mogelijk bij cessie van een vordering uit
onrechtmatige daad tegen een nog niet opgespoorde dader, of van
(1) Vgl. ook SMALBRAAK, N.].B., 1953, biz. 8, die schrijft over ,een misvatting
van het publiek, waarin het niet moet worden gestijfd".
(2) Vgl. het verzet van de Kamer, gesignaieerd door UNIKEN VENEMA, W.P.N.R.,
4534, noot 34·
(3) Zie hager voetnoot 3 op biz. so.
(4) Voor Nederland, zie o.m. het uitvoerig betoog van KosTER, Praeadvies Broed.
Cand.-Not., 1964, biz. III-124. - Voor Belgie, zie o.m. HEENEN, J., La Cession d'une
cn€ance future, R.C.].B., 1961, biz. 35·
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een vordering ten laste van een overledene wiens erven onbekend
zijn. De eis van kennisgeving maakt effectieve cessie van deze vorderingen onmogelijk (1). In het algemeen zal echter de liefhebberij
voor het kopen, of als onderpand aanvaarden van zulke vorderingen
niet groot zijn. Het kan nochtans voorkomen dat, als onderdeel van
een regeling over een aanrijding met meerdere wellicht schuldige
daders, door een der partijen een bedrag aan het slachtoffer wordt
uitbetaald tegen aankoop en liefst cessie van alle vorderingsrechten
van het slachtoffer jegens anderen die aansprakelijk mochten blijken.
In Belgie biedt zulk geval geen enkele moeilijkheid vermits hetzelfde
kan bereikt worden door betaling met subrogatie, waarvoor geen
kennisgeving vereist is (art. 1250, 1° en art. 1251, 3° B.W.). In Nederland echter is in het Ontwerp Meijers de contractuele subrogatie
door de crediteur, bedoeld in art. 1437, 1° Ned. B.W., niet meer
voorzien, omdat de schuldeiser en de derde in dat geval een cessie
kunnen tot stand brengen (2).
I

Besluit en samenvatting

In het huidig Nederlands Recht, het Belgisch recht (systeem
Franse Code civil) en het Ontwerp van Nieuw Ned. B.W., vindt
men drie verschillende stelsels van eigendomsovergang bij cessie
van schuldvordering.
Het stelsel, waarin de overgang door de schriftelijke wilsverklaring van partijen geschiedt zonder bijkomende formaliteit tenzij voor
de werking van de cessie tegenover de debiteur, bevordert weliswaar
de verhandelbaarheid van schuldvorderingen op naam, doch biedt
onvoldoende bescherming voor de schuldeisers van de cedent en
voor alle derden die, na een eerste cessie, te goeder trouw rechten
op de vordering verwerven (art. 668 Ned. B.W.).
Het stelsel, waarin de eigendomsovergang door enkele wilsverklaring geschiedt maar niet tegenstelbaar is aan derden, debiteur
inbegrepen, zonder bijkomende formaliteit van kennisgeving, biedt
wel voldoende bescherming aan derden, doch leidt tot rechtsonzekerheid, indien op het ontbreken van deze formaliteit geen beroep
kan worden gedaan door derden die op een andere wijze van de
cessie kennis hebben verkregen (Belgisch stelsel, toepassing van
art. 1690 B.W.).
Het stelsel, waarin de eigendomsovergang gekoppeld is niet aileen
aan de schriftelijke wilsverklaring van partijen maar tevens aan een bij(r) In Nederland kan t.a.v. onbekende erven de betekening nochtans gedaan worden
aan de laatste woonplaats gedurende het eerste jaar na het overlijden (art. 4, 6° Rv.).
(2) Zie Toel. Ontwerp voor Boek 6 Nieuw B.W., biz. 615.
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komende formaliteit van kennisgeving, verleent perfecte bescherming aan derden en verhoogt de rechtszekerheid (art. 3· 4· 2. 7, lid 2
Ontwerp Meijers). Het feit dat onmiddellijke kennisgeving niet
steeds wenselijk of mogelijk is, is een gering nadeel dat niet opweegt
tegen de voordelen van duidelijke zakenrechtelijke situaties.

SOMMAIRE
LE TRANSFERT DE PROPRIETE EN CAS DE CESSION DE CREANCE

Le transfert de propriete en cas de cession de creance n' est pas uniquement
un probleme de droit des biens (transfert d'un element du patrimoine du cedant
au patrimoine du cessionnaire, soulevant la question des effets tant entre parties
qu'a l'egard des tiers), mais il revet egalement une importance decisive quant
a la question de savoir a partir de quel moment le debiteur est tenu vis-a-vis de
son nouveau creancier (effet obligatoire).
Cette matiere est reglee de maniere differente dans le droit en vigueur aux
Pays-Bas et en Belgique (systeme du Code civil franc;ais). Aux Pays-Bas, une
proposition de modification a toutefois ete elaboree dans le projet de nouveau
Code civil (projet Meijers). Le present article a pour but d'etablir une comparaison entre ce systeme et le regime beige apparente.
En vue de cette comparaison, il est d'abord procede a une analyse separee
des caracteristiques du transfert de propriete en cas de cession selon le droit en
vigueur aux Pays-Bas, le droit beige et le projet Meijers. Quelques considerations prealables sont consacn!es ala cession en general et, a cet egard, sont examines l'objet de la cession (la creance), !'essence de la convention de cession et les
droits du debiteur. A ce propos, !'attention est attiree sur la cessibilite de la
creance, le probleme du transfert de creances futures, l'effet causal de la cession
et le droit de contestation du debiteur.
En ce qui concerne le transfert de propriete proprement dit, !'auteur examine d'abord le systeme en vigueur dans le droit neerlandais actuel (art. 668).
Sur ce point, il est caracteristique qu'aucune formalite supplementaire de notification ou de signification n'est requise pour l'effet de la cession sur le plan du
droit des biens, tant entre parties qu'a l'egard des tiers. La cession se realise
entierement par la convention de cession, qui doit cependant resulter d'un ecrit.
La signification au debiteur ou I' acceptation ecrite de la cession par ce dernier
n'est requise que pour donner effet a la cession vis-a-vis du debitor cessus. Cette
situation a des consequences extremement defavorables pour le second cessionnaire et tous les tiers qui ont acquis quelque droit sur la creance secretement
cedee entretemps. En effet, le droit du premier cessionnaire triomphera toujours
puisqu'apres la premiere cession, le cedant a perdu son pouvoir de disposition
et que la creance est definitivement sortie de son patrimoine. Contrairement a
l'acquereur de meubles ou de billets a ordre ou au porteur, qui trouve protection dans l'art. 2014 C.c. neerl. (art. 2279 C.c.), le second cessionnaire est toujours dupe, meme si de bonne foi il a acquis reellement la possession. Cesconsequences inequitables sont supprimees dans le projet Meijers.
Dans le systeme beige, le transfert de propriete est parfait entre parties par
le simple concours des volontes qui, en principe, est exempt de toute forme,
sauf les cas ou un ecrit est requis comme condition de validite (p. ex. cession par
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donation) ou en raison de prescriptions de preuve (art. 1341 C.c.). Toutefois,
ce transfert de propriete ne peut etre oppose aux tiers, y compris le debiteur,
que moyennant l'accomplissement d'une des formalites prevues par l'art. 1690
C.c. : signification du transport faite au debiteur ou acceptation du transport
faite par ce dernier dans un acte authentique.
La portee de cette inopposabilite merite d' etre examinee de plus pres.
Cette regle vise d'abord uniquement la protection des tiers qui, par seconde
cession, mise en gage, saisie-arret ou de toute autre maniere, ont acquis entretemps certains droits sur la creance cedee. En outre, ces droits doivent euxmemes etre opposables. Pour le surplus, le cessionnaire conserve l'avantage de
sa cession et peut, par une signification ulterieure, preserver definitivement le
reste eventuel de ses droits.
Sans opposabilite aux tiers, le cessionnaire peut neanmoins egalement deja
exercer dans une certaine mesure ses droits, qu'il possede en tout cas deja visa-vis du cedant. 11 n' est pas conteste qu'il peut deja prendre des mesures conservatoires qui, par la nature meme des chases, ne lesent pas les droits des tiers en
general. II y a cependant incertitude sur le point de savoir s'il peut egalement
deja contraindre le debiteur a payer. Dans la mesure ou, a cet egard, il n'entre en
conflit qu'avec le cedant, la reponse parait etre positive. La solution est mains
aisee quand la contestation emane d'un tiers (p. ex. creancier du cedant) et que
le debiteur a deja paye au cessionnaire.
La regle de l'inopposabilite n'a en principe aucun rapport avec les modifications intervenues dans la situation juridique du cedant avant la mise en possession du cessionnaire (notamment par la formalite prescrite). Le deces ou la
declaration d'incapacite ne porte pas atteinte a une cession valable. Une exception est faite cependant pour la declaration de faillite, parce que le jugement
declaratif de la faillite a en meme temps l'effet d'une saisie collective sur tout le
patrimoine du cedant, en ce compris la creance deja cedee mais non encore
transferee erga omnes. Sur la question de savoir si une cession, qui a ete realisee
avant la periode suspecte mais qui n'a ete signifiee que pendant cette periode,
doit etre consideree comme un acte accompli pendant cette periode au regard
des nullites de I' art. 445 de la loi sur la faillite, on ne trouve pas de reponse claire
dans la jurisprudence.
Une autre caracteristique du systeme beige est la regie generalement
admise que !'omission des formes prescrites par l'art. x6go C.c. ne peut etre invoquee par le debiteur ou le tiers qui a eu connaissance de la cession d'une
autre maniere. Cette regie a pour consequence qu'une cession sans mise en
possession du cessionnaire peut neanmoins etre entierement opposable a certains tiers. Pour justifier cette opposabilite relative, on recherche le plus souvent
un appui dans I' art. 1, in fine, de la loi hypothecaire, qui protege uniquement
les tiers de bonne foi, tandis que pour le debiteur en particulier, certains actes
sont assirniles a une acceptation dans un acte authentique. La protection qui en
resulte pour le cessionnaire ne peut cependant avoir pour effet d'autoriser le
debiteur, sur base de sa seule connaissance de la cession, a ecarter sans plus
toute reclamation du cedant ou a payer frauduleusement au cessionnaire au detriment des tiers.
Le systeme de la cession dans le projet Meijers (art. 3· 4· 2. 7, al. 2) veut
eliminer dans le droit neerlandais actuel les consequences injustes mentionnees
ci-dessus (protection insuffisante des tiers) et s'efforce a cet egard d'instaurer
des situations nettes sur le plan du droit des biens. Pour la validite tant entre
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parties qu'a l'egard des tiers et du debitor cessus, l'accomplissement d'une formalite au demeurant modifiee est requis : notification ou signification de la cession par l'alienateur ou l'acquereur au debiteur. Cette notification est entierement libre dans sa forme, mais peut egalement se faire par exploit d'huissier
(signification).
Cette forme supplementaire de transfert presente des ressemblances frappantes avec le mode de delivrance de meubles corporels qui se trouvent entre
les mains d'un tiers. En effet, suivant une conception generalement admise
aux Pays-Bas, la communication du transfert au tiers est egalement requise
pour cette traditio Zanga manu. La notification devient ainsi une condition de
validite ayant a peu pres la meme portee que !'inscription obligatoire du transportakte (acte de transfert) pour la transmission d'immeubles : sans inscription,
pas de transfert valable de la propriete (contrairement au regime beige qui
n'impose la transcription des transmissions d'immeubles que pour l'opposabilite aux tiers du transfert de la propriete).
Le cessionnaire peut se charger lui-meme de la realisation de cette condition de validite et rendre ainsi la cession parfaite sans la collaboration du cedant.
Ceci presuppose cependant une convention de cession qui soit constatee dans
un ecrit, l'acte de cession. La notification de cette delivrance est possible aussi
longtemps que des evenements contra ires n' empechent pas la formalite de sortir
des effets sur le plan du droit des biens. Comme pour la transmission d'immeubles,
il y a sans doute lieu de considerer ici aussi comme evenement contraire, tout fait
juridique par lequel des tiers acquierent certains droits sur la creance (une cession ou mise en gage anterieure complete, une saisie ou la faillite du cedant).
Les faits-inherents a la personne de-l'alienateut"-(deces, declaration.d'incapacite)
ne sont pas pris en consideration.
Enfin, par la force meme des choses, la notification comme condition supplementaire de validite doit etre strictement maintenue. L' omission de cette
formalite peut etre invoquee en toutes circonstances, meme par une personne
qui n' est pas de bonne foi.
La comparaison entre le systeme beige et le regime prevu dans le projet
Meijers fait apparaitre a la fois des similitudes et des differences.
Dans un but de protection des tiers, les deux systemes prevoient une formalite supplementaire qui assure une manifestation exterieure de la cession.
I1 existe cependant une difference dans le caractere juridique de cette formalite.
En Belgique, la formalite imposee est une condition d'opposabilite alors que,
dans le projet Meijers, il s'agit d'une condition de validite, ce qui n'empeche
pas le parallelisme de certaines consequences : le cessionnaire peut rendre la
cession entiere aussi longtemps que des tiers n' ont pas acquis de droits specifiques sur la creance.
11 y a une difference dans la maniere suivant laquelle la formalite est maintenue. En Belgique, 1' omission de la formalite ne peut etre invoquee avec succes
que par des tiers de bonne foi (y compris le debiteur). Cette souplesse donne
cependant lieu a des situations peu nettes sur le plan du droit des biens et a des
rapports obligatoires confus, ce que le projet Meijers a voulu eviter en faisant
de la formalite supplementaire (une notification au demeurant ordinaire) une
condition de validite qui, par essence, ne souffre aucune derogation. I1 en resulte
toutefois que le cessionnaire n' en tire profit que par une notification immediate.
Cette situation suscite neanmoins des difficultes pour certaines operations,
telles que la cession de creances futures et de creances actuelles a charge d'un
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debiteur inconnu. Elle met fin en outre aux conventions de credit en usage
aux Pays-Bas moyennant ce qu'on appelle des cessions occultes (stille cessies).
11 est cependant partiellement remedie a ce dernier point grace a la mise en gage
occulte (stille verpanding) de creances professionnelles, celle-ci ayant re'<u dans
le projet Meijers un statut special.
En conclusion, on peut dire qu'en raison d'une part, de sa parfaite protection des tiers et d'autre part, de ses efforts pour aboutir a des situations nettes
sur le plan du droit des biens, un systeme tel que celui de l'art. 3· 4· 2. 7, al. 2,
du projet Meijers merite assurement une certaine preference.

ZUSAMMENFASSUNG
DER EmENTUMSUBERGANG BEI ABTRETUNG voN ScHULDFORDERUNG

Der Eigentumsiibergang bei Abtretung von Schuldforderung ist nicht nur
ein sachrechtliches Problem (Obergang eines Vermi:igensbestandteiles aus
dem Vermogen eines Zedenten in das eines Zessionars, bei dem sowohl die
Wirkung zwischen Parteien als auch Dritten gegeniiber zur Sprache kommt),
sondern ist auch entscheidend fiir die Frage, von welchen Augenblick an der
Schuldner dem neuen GHiubiger gehalten sei (obligatorische Wirkung). Dieser
Gegenstand ist verschieden geregelt im geltenden Recht der Niederlande und
Belgiens (System des franzosischen Code Civil). In den Niederlanden ist aber
ein Abanderungsvorschlag ausgearbeitet im Entwurf des Neuen Biirgerlichen
Gesetzbuches (Entwurf Meijers). Der Vergleich dieses Systems mit der ahnlichen belgischen Regelung ist die Aufgabe dieses Beitrags.
In Hinsicht auf diesen Vergleich werden die Charakteristiken des Eigentumsiibergangs bei Abtretung zuerst besonders im geltenden niederlandischen
Recht, im belgischen Recht und im Entwurf Meijers besprochen. Einige vorhergehende Betrachtungen sind der Zession im allgemeinen gewidmet, bei
denen der Gegenstand der Zession (die Schuldforderung), das Wesen der Zessionsiibereinkunft und die Rechte des Schuldners zur Sprache kommen.
In diesem Zusammenhang wird die Aufmerksamkeit auf die Zessionsfahigkeit der Schuldforderung, auf die Frage der Abtretung von zukiinftigen
Schuldforderungen, auf die kausale Wirkung der Zession und auf das Bestreitungsrecht des Schuldners gelenkt.
Was den eigentlichen Eigentumsiibergang betrifft, wird zuerst das System des jetzigen niederHindischen Rechtes (Art. 668) untersucht.
Kennzeichnend ist hier, daB fur die sachrechtliche Wirkung der Zession
sowohl zwischen Parteien als auch Dritten gegeniiber keine Nebenformalitat
von Bekanntmachung oder Insinuation erfordert wird.
Die Zession ist vollig durch die Zessionsiibereinkunft, die sich aber aus
einem Beleg zeigen soli, zustande gebracht. Die Bekanntmachung an den Schuldner oder dessen schriftliche Annahme der Zession ist nur erforderlich, urn der
Zession dem debitor cessus gegeniiber Folgen zu leisten. Dies hat au13erst schadliche F olgen fiir den zweiten Zessionar und aile Dritten, die irgendein Recht
auf die inzwischen heimlich zedierte Schuldforderung bekommen haben. Das
Recht des ersten Zessionars wird ja immer siegen, da der Zedent nach der ersten
Zession entscheidungs-unbefugt geworden ist und die Forderung definitiv aus
seinem Vermogen verschwunden ist. Im Gegensatz zu dem Erwerber von
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Mobilien oder von einem Order- oder Inhaberpapier, der von Art. 2014 des
niederlandischen B.G.B. (Art. 2279 B.G.B.) geschiitzt wird, ist der zweite Zessionar immer di.ipiert, obwohl er sich ahnungslos wirklichen Besitz erworben
hat. Diese ungerechten Folgen sind aber im Entwurf Meijers ri.ickgangig gemacht.
Im belgischen Recht ist der Eigentumsi.ibergang zwischen Parteien vollstandig durch die einzige Willensi.ibereinstimmung, die prinzipiell formfrei
ist, vorbehaltlich der Falle, in denen der Beleg als Gi.iltigkeitserfordernis (Z.B.
Zession durch Schenkung) oder wegen Beweisvorschriften (Art. 1341 B.G.B.)
notwendig ist. Den Dritten aber, Schuldner einbegriffen, kann der Eigentumsi.ibergang nicht entgegengesetzt werden, es sei denn im Falle von Einhaltung
einer der Formalitaten des Artikels 1690 B.G.B. : Bekanntmachung einer
Abtretung an den Schuldner oder dessen Annehmung davon in einer authentischen Akte.
Die Tragweite einer Nicht-Entgegensetzbarkeit verdient genauere Untersuchung. Dieser Regel reicht zunachst nur zur Beschi.itzung von Dritten, die
inzwischen auf die zedierte F orderung gewisse Rechte, es sei denn durch zweite
Zession, Verpfandung, Beschlag in dritter Hand oder wie dem auch sei, erworben haben. Diese Rechte sollen zudem selbst entgegensetzbar sein. Ausserdem behalt der Zessionar den Vorteil seiner Zession und kann durch spatere
Insinuation den eventuellen Rest seiner Rechte definitiv sicherstellen. Ohne
Entgegensetzbarkeit Dritten gegeni.iber kann der Zessionar dennoch seine
Rechte, die er jedenfalls schon dem Zedenten gegeni.iber besitzt, auch schon
in gewissem Umfang ausi.iben. Allerdings darf er wahrende MaBnahmen treffen, die i.iberhaupt den Rechten von Dritten nicht schaden.
UngewiBheit gibt es aber urn der Frage, ob er auch schon den Schuldner urn Bezahlung ansprechen darf. lnsofern er hierbei nur mit dem Zedenten
in Konflikt kornmt, scheint die Antwort positiv zu sein. Nicht so leicht ist aber
die Losung, wenn der Konflikt von einem Dritten (Z.B. einem Glaubiger von
dem Zedenten) ausgeht und der Schuldner dem Zessionar schon bezahlt hat.
Die Regel der Nicht-Entgegensetzbarkeit hat prinzipiell nichts mit den
Anderungen in dem Rechtszustand eines Zedenten vor der Einsetzung in den
Besitz des Zessionars (namlich durch die vorgeschriebene Formalitat) zu tun.
Das Sterben oder die UnHihigkeitserklarung des Zedenten greift eine gi.iltige
Zession nicht an. Es gibt aber eine Ausnahme fiir die Konkurseroffnung, da
das Konkurseroffnende Urteil gleichzeitig die Wirkung eines kollektiven Beschlags auf das ganze Vermogen des Zedenten hat, inklusiv die schon zedierte
aber noch nicht erga omnes i.ibertragene Schuldforderung.
Auf die Frage, ob eine Zession, die vor der verdachtigen Periode zustande
kam aber nur wahrend dieser Periode insinuiert wurde, muB als eine Handlung
betrachtet werden, verrichtet in dieser Periode hinsichtlich der Ungi.iltigkeiten
des Artikels 445 der Konkursordnung, findet man in der Rechtsprechung keine
deutliche Antwort.
Ein anderes Kennzeichen des belgischen Rechtes ist die allgemein angenornmene Regel, daB der Schuldner oder der Dritte, der irgendwie von der
Zession Kenntnis genommen hat, keinen Appell an das Versaumnis der Formerfordernisse von Artikel 1690 B.G.B. richten kann.
Die Folge ist, daB eine Zession ohne Einsetzung in den Besitz des Zessionars dennoch Dritten gegeniiber vollig entgegensetzbar sein kann. Fiir
diese relative Entgegensetzbarkeit beruft man sich haufig auf Art. I. in fine

Hypothekgesetz, der nur Dritte in gutem Glauben schutzt, wahrend fur den
Glaubiger insbesondere gewisse Handlungen der Annahme in authentischer
Akte gleichgestellt werden.
Der Schutz, der sich daraus fiir den Zessionar ergibt, kann aber nicht zur
Folge haben, daB der Schuldner, auf Grund seiner einzigen Kenntnis der Zession, jeden Anspruch des Zedenten ohne weiteres zuruckweisen oder zum
Nachteil von Dritten betrugerisch dem Zessionar zahlen konnte.
Das Zessionsystem im Entwurf Meijers (Art. 3· 4· 2. 7, Absatz 2) will
erwahnte falsche Folgen (unzureichende Beschutzung von Dritten) im jetzigen
niederlandischen Recht ausschalten und bestrebt hierbei deutliche sachrechtliche Zustande. Sowohl fiir die Gultigkeit zwischen Parteien als auch Dritten
und debitor cessus gegenuber ist die Befolgung einer ubrigens geanderten Formalitat erforderlich: Anzeige oder Insinuation der Zession vom VerauBerer oder
Erwerber an den Schuldner. Die Anzeige ist vollig formfrei, aber kann auch durch
Zustellungsurkunde geschehen (Insinuation). Diese Nebenubertragungsurkunde
zeigt auffallende Ahnlichkeiten mit der Lieferungsweise von korperlichen beweglichen Gutern, die sich in den Handen eines Dritten befinden. Nach herrschender
niederlandischer Auffassung wird ja fur diese traditio longa manu ebenfalls die
Mitteilung der Obertragung an den Dritten erfordert. Die Anzeige wird also ein
Gultigkeitserfordernis mit ungefahr derselben Tragweite wie die verpflichtete
Aufgabe der Tranportakte fiir die Obertragung von Immobilien : ohne Aufgabe kein gi.iltiger Eigentumsubergang im Gegensatz zu dem belgischen Gesetz,
das die Oberweisung der Dbertragungen von Immobilien nur fur die Entgegensetzbarkeit des Eigentumsubergangs Dritten gegeni.iber verpflichtet.
Der Zessionar kann selber fiir dieses Gultigkeitserfordernis sorgen und
also ohne Mitwirkung des Zedenten die Zession vervollstandigen. Dies setzt
aber eine Zessionsi.ibereinkunft voraus, die in einem Schriftsti.ick, Zessionsakte,
festgelegt ist.
Die Anzeige dieser Lieferung ist moglich, falls keine kontriiren Begebenkeiten verhindern, daB die Formalitat sachrechtlichen Effekt sortiert. Wie
bei Obertragung von Immobilien ist vielleicht auch hier als ahnliche Begebenheit jede Rechtstat wodurch Dritte bestimmte Rechte auf die Schuldforderung
bekommen, zu betrachten (Z.B. eine fri.ihere vollige Zession, Konkurserklarung
des Zedenten). Interne Tatsachen, wie das Sterben, die Unfahigkeiterklarung
des VerauBerers bleiben auBer Betracht.
SchlieBlich ist die Anzeige als Nebengiiltigkeitserfordernis i.iberhaupt
streng zu handhaben. Appell an das Versaumnis dieser Formalitat ist unter
allen Umstanden moglich, auch von einem, der nicht in gutem Glauben ist.
Die Vergleichung des belgischen Rechtes mit der Regelung im Entwurf
Meijers bringt sowohl Ahnlichkeiten als auch verschiedenheiten an den Tag.
Zur Beschi.itzung von Dritten enthalten beide Systeme eine Nebenformalitat,
durch welche sich von der Zession etwas auswarts zeigt. Verschiedenheit
besteht aber in dem juridischen Charakter dieser Pflegeform. In Belgien
ist die vorgeschriebene Formalitat ein Entgegensetzbarkeitserfordernis, im
Entwurf Meijers aber ein Gi.iltigkeitserfordernis, das nicht hindert, daB gewisse
F olgen gleichlaufend sind : der Zessionar kann die Zession vervollstandigen,
solange Dritte keine spezifischen Rechte auf die Schuldforderung erworben haben.
Verschieden ist die Weise, in der die Pf!egeform behauptet wird. In Belgien kann das Versaumnis der Pflegeform nur erfolgreich in Anspruch genommen werden von Dritten in gutem Glauben (Schuldner einbegriffen).

Diese Fiigsamkeit gibt aber Veranlassung zu unreinen sachrechtlichen
Situationen und wirren obligatorischen Verhaltnissen, was der Entwurf Meijers
hat verhiiten wollen durch die Nebenformalitat (eine gewi:ihnliche Anzeige
iibrigens) als Giiltigkeitserfordernis zu stellen, von der man nicht abweichen kann.
Hieraus ergibt sich aber, dai3 der Zessionar nur sicher ist mit einer
unmittelbaren Anzeige. Dies erschwert dennoch verschiedene Verrichtungen,
wie die Zession zukiinftiger Forderungen und bestehender Forderungen zu
Lasten eines unbekannten Schuldners.
Aui3erdem macht es der in den Niederlanden haufigen Kreditiibereinkunften gegen sogenannte stille Zessionen ein Ende. Diesen ist man aber teilweise entgegengekommen dank der stillen Verpfiindung von Betriebsforderungen, die im Entwurf Meijers ein spezielles Statut bekommen hat.
Zum Schlui3 kann man sagen, dai3 ein System wie dieses des Artikels 3· 4·
2. 7, Absatz 2, des Entwurfes Meijers wegen seiner perfekten Beschiitzung
Dritten gegeniiber einerseits und seinem Streben nach deutlichen sachrechtlichen Situationen andrerseits wohl den Vorzug verdient.

SUMMARY
TRANSFER OF PROPERTY THROUGH ASSIGNMENT OF CLAIM

Transfer of property through assignment of claim is not merely a problem
concerning the law of property (transfer of an item of property from the property
of the assignor to that of the cessionary, in which both the action between the
parties and tha.t regaroiiigtnira- parties are- concernecl)-brrndso -decides the
moment when the debtor becomes bound vis-a-vis his new creditor.
This matter is differently regulated in Dutch and Belgian law ( = tradition
of the French Civil Code). But a proposal changing this matter, has been included
in the plan of a New Civil Code (Meijers Proposal) in the Netherlands. This
paper is intended to compare this system with the related Belgian regulation.
In order to make this comparison, the respective features of the transfer
of property through assignment are separately described, first in the prevailing
Dutch law, then in the Belgian legal system and finally in the Meijers Proposal.
In a preliminary paragraph assignment in general is considered; here the
object of the assignment (the claim), the nature of the contract of assignment and
the rights of the debtor are dealt with.
In this connection attention is drawn to the assignability of the claim, to
the problem of the transfer of future claims, the causal effect of the tranfer and the
debtor's right of contest.
As to the transfer of property proper, the system which is in force in the
present Dutch law (article 668) is first examined. What is characteristic of
such a cession is that in the field of the law of property, as well as between the
parties in relation to third persons, no formal notification is necessary. Assignment is fully realised by the contract of cession which, however, must be supported in writing. The notification to the debtor or the written acceptance
of the assignment by him is only necessary to secure the execution of
the cession as regards the debitor cessus. This method has very prejudicial
consequences for the second assignee and for all third parties who may have
some rights in such a secretly assigned claim. Indeed, the right of the first assignee will always prevail because after the first cession the assignor may no

longer dispose of the claim which has definitely ceased to belong to his property.
Unlike the acquirer of chattels, bearer papers or documents to order, who is
protected by article 2014 of the Dutch Civil Code (article 2279 Belgian Civil
Code) the second assignee is always duped, even if he acquired his title in good
faith. These unjust consequences have been removed in the Meijers Proposal.
In the Belgian system the transfer of property between the parties is complete merely through mutual consent which, on principle, requires no particular
form, except for the cases in which a written document is required for validity
(cession by donation) or as a mode of proof. This transfer of property is not
valid against third parties, including the debtor, if one of the formalities of
article I690 of the Belgian Civil Code has not been observed, namely either
notification of the transfer to the debtor or acceptance of the transfer by him
in an authenticated document.
The implication of such a situation requires closer examination. First it
must be pointed out that this rule aims only at protecting third parties who
have meanwhile obtained certain rights on the transferred claim as a result of
a second cession, pledging, seizure or otherwise. Moreover these rights have
to be opposable themselves. The assignee keeps the advantage of his transfer
and he can always secure the possible remainder of his rights by a new notification.
Even without a title valid against third persons, an assignee can enforce to
some extent the rights he has in regard to the assignor. He is allowed undoubtedly
to take preserving measures which do not injure third party rights. It is however
uncertain, whether he can already ask the debtor for payment. In so far as he
comes in conflict with the assignor alone, the answer seems to be in the affirmative.
The solution in the following case is less simple : a third party contests the
validity of the transfer after the debtor paid the cessionary.
The rule of non-opposability has nothing to do in principle with the changes
in the legal position of the assignor before the assignee is put into possession
(namely by the required formality). Death or disqualification of the assignor
has no effect upon a valid transfer. The bankruptcy of the assignor is an exception because such a judgment involves a collective seizure of the assignor's
property, including the already transferred claims which are not yet opposable
erga omnes. No clear answer may be found in the precedents to the question
whether a cession which was effected before the suspected period, but which
was only notified in that period, has to be looked upon as a transfer accomplished
during the suspected period with regard to the nullities of article 445 Bankruptcy Act.
Another feature of the Belgian system is the generally accepted rule that
reliance upon the omission of the requirements of form of article I 690 of the
Belgian Civil Code is not possible for the debtor or a third person who became
aware of it in another way. As a consequence, it may be suggested that a cession
without putting in possession of the assignee is nevertheless valid against certain
third parties. This relative opposability finds support in article I in fine of the
Mortgage Law by which only third parties acting in good faith are protected
whereas particular actions on the part of the debtor especially, are even deemed
the equivalent of acceptance in a authentic document. This protection of the
assignee, however, can never result in the debtor, on the basis of his mere knowledge of the transfer, rejecting every claim of the assignor, or in his deliberately
paying to the cessionary, to the detriment of third parties.
The system of cession in the Meijers Proposal (ArticlP. 3· 4· 2. 7, paragraph

2) is meant to do away with the above mentioned unjust consequences (insufficient protection of third persons) of the prevailing Dutch legal regulation and
aims at clarifying the law of property. Both for the validity between the parties
and with regard to third parties and the debitor cessus the notification of the
cession by the assignor, or the assignee to the debtor is required. This notification requires no particular form but may also be served by a writ.
This supplementary form of transfer bears striking resemblance to the
manner of delivery of chattels which are in the possession of a third person.
According to current Dutch ideas, communication to third parties of the transfer
is also needed for this traditio longa manu. The notification thus becomes a
condition of validity with nearly the same scope as the compulsory registration
of the transportakte for the transfer of immovables : without registration
there is no valid transfer of property. (This differs from the Belgian system
which only imposes the registration of the transfer of immovables to make it
valid against third parties).
The assignee himself can effect this formality and thus he is able to make
the cession complete without the cooperation of the assignor. This, however,
supposes a contract of cession set down in a document. The notification of this
delivery is possible as long as no contrary event prevents the formality producing
its effect pertaining to the law of property. As contrary events are probably to
be considered the legal facts by which third persons acquire particular rights
upon the claim (a prior complete cession, a pledge, seizure or bankruptcy of the
assignor). Events such as the death or disqualification of the assignor are not
considered here.
This notification as a supplementary requirement for validity is strongly
upheld. The plea of omission of this formality is possible in all circumstances,
and may also be invoked by someone who is not bonafide.
The comparison of the Belgian system with the Meijers Proposal reveals
both similarities and differences. To protect third persons both systems impose
supplementary formalities by which something of the cession is apparent. The
legal character of the formalities, however, is different. In Belgium it is a condition of opposability whereas in the Meijers Proposal it is one of validity. This
difference does not prevent particular consequences from being identical : the
assignee can complete the cession as long as third parties have not acquired
specific rights on the claim.
The formality is also upheld differently. In Belgium the omission of the
formality can only be invoked by third parties in good faith (including the
debtor). This suppleness creates unsound situations in the field of the law of
property, and confused obligatory relations. The Meijers Proposal is intended
to prevent such consequences by adding one more formality (an ordinary notification) as an absolute requirement for validity. From this it follows that only
an immediate notification is of any use to the assignee. This, however, renders
some operations more difficult as there are the assignment of future claims and
of claims against unknown debtors. Moreover in the Netherlands it puts an end
to the very current provision of credit on the basis of so called silent cessions.
This inconvenience is, however, partly remedied by the silent pledging of commercial claims, which receives particular treatment in the Meijers Proposal.
In conclusion it may be suggested that a system based on article 3· 4· 2. 7,
paragraph 2, of the Meijers Proposal is to be preferred on account of its efficient
protection of third parties and its clarification of the law of property.
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