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HET BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZIJN
EXTERNE WERKING TEGENOVER DE SCHULDEISERS VAN DE
KOPER VAN EEN ZAAK
door
Guy SCHRANS
Buitengewoon Hoogleraar R.U.G.

WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN EUROPA EN VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN

1. Onder de talrijke thema's die geraakt worden door de toenemende
internationalisering van het Belgisch privaatrecht, neemt de exteme werking van het beding van eigendomsvoorbehoud om twee redenen een
bijzondere plaats in.
- De exteme werking van het beding van eigendomsvoorbehoud wordt
in geval van samenloop onder de schuldeisers van de koper weliswaar
in ons nationale recht niet erkend, maar het is waarschijnlijk dat deze
exteme werking weldra ook bij ons ingang zal vinden, ingevolge de
internationale verplichtingen van ons land.
- Twee internationale organisaties, waarvan Belgie lid is, streven momenteel naar een algemene erkenning, onder bepaalde voorwaarden,
van de externe werking van het beding van eigendomsvoorbehoud.
Enerzijds is men in de Raad van Europa werkzaam aan een intemationale conventie die ertoe strekt rechtseenmaking te verwezenlijken
betreffende de gevolgen van eigendomsvoorbehoudsregelingen. Anderzijds wordt, in de Europese Gemeenschappen, in de externe werking van het beding van eigendomsvoorbehoud voorzien door een
ontwerp-verdrag inzake het faillissement, het gerechtelijk akkoord en
analoge procedures, alsmede door een ontwerp van richtlijn van de
Raad inzake de gevolgen van gewone eigendomsvoorbehoudsregelingen betreffende roerende lichamelijke zaken.
De werkzaamheden van de twee internationale organisaties worden in die
zin gecoordineerd, dat de definitieve uitwerking van de ontwerpen van de
Europese Gemeenschappen is geschorst tot instemming over een tekst is
bereikt in de Raad van Europa,
BEGRIPSOMSCHRIJVING

2. Met de , ,exteme werking van het beding van eigendomsvoorbehoud
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tegenover de schuldeisers van de koper van een zaak'' wordt bedoeld de
situatie waarbij, in geval van samenloop ( 1) onder deze schuldeisers, de
verkoper van de onder beding van eigendomsvoorbehoud verkochte
roerende lichamelijke zaak, de bevoegdheid bezit deze zaak vanwege de
koper terug te vorderen, indien laatstgenoemde zijn contractuele betalingsverplichtingen niet heeft vervuld. De verkoper mag m. a. w. het
beding van eigendomsvoorbehoud, in geval van samenloop, aan de overige schuldeisers van de koper tegenwerpen. Aldus b. v. zal, in geval van
faillissement van de koper, de verkochte, maar nog niet volledig afbetaalde zaak, die het voorwerp is van een beding van eigendomsvoorbehoud, geen deel uitmaken van het actief van de boedel. Zolang de onder
beding van eigendomsvoorbehoud gekochte zaak niet volledig is afbetaald, zal zij bovendien geen enkel deel uitmaken van de handelszaak van
de koper; is bedoelde handelszaak tot zekerheid van een kredietopening in
pand gegeven, dan zal de kredietverlener, ingevolge de tegenwerpelijkheid of externe werking van het beding van eigendomsvoorbehoud, op de
nog niet volledig afbetaalde zaak geen aanspraken kunnen laten gelden uit
hoofde van de inpandgeving.
lNBEbiNG-Y-AN-HET ONDERZOEK -

3. Berst wordt bondig de huidige stand van zaken in Belgie betreffende
het beding van eigendomsvoorbehoud onderzocht. Daarna worden de
inhoud en de gevolgen van de ontwerpen van de Raad van Europa en van
de Europese Gemeenschappen besproken. Tenslotte wordt nagegaan tot
(1) Het begrip van ,samen!oop" kan moeilijk met enige nauwkeurigheid worden omschreven.
RENAULD, J. en COPPENS, P., (,,La notion de concours entre creanciers, son application au regime des
societes dissoutes et des successions acceptees sous benefice d'inventaire", R.C.J.B., 1965, 105106, 109) stellen volgende omschrijving voor: , une situation dans laquelle 1es droits de recours
accessoires des creanciers acquierent Ia vertu de s' opposer soit entre eux soit a d' autres droits
susceptibles de leur prejudicier. .. Le concours suppose ... Ia realisation d'une condition ,materielle", l'insuffisance des biens, mais aussi une condition ,formelle", Ia ,cristallisation" des droits
de recours des creanciers'' . Alleszins vereist samenloop dat de rechten van de verkoper en van die van
een of meer schuldeisers van de koper aan mekaar worden tegengesteld (Concl. Proc. Gen. CoRNIL,
Pas., 1946, I, 213; concl. Proc. Gen. HAYOITDETBRMICOURT,Pas., 1952, I, 477-478). Volgens het
hof van cassatie ontstaat samenloop niet slechts bij faillissement, maar ook wanneer de koper een
gerechtelijk akkoord aanvraagt (zie b.v.: Cass., 27.maart 1952, Pas., 1952, I, 475; Cass., 14
september 1961, Pas., 1962, I, 68). Er ontstaat eveneens samenloop bij de ontbinding van een
vennootschap die de rechtspersoonlijkheid bezit (Cass., 31 januari 1964, R.C.J.B., 1965, 99). Er
wordt voorgehouden dat samen1oop wellicht ook ontstaat wanneer de verkoper de ontbinding van de
verkoop vordert nadat door een derde beslag werd gelegd op de verkochte zaak; zie: HBBNBN, J., , ,Les
garanties du vendeur de meubles et leurs avatars", R.C.J.B., 1973, 14. Cass., 23 mei 1946 (Pas.,
1946, I, 204) heeft zich over dit prob1eem niet uitdrukkelijk uitgesproken. Zie nochtans: concl. Proc.
Gen. CORNIL (Pas., 1946, I, 213); cone!. Proc. Gen. HAYOITDETBRMICOURT (Pas., 1952, I, 477);
RENAULD, J. en COPPENS, P., o.c., R.C.J.B., 1965, 109; LIMPBNS, J., e. a., La vente en droit beige,
Brusse1, 1960, nr. 1372, nr. 2074; FRBDBRICQ, L., Traite, III, nr. 31; Luik, 15 juni 1967 ,Jur. Liege,
1967-68, 161. Dit arrest bes1ist dat het beding van eigendomsvoorbehoud niet tegenwerpelijk is aan de
beslagleggende schuldeiser.
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welke rechtsontwikkelingen de Europese ontwerpen in Belgie aanleiding
kunnen geven.

I. DE HUIDIGE RECHTSTOESTAND IN BELGIE
GELDIGHEID VAN HET BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

4. In het Belgisch recht is een beding van eigendomsvoorbehoud bij
verkoop van roerende lichamelijke zaken geldig (2). Volgens artikell583
B.W. is tussen partijen de koop voltrokken zodra er overeenkomst is
betreffende de zaak en de prijs. De overdracht van eigendom geschiedt op
dat tijdstip, zelfs v66r enige betaling of levering(3).
Bedoelde wettelijke bepaling raakt evenwel niet de openbare orde, zodat
de partijen kunnen overeenkomen dat de overdracht van eigendom slechts
zal geschieden na volledige betaling van de prijs. Eigendomsvoorbehoudsregelingen worden overigens uitdrukkelijk toelaatbaar verklaard
door de wetgeving i.v.m. de afbetalingsovereenkomsten(4). Slechts bij
de verkoop op afbetaling van premie-effecten is het beding van eigendomsvoorbehoud ongeldig (5).

(2) Raadp1eeg o.m.: DE PAGE, H., Traite, II, nr. 442-F; IV, nr. 19-B, nr. 21; FREDERICQ, L., Traite,
III, nr. 31; LAURENT, F., Principes, XXIV, nr. 4; VANRYN, 1. en HEENEN, J., Principes, III, nr.
1695; FREDERICQ, L. enS., Handboek, III, 2de uitg., 1980, nr. 1424; LIMPENS, J., e.a., o.c., nr.
1358 ; MORETUS-PLANTIN, R., Bezitloos pandrecht, Brusse1, 1970, 149; A .P.R., Tw. Ajbetalingsovereenkomsten, 2de uitg., 1975, nr. 711-712 (door VAN DEN BERGH, J. en DE CALUWE, A. en DEL
MARMOL, C., ,La clause de reserve de propriete dans les ventes de meubles", Ann. Dr. Comm.,
1939, 177 e.v. Zie o.m. volgende rechtspraak:: Cass., 26 ju1i 1872,Pas., 1872, I, 452; Cass., 9
februari 1933,Pas., 1933, I, 103 (twee arresten); Cass., 23 mei 1946,Pas., 1946, I, 204; Cass., 14
maart 1955,Pas., 1955, I, 782; Gent, 6 november 1896,Pas., 1897, II, 120; Brussel, 6 december
1954, Pas., 1956, II, 58.
(3) Minder ,consensualistisch" i.v.m. art. 1583 B.W. is b.v.: CARBONNIER, J., ,L'influence du
paiement du prix sur le transfert de la propriete dans la vente'', Travaux et conferences de I' U .L.B.,
VIII, 1960, 130-131.
(4) Zie art. 4, § 2, van de wet van 9 ju1i 1957 tot regeling van de verkoop op afbetaling en zijn
financiering (fl. S., 26 juli 1957). Indien de afbetalingsovereenkomst een beding van eigendomsvoorbehoud bevat, moet ook de tekst van art. 491 Sw. (misbruik van vertrouwen) in de overeenkomst
voorkomen, bij gebreke waarvan het beding ongeschreven wordt geacht. Art. 30 van dezelfde wet
voegt hieraan toe dat de Koning een centrale dienst kan organiseren om sommige afbetalingsovereenkomsten te registreren, ten einde o.m. (zonder dat dit een verplichting inhoudt) het beding van
eigendomsvoorbehoud, in die overeenkomsten opgenomen, aan derden te kunnen tegenwerpen. Wat
deze registratie betreft, raadpleeg: A.P .R., o.c ., nr. 1238 e.v. V66r de afbetalingsovereenkomsten
gerege1d werden bij de wet van 9 juli 1957, en meerbepaald tijdens de jaren 1928-1933, aanvaardden
de drie toenma1ige hoven van beroep de tegenwerpelijkheid aan derden van het beding van eigendomsvoorbehoud in een afbetalingsovereenkomst. Zie o.m.: FREDERICQ, L., Traite, VIII, nr. 484
e.v.; LIMPENS, J., e. a., o.c., nr. 1358. Aan deze rechtspraak kwam een einde met Cass., 9 februari
1933, Pas., 1933, I, 103 (twee arresten), waarover verder, nr. 7.
(5) Art. 2, § 3, al. 1, K.B. nr. 41 van 15 december 1934 betreffende de verkoop op afbetaling van
premie-effecten (B.S., 16 december). Raadpleeg: A.P .R., o.c., nr. 711-712.
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Het beding van eigendomsvoorbehoud krijgt volledige uitwerking tussen
partijen. Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, kan de
verkoper de zaak, waarvan hij krachtens de overeenkomst nog steeds
eigenaar is, terugvorderen, althans wanneer hij niet in samenloop komt
met andere schuldeisers van de koper(6).
RECHTSAARD VAN HET BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

5. Geeft het beding van eigendomsvoorbehoud aanleiding tot een ontbindende voorwaarde, tot een opschortende voorwaarde, dan wel tot een
opschortende termijnbepaling?
W egens diverse redenen waarop in deze studie niet nader kan worden
ingegaan, dienen de hypothese van de ontbindende voorwaarde en van de
opschortende voorwaarde te worden verworpen (7). Het hof van cassatie
heeft zich overigens duidelijk uitgesproken in de zin van een opschortende
termijnbepaling. Wanneer partijen overeenkomen een koopcontract te
sluiten en bepalen dat de verkoper de zaak zalleveren en dat de koper, wat
de betaling betreft, zich verbindt eerst een deel en daarna op geregelde
tijdstippen het saldo van de prijs te betalen, dan is dit- aldus het hof van
cassatie-, ,une vente pure et simple avec terme quant au paiement d'une
partie du prix et au transfert de la propriete'' (8). De eigendomsoverdracht
wordt opgeschort tot wanneer de koper de prijs volledig heeft betaald.
HET RISICO VAN DE ZAAK LIGT BIJ DE EIGENAAR

6. De eigendomsoverdracht heeft overeenkomstig het gemeen recht tot
gevolg dat ook het risico voor de zaak voor rekening van de eigenaar is (9).

(6) Zie verder, nr. 7.
(7) Vooreen overzicht van de standpunten, raadpleeg o.m.: GHESTIN, J., ,,Reflexions d'un civiliste
sur la clause de reserve de propriete" ,Dalloz, 1981, Chron., 1 e.v., inz. nr. 5-15; LIMPENS, J., e. a.,
o.c., nr. 1363 e.v.; 'T KINT, F. en CoPPENS, P., ,La clause resolutoire et la clause de reserve de
proprietedans lecontratde vente" ,Rev.Reg. Dr., 1979,887 e.v. ;DEWILDE, A., ,Hetprobleemvan
de tegenstelbaarheid van de afbetalingskoop, aangegaan onder een beding van eigendomsvoorbehoud, tenaanzien vanderden, medeinhetlichtvande wet van 9 juli 1957" ,R.W., 1957-58,489 e.v.;
RoDENBACH, A., ,De verkoop op termijn met voorbehoud van eigendom", R. W., 1933-34, 65 e.v.;
VAN LATHEM, M., ,Het afbetalingskontrakt en het eigendomsvoorbehoud", R. W., 1946-47, 1025
e.v.; V ANLENNEP, R., ,,De rechtspraak van hethofvan cassatie en het afbetalingskontrakt'' ,R.W.,
1932-33, 433; A.P.R., v" Afbetalingsovereenkomsten, o.c., nr. 32 e.v.
(8) Cass., 9februari 1933,Pas ., 1933, I, 103, twee arresten (zieinz. 124, 125) alsmede de concl. van
Proc. Gen. LECLERCQ, P., Pas., 1933, I, 111.
(9) Art. 1138 en 1624, B.W.; DE PAGE, H., Traite, II, nr. 851; IV, nr. 23; FREDERICQ, L. enS.,
Handboek, o.c., nr. 1424;A.P.R., o.c., nr. 46 e.v.
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In geval van eigendomsvoorbehoud ligt het risico derhalve bij de verkoper, ook wanneer hij de zaak reeds aan de koper heeft geleverd(lO).
Contractueel kunnen de risico's evenwel ten laste van de koper worden
gelegd(ll). In de praktijk gebeurt het dat de partijen zich niet uitspreken
over het risico (dat dan, krachtens de wet, bij de verkoper met eigendomsvoorbehoud ligt), maar dat zij overeenkomen dat de koper verplicht
is de gekochte zaak voor de duur van het eigendomsvoorbehoud voldoende te verzekeren, inz. tegen brand-, ontploffings- en waterschade en
tegen diefstal (12).
GEEN TEGENWERPELIJKHEID IN GEVAL VAN SAMENLOOP

7. In geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of andere vormen van
samenloop onder de schuldeisers van de koper, mag de verkoper het
beding van eigendomsvoorbehoud niet aan derden tegenwerpen(l3). Het
beding mag, volgens het hof van cassatie, geen externe werking hebben,
we gens het karakter van openbare orde van de wettelijke regeling van het
voorrecht van de verkoper van niet-betaalde roerende goederen(l4). Een
beding dat een terugvordering toestaat onder gunstiger voorwaarden dan
die welke bij de wet worden bepaald voor de uitoefening van bedoeld
(10) Zie onlangs: Cour d'Appel de Metz, 29 oktober 1980, Dalloz, 1981, 138 (annotatie GUYON,
Y.) ;J.C.P., 1981, Jur., nr. 19615 (annotatie GHESTIN, J.); Het gaat om een arrest na Cass. (Fr.), 20

november 1979, J. C .P., ibid. Zie oak: VON BREITENSTEIN, D., ,La clause de reserve de propriete et le
risque d'une perte fortuite de Ia chose vendue" ,Rev. Trim. Dr. Comm., 1980,43 e.v. Zohetbeding
van eigendomsvoorbehoud ontleed wordt als een ontbindende voorwaarde (quod non in het Belgische
recht; boven, nr. 5) wordt de koper onmiddellijk eigenaar en ligt het risico bij hem; wanneer hij de
koopprijs niet volledig afbetaalt, heeft de verwezenlijking van de ontbindende voorwaarde tot gevolg
dat de verkoper opnieuw eigenaar wordt. Indien men aan het beding van eigendomsvoorbehoud een
opschortende werking toekent, wordt de koper pas eigenaar na volledige afbetaling van de prijs.
(11) Zie b.v.: Luik, 2 december 1932,Jur. Comm. Liege, 1933, 10; Luik, 1 mei 1933,Jur. Comm.
Liege, 1933, 202; Brussel, 4 mei 1951 ,J.T., 1951, 581; FREDERICQ, L., Traite, III, nr. 31; DE PAGE,
H., Traite, IV, nr. 25; VANRYN, J. en HEENEN, J., Principes, III, nr. 1695; VANHECKE, G., ,La
specification comme condition du transfert des risques dans Ia vente", R.C.J.B., 1952, 260-261;
JUAN-BONHOMME, R., Le transfert des risques dans Ia vente de meubles corporels, Montpe!lier, 1978,
157-161.
(12) Zie b. v. de in Nederland gebruikelijke standaardvoorwaarden bij: BRAHN, O.K., Fiduciaire
eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud, Zwolle, 1978, 39-40; vgl.: JUAN-BONHOMME, R.,
,Conseils pour Ia redaction d'une clause de reserve de propriete", Gaz. Pal., 8 januari 1981, 5.
(13) Cass., 9 februari 1933 ,Pas., 1933, I, 103 (twee arresten); constante rechtspraak sedertdien. Zie
b.v.: Cass., 23 mei 1946,Pas., 1946, I, 204;J.T., 1946, 418; Cass., 27 maart 1952,Pas., 1952, I,
475; Cass., 31 januari 1964, R.C.J.B ., 1965, 99; Brussel, 6 april1971, Pas., 1971, IT, 221. vgl.:
BRAECKMANS, H., ,Is tegenwerpelijkmaking van eigendom op grand van bewaargeving mogelijk ?'',
noot bij Kh. Kortrijk, 7 juni 1977,R.W., 1979-80,2075.
(14) Bedoeld wordt de regeling van art. 20, 5", Hyp. W., betreffendehet voorrecht voor de prijs van
niet betaalde roerende goederen indien zij zich nag in het bezit van de schuldenaar bevinden. Zie oak
de duidelijke uitspraakin de conclusie vanProc. Gen. LECLERCQ, P.: ,,En dehors des droits quelaloi
concede au vendeur al'egard des creanciers avec lesquels il est en concours, il n'en a aucun" (Pas.,
1933, I, 121). De uitoefening van hetbij art. 20, 5", Hyp. W. ingevoerd voorrecht is aan strenge
voorwaarden onderworpen; zie art. 546, Fail!. W. en voetnoot 18 hierna.
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voorrecht is niet toelaatbaar (15). V oor H. De Page is het niet aan te nemen
dat men de verkoper van roerende lichamelijke zaken, als een van de
talrijke schuldeisers van de koper, zodanig bevoorrecht dat hij, als eigenaar optredend, voorrang krijgt op alle schuldeisers van de koper(16).
Bovendien wordt de rechtspraak van het hof van cassatie inzake de
niet-tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud soms
gestoeld op de theorie van de rechtsschijn: de schuldeisers, die de gekochte zaak in het bezit van hun schuldenaar aantreffen, hebben het recht
te veronderstellen dat de zaak deel uitmaakt van hun onderpand(17).
Wanneer derhalve de koper van een (hem reeds geleverde) zaak, die het
voorwerp is van een beding van eigendomsvoorbehoud ten gunste van de
verkoper, b.v. in staat van faillissement wordt verklaard, dan kan het
eigendomsvoorbehoud niet worden tegengeworpen aan de overige
schuldeisers van de gefailleerde. Indien evenwel de koper, v66r het
faillissement nog niet in het bezit werd gesteld van de verkochte zaak, kan
het beding van eigendomsvoorbehoud aan de curator worden tegengeworpen(17bis).
De onbetaalde verkoper moet desgevallend een gewone schuldvordering,
zonder enig voorrecht krachtens het beding van eigendomsvoorbehoud(18), laten gelden.

(15) Cass., 9 februari 1933: ,Toute clause d'un contrat de vente qui aurait pour effet d'etendre 1es
privileges que la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, ruticle 20, 5", accorde au vendeur d'effets
mobiliers qui n'est pas paye, en concours avec les creanciers de l'acheteur, est sans effet comme
contraire al'ordre public". In een noot onderaan het arrest (Pas., .1933, I, 104) leest men dathet hof
van cassatie reeds lang tegenstander was van , , toute combinaison contractuelle ayant pour objet de
tourner la loi sur les privileges". Raadpleeg ook de belangwekkende conclusie van Proc. Gen.
LECLERCQ, P., (Pas., 1933, I, 105-123), alsmede: CoPPENS, P., ,Le probleme des clauses de reserve
de propriete dans l' avant-projet de convention europeenne sur la faillite'', in :Idees nouvelles dans le
droit de lafaillite, Journee d'etudes juridiques J. Dabin, Bmssel, 1969, 235 e.v.
(16) DE PAGE, H., Traite, IV, nr. 277; vgl. nr. 210.
(17) Concl. Proc. Gen. LECLERCQ, P.,Pas., 1933, I, 113 (metverwijzing naar rut. 2279 B.W.). De
vraag rijst of de leer van de rechtsschijn in casu nog als een voldoende rechtsgrondslag kan worden
beschouwd; voor talrijke handelaars zijn aankoop op afbetaling (met eigendomsvoorbehoud voor de
verkoper) en leasing zo gebruikelijk geworden dat het wellicht niet meer strookt met de handelsgebruiken, wanneer men beschouwt dat aile zaken die zich in het bezit van een handelaar bevinden ook
zijn eigendom zijn; HEENEN, J., o.c., 23.
(17bis) Cass., 2 mei 1964, Pas., 1964, I, 932.
(18) Luidens art. 546, al. 1, Faill. W., is hetvoorrecht, gegrondop rut. 20, 5", Hyp. W., ingeval van
faillissement niet toegelaten. Sedert de wetswijziging bij art. 2 Wet van 29 juli 1957 (B. S., 5-6
augustus 1957) blijft dat voorrecht, gedurende vijf jaren te rekenen van de levering, niettemin bestaan
ten voordele van de leveranciers van machines, toestellen, gereedschap en ander bedrijfsuitrustingsmaterieel gebruikt in nijverheids-, handels- of runbachtelijke ondememingen. Bedoeld voorrecht is
dan s1echts geldig voor zover, binnen vijftien dagen na de levering, een door de verkoper eens1uidend
verklaard afschrift van de al dan niet aanvaarde factuur of van elke andere akte waaruit de verkoop
blijkt, wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bedoeld voorrecht kan zelfs
worden uitgeoefend ingeval de machines enz ... onroerend door bestemming of door incorporatie
zouden geworden zijn. Vgl. art. 20, 5", al. 2-6, Hyp. W.
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EIGENDOMSVOORBEHOUD MET EEN INTERNATIONAAL AANKNOPINGSPUNT

8. Indien de buitenlandse wetgeving die op de koopovereenkomst van
toepassing is, de externe werking van het beding van eigendomsvoorbehoud erkent, mag de verkoper zich, in geval van samenloop in Belgie, op
dit beding niet beroepen. Volgens de rechtspraak is deze niet-tegenwerpelijkheid een gevolg van de toepassing van de wet die de samenloop (b. v.
bij faillissement) beheerst ( 19). De vraag rijst even wei of de rechten van de
verkoper tegenover de overige schuldeisers van de koper in dit geval niet
moeten worden beheerst door de wet van het land waar de met eigendomsvoorbehoud verkochte zaak zich bevindt op het ogenblik van de
samenloop (lex rei sitae) (20). Een dergelijke oplossing zou stroken met de
(nog niet in werking getreden) Conventie van Den Haag van 15 apri11958
betreffende de toepasselijke wet inzake overdracht van eigendom bij
internationale verkoop van lichamelijke zaken; volgens deze Conventie
beheerst de lex contractus de verhoudingen tussen de partijen, terwijl de
verhouding t.o.v. derden beheerst wordt door de lex rei sitae (21).

II. DE EUROPESE ONTWERPEN

§ 1. Het ontwerp-verdrag van de Raad van Europa(22)

Dit ontwerp is nog niet in een definitieve vorm vastgesteld, zodat hierna
slechts enkele krachtlijnen kunnen worden aangestipt.

(19) Kh. Brussel, 27 oktober l958,J.C.B., 1959, 81 ;Rev. Banque, 1960,437 (annotatie HEENEN,
J.) ;R.C.J.B., 1961, 140. Vgl.: Gent, 29 oktober'l979,B.R.H., 1980, II, 464; alsmede: Kh. Brussel,
18 juni 1965, B.R.H., 1968, 16!.
(20) Aldus : vAN HECKE, G. en R.!GAUX, F., ,Examen de jurisprudence 1953-1960. Droit international prive- Conflit de lois", R.C.J.B., 1961, 392; vgl.: COPPENS, P., ,Examen de jurisprudence
1961-1964- Faillites et concordats",R.C.J.B., 1965, 73-74; MAYER, P., ,Les conflits de lois en
matiere de reserve de propriete apres laloi du 12 mai 1980" ,J.C .P ., 1981,3019, nr. 12 ;HERBOTs, J.,
,Incorporatie van vreemd recht in een overeenkomst", T.P.R., 1981, 57. Aldus ook: Kh. Kortrijk,
25 juni 1964,R. W., 1964-65, 27!. Het onderscheid is van belang wanneer men rekening houdt met de
varianten van art. 41 van het ontwerp-verdrag inzake het faillissement, het gerechtelijk akkoord en
analoge procedures (verder, nr. 14). Zie ook: Cass. (Fr.), 3 mei 1973,Rev. crit., 1974, 100; Clunet,
1975, 74: een eigendomsvoorbehoud ten gunste van een Nederlandse bank betreffende een in
Frankrijk gelegen zaak is niet tegenwerpelijk bij samenloop met andere schuldeisers van de koper; het
eigendomsvoorbehoud wordt in casu ontleed als een inpandgeving zonder buitenbezitstelling, die als
zodanig niet door de wet wordt ingericht en om deze reden niet tegenwerpelijk is. Raadpleeg ook de
kritiek van: MARTIN-SERF, A., , ,L'interpretation extensive des sfiretes ree!les en droit commercial'',
Rev. Trim. Dr. Comm., 1980, 680-68!. De gelijkstelling van het beding van eigendomsvoorbehoud
met een inpandgeving zonder buitenbezitstelling kan overigens niet worden aangenomen; CHAPUT,
Y., ,Les clauses de reserve de propriete", J.C.P., 1981, Doctr., 3017, nr. 18.
(21) MAYER, P., o.c., nr. 12.
(22) Raad van Europa, Doc. CJ-DC (80) 6.
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TOEPASSINGSGEBIED

9. Het Verdrag zou toepasselijk zijn op overeenkomsten betreffende de
verkoop van roerende lichamelijke zaken, waarin een gewoon beding van
eigendomsvoorbehoud ten gunste van de verkoper is opgenomen, wanneer de verkoper en de koper in verschillende Lid-Staten gevestigd zijn, of
wanneer de verkochte zaak zich bevindt in een andere Lid-Staat dan
degene waarin de contractspartijen gevestigd zijn op het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst of van de tenuitvoerlegging van het beding
van eigendomsvoorbehoud.
De uitdrukking ,gewoon" beding van eigendomsvoorbehoud vereist
enige toelichting. In Duitsland, waar het eigendomsvoorbehoud sedert
lang een aanzienlijke betekenis heeft in de praktijk, wordt een onderscheid
gemaakt tussen diverse eigendomsvoorbehoudsregelingen (23).
- Het ,gewoon" beding van eigendomsvoorbehoud betekent zonder
meer dat de verkochte zaak eigendom blijft van de verkoper, tot de
koper haar prijs volledig heeft betaald.
Het , ,verlengd'' beding van eigendomsvoorbehoud beschermt de verkoper wanneer de verkochte zaak wederverkocht wordt of wanneer ze
verwerkt wordt. Aldus kan bedongen worden dat, in geval van wederverkoop, de eerste koper de schuldvordering die hij op de latere koper
heeft, aan de eerste verkoper overdraagt. Wordt de verkochte zaak
verwerkt zodat een nieuwe zaak ontstaat, kan worden bedongen dat de
verwerking plaatsvindt voor rekening van de eerste verkoper, die aldus
eigenaar wordt van de verwerkte zaak.
- Bij het , ,overdragen'' eigendomsvoorbehoud, verbindt de eerste koper zich ertoe het ten gunste van de eerste verkoper bedongen eigendomsvoorbehoud te handhaven tegenover zijn eigen afnemer; het
beding van eigendomsvoorbehoud van de eerste verkoper wordt aldus
bij wederverkoop overgedragen en de verdere koper is door het beding
gebonden (24).

(23) Raadpleeg o.m.: STUMPF, H., ,L'experience allemande de Ia reserve de propriete", in:Idees
nouvelles dans le droit de lafaillite, o.c., 291-292; BARMANN, J., e. a., Les garanties du credit en
droit allemand, Parijs, 1978, 130 e. v.; MEISSNER, G., ,,L'opposabilite de lapropriete mobiliere aux
tiers en droit allemand, et specialement de Ia reserve de propriete'', Gaz. Pal., 1972. I. Doctr., 369;
MoRETUS-PLANTIN, R., o.c., 302-304; PENNINGTON, R.R., ,;Retention of title to the sale of goods
under European law", I.C.L.Q., 1978, 280-282; MAYER, P., ,Les conflits de lois en matiere de
reserve de propriete apres Ia loi du 12 mai 1980", J.C.P., 1981, Doctr., nr. 3019, nr. 38 e.v. Ook
buiten Duitsland gebruikt men diverse varianten van de eigendomsvoorbehoudsregeling; zie b. v. de
verkoopsvoorwaarden van de Nederlandse vennootschap Aluminium Industrie Vaassen B.V. in de
zg. , ,Romalpa case'', gecit. door: RoGMANS, B.G.P., , ,The Romalpa case- Eigendomsvoorbehoud
bij de levering van goederen", in: Jurist in bedrijf, Deventer, 1980, 155-156.
(24) Deze clausule treft men zelden aan in de praktijk: de eerste koper moet dan imrners tegenover
zijn klant erkennen dat hij de zaak nog niet (volledig) betaald heeft, en er geen eigenaar van is.
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Bij het , ,uitgebreid'' eigendomsvoorbehoud wordt overdracht van de
eigendom van de verkochte zaak niet slechts uitgesteld tot volledige
betaling van de prijs voor die zaak, maar tevens tot betaling van andere
schuldvorderingen van de verkoper op de koper(25).
Het ontwerp-verdrag van de Raad van Europa zou slechts toepasselijk zijn
op de eerste formule, het, ,gewoon'' eigendomsvoorbehoud, dat als volgt
wordt omschreven in het ontwerp : clausules waarbij eigendom van de
zaak op de koper slechts overgaat wanneer deze de zaak volledig heeft
afbetaald, of waarbij de verkoper het recht behoudt om de verkochte zaak
terug te vorderen indien de koper de zaak niet volledig afbetaalt (26).
EXTERNE WERKING VAN HET BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

10. Elke Lid-Staat moet aan het gewoon beding van eigendomsvoorbehoud de gevopgen toekennen waarin door het ontwerp-verdrag wordt
voorzien, wanneer de met eigendomsvoorbehoud belaste zaak zich binnen
het grondgebied van die Staat bevindt, en mits het beding van eigendomsvoorbehoud strookt met de voorschriften van het ontwerp-verdrag.
Deze gevolgen zijn in hoofdzaak van tweeerlei aard.
- De verkoper mag de verkochte zaak terugvorderen wanneer de koper
verzuimt de zaak volledig af te betalen. Dit terugvorderingsrecht mag
slechts worden uitgeoefend indien de verkochte zaak nog identificeerbaar is en, volgens de wetgeving van het land waar de zaak zich
bevindt, nog vatbaar is voor terugvordering in specie (27).
Het recht van de verkoper om de zaak terug te vorderen geldt eveneens
wanneer tegenover de koper een executieprocedure werd ingeleid,
m.n. een beslag op de verkochte zaak, een procedure inzake faillissement of gerechtelijk akkoord of een analoge procedure. Aldus wordt
de externe werking van het eigendomsvoorbehoud in geval van samenloop onder schuldeisers ondubbelzinnig voorgeschreven.
Hoewel de externe werking beperkt is tot het ,gewoon" beding van
eigendomsvoorbehoud, voorziet het ontwerp-verdrag in twee bijkomende
hypothesen.

(25) Vgl. in Nederland: BRAHN, O.K., o.c., 97-98. In de praktijk bestaatnog hetzg. ,.Konzernvorbehalt'', waarbij de koper slechts eigenaar wordt van de verkochte zaak wanneer hij niet slechts de
verkoper heeft betaald, maar ook de schulden heeft betaald die hij heeft tegenover derden met wie de
verkoper in het kader van een ,.Konzern" verbonden is.
(26) Het ontwerp-verdrag zou niet toepasselijk zijn op verkopen aan verbruikers (waarbij dit begrip
niet nader wordt bepaald) noch op koopovereenkomsten inzake schepen en luchtvaartuigen.
(27) Zo de wetgeving van het land waar de zaak zich bevindt vereist dat de overeenkomst wordt
ontbonden vooraleer het eigendomsvoorbehoud kan worden ingeroepen, dan zal de terugvordering
· geacht worden ook een ontbinding van de overeenkomst te omvatten.
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W anneer de koper, zonder toestemming van de verkoper, over de zaak
heeft beschikt, o.m. door de zaak aan een derde te verkopen, dan mag
de verkoper met eigendomsvoorbehoud de zaak vanwege deze derde
slechts terugvorderen zo hij kan bewijzen dat deze derde te kwader
trouw is opgetreden(28).
W anneer de verkoper door een ander persoon werd vervangen krachtens een overeenkomst houdende overdracht van eigendom of
houdende overdracht van de rechten van de verkoper ingevolge een
beding van eigendomsvoorbehoud, dan zijn bedoelde overdrachten
slechts na betekening aan de koper tegenwerpelijk.

VORMVOORSCHRIFTEN

11. Het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk worden bedongen vooraleer de zaak waarop het betrekking heeft aan de koper is geleverd; werd
het eigendomsvoorbehoud mondeling bedongen, dan moet het, eveneens
v66r de levering, schriftelijk worden bevestigd door de koper.
Zo het beding van eigendomsvoorbehoud deel uitmaakt van de algemene
verkoopsvoorwaarden van de verkoper en deze voorwaarden geen deel
uitmaken van de overeenkomst, of aan de overeenkomst niet gehecht zijn,
dan-is de-aanvaarding-van-de verkoopsvoorwaarden-door-de-koper-niet
voldoende opdat het eigendomsvoorbehoud uitwerking zou hebben: in
dergelijk geval moet de koper schriftelijk en uitdrukkelijk het eigendomsvoorbehoud aanvaarden (29).
Tenslotte wordt nog bepaald dat het beding van eigendomsvoorbehoud
uitwerking heeft, ook al werd daaraan geen publiciteit gegeven, o.m. door
inschrijving in een openbaar register.
BIJKOMENDE BEPALINGEN

12. Het ontwerp-verdrag behandelt eveneens het probleem van het risico,
alsmede de draagwijdte van de rechten van de verkoper die zijn terugvorderingsrecht uitoefent.
- Wat het risico betreft wordt (voorlopig) bepaald dat de koper, behoudens andersluidend contractueel beding, aansprakelijk is voor de
vergoeding van de schade die is berokkend aan de zaak die in zijn bezit
is. Het ontwerp-verdrag laat d~ vraag nog open of deze aansprakelijkheid een fout vanwege de koper vereist.

(28) Anders dan de ontworpen E.G.-richtlijn (verder, nr. 19) bevat het ontwerp-verdrag geen
omschrijving van de kwade trouw.
(29) Een telegram en een telex volstaan voor een ,schriftelijke" aanvaarding.
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Wanneer de verkoper zijn terugvorderingsrecht laat gelden, mag hij
daardoor niet in een gunstiger toestand komen dan indien de prijs
overeenkomstig het contract volledig was betaald geweest; dit kan
m.n. inhouden dat de door de koper reeds verrichte afbetalingen aan
hem worden terugbetaald. In het ontwerp-verdrag is dienaangaande
nog geen definitieve formule weerhouden.

§ 2. Het ontwerp-verdrag van de E.G. inzake bet faillissement, bet gerecbtepijk akkoord en analoge procedures
DE EERSTE VERSIE VAN HET ONTWERP

13. In het antwerp-verdrag betreffende het faillissement, het gerechtelijk
akkoord en analoge procedures dat, op grond van artikel220 E. E.G.-V erdrag, door de lid-staten zou worden gesloten, wordt in een regeling
voorzien betreffende de gevolgen van het beding van eigendomsvoorbehoud tegenover de overige schuldeisers. In een eerste versie van 1969 (30)
bepaalde artikel39 dat de gevolgen van de bedingen van eigendomsvoorbehoud in koopovereenkomsten beheerst worden door de wet van de
verdragspartij waar het faillissement wordt uitgesproken. Deze wet moet
evenwel de tegenwerpelijkheid tegenover de overige schuldeisers van de
koper erkennen van de bedingen van eigendomsvoorbehoud betreffende
de verkochte zaak, die strekken tot garantie voor de betaling van de prijs.
Bedoelde bedingen moeten schriftelijk zijn vastgesteld v66r de levering,
en zijn aan geen vormvereisten onderworpen. De curator mag nochtans
met alle middelen het bewijs aanbrengen van het onjuist of bedrieglijk
karakter van het geschrift of van zijn datum.
HUIDIGE VERSIE. DRIE VARIANTEN

14. Nadat het eerste antwerp tot talrijke reacties had aanleiding gegeven(31), wordt thans in een latere versie (1980) (32) van het ontwerp-verdrag i.v.m. de externe werking van het eigendomsvoorbehoud in drie
mogelijke varianten voorzien, tussen welke blijkbaar nog geen keuze is
gemaakt.

(30) De tekst van deze eerste versie kan men vinden in: Idees nouvelles dans le droit de la faillite,
o.c., 397 e.v.
(31) Raadpieeg o.m. :LEDOUX, R., ,Peut-on harmoniser les regimes des suretes pour 1es vendeurs de
marchandises dans le Marche Commun?", J.T., 1974, 345 e.v.; LEMONTEY, J., ,Perspectives
d'unification du droit dans le projet de convention C.E.E. relative aIa faillite'', Rev. Trim. Dr. Eur.,
1975, 172 e.v., inz. 178-180.
(32) Doc. E.G.-Commissie nr. III/D/72/80-Fr.

155

-

-

Volgens een eerste variante van artikel 41 (nieuw) van het antwerp
wordt de geldigheid van een verkoop met eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht dat wordt aangewezen volgens de regels van het
internationaal privaatrecht van de staat waar het faillissement werd
uitgesproken. In geval van faillissement van de koper (of van de
verkoper) wordt de geldigheid t.o.v. de massa (d.i. de externe werking) van bedingen van eigendomsvoorbehoud beheerst door het bepaalde in een bij het antwerp gevoegde eenvormige wet. Het desbetreffende voorschrift van het ontwerp van eenvormige wet houdt in
dat het recht van de staat waar het faillissement is uitgesproken ten
minste moet toelaten dat bedingen van eigendomsvoorbehoud die de
verkochte zaak betreffen, en de betaling van de prijs veilig moeten
stellen, aan de overige schuldeisers van de koper kunnen worden
tegengeworpen, mits deze bedingen v66r de levering door middel van
een overeenkomst, een telex of een telegram, of een mondelinge en
door de koper schriftelijk bevestigde overeenkomst, zijn overeengekomen. Dit geschrift is aan geen vormvereisten onderworpen. De
curator kan nochtans met aile middelen het bewijs leveren van de
bedrieglijke aard of de onjuistheid van het geschrift of van zijn datum.
Deze eerste variante strekt er dus toe een minimale eenvormige materieelrechtelijke regeling te verwezenlijken.
Bovendien betreft zij uitsluitend het ,gewoon" beding van eigendomsvoorbehoud; de tegenwerpelijkheid aan derden van andere modaliteiten van eigendomsvoorbehoud zou onderworpen zijn aan de wet
die het faillissement beheerst.
De tweede en de derde variante zijn beperkt tot een internationaal-privaatrechtelijke regeling.
Volgens de tweede variante is de geldigheid van een verkoop met
eigendomsvoorbehoud beheerst door het op de overeenkomst toepasselijke recht. In geval van faillissement van de koper wordt de geldigheid t. o. v. de mass a van bedingen van eigendomsvoorbehoud beheerst
door het recht van de verdragsluitende staat op wiens grondgebied zich
de zaak, die het voorwerp is van het beding van eigendomsvoorbehoud, bevindt op het ogenblik van de faillissementsverklaring. Deze
toepassing van de lex rei sitae in dit geval beantwoordt aan recente
rechtspraak in het internationaal privaatrecht(33), alsmede aan de
Conventie van Den Haag van 15 april 1958 betreffende de toepas-

(33) Raadpleeg bijv.: Cass. (Fr.), 8 juli 1969, Clunet, 1970, 917; Oberlandesgericht Hamburg, 2
juni 1965, RabelsZ., 1968, 535. Zie ook bet ambtelijk verslag van LEMONTEY, J., bij bet ontwerp-verdrag, Doc. E.G.-Commissie, III/D/222/Fr., 105.
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selijke wet inzake overdracht van eigendom bij internationale verkoop
van lichamelijke zaken(34).
- De derde variante houdt in dati. v .m. het beding van eigendomsvoorbehoud geen bijzonder voorschrift wordt opgenomen, zodat krachtens
artikel18 van het ontwerp-verdrag het nationale recht van de lid-staten
zijn volledige gelding behoudt. Dit betekent dat de interne wet (lex
fori) van hetland waar het faillissement wordt uitgesproken het verloop van de te volgen procedure bepaalt en dat, in principe, diezelfde
wet (desgevallend met in begrip van de regelen van internationaal
privaatrecht) de gevolgen van het faillissement beheerst, alsmede de
voorwaarden voor de tegenwerpelijkheid van het faillissement aan
derden.
Bedoelde variante houdt dus in dat er geen bijzondere regeling wordt
ingevoerd betreffende de tegenwerpelijkheid van het beding van
eigendomsvoorbehoud, zodat dit probleem beheerst wordt door het
internationaal privaatrecht van hetforum van het faillissement; dit kan
verwijzen, hetzij naar de tweede variante, hetzij naar de wet die het
faillissement beheerst(35).
In het ambtelijk verslag bij het ontwerp-verdrag wordt beklemtoond dat,
indien een van de laatste twee varianten wordt weerhouden, een aanpassing van de nationale wetgevingen, buiten het ontwerp-verdrag om, zal
vereist zijn(36). Dit legt mede uit waarom de Commissie werkzaamheden
heeft aangevat over een antwerp van richtlijn inzake de gevolgen van
gewone eigendomsvoorbehoudsregelingen betreffende roerende lichamelijke zaken.

§ 3. Het ontwerp van richtlijn inzake de gevolgen van gewone eigendomsvoorbehoudsregelingen betreffende roerende lichamelijke zaken
ALGEMEENHEDEN

15. Ben eerste versie van de ontworpen richtlijn (1979) (37) werd vrij
grondig gewijzigd na een vergadering van de Commissie met regeringsdeskundigen in juni 1980(38). Verdere werkzaamheden aan het huidige

(34) Deze conventie is nog niet in werking getreden.
(35) Vgl.: Kh. Brussel, 27 oktober 1958, hoven voetnoot (19); Trib. Comm. Seine, 9 november
1964, Journal des Agrees, 1965, 15.
(36) O.c., 105.
(37) Doc. E.G.-Commissie, Ill/872/79.
(38) Doc. E.G.-Commissie, Ill/D/278/80.
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antwerp zijn opgeschort tot instemrning is bereikt over het ontwerp-verdrag van de Raad van Europa.
Het antwerp van richtlijn strekt ertoe de rechtsstelsels van de lid-staten te
harmoniseren door de wetgevingen te wijzigen van de landen die, enerzijds, de tegenwerpelijkheid aan derden van ,gewone" bedingen van
eigendomsvoorbehoud athankelijk stellen van voorwaarden (o.m. inzake
vormvereisten en publiciteit) die strenger zijn dan die waarin wordt
voorzien door het antwerp van richtlijn, en die, anderzijds, aan de verkopers de mogelijkheid niet bieden om zich extern werkende rechten voor te
behouden die minstens gelijkwaardig zijn aan die waarin door het ontwerp
wordt voorzien.
RET GEWOON BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD. GROND- EN VORMVOORWAARDEN

16. Onder een overeenkomst waarbij een beding is vastgesteld strekkende tot een gewoon voorbehoud van eigendom, wordt bedoeld elke
overeenkomst gesloten tussen de verkoper en de koper van roerende
lichamelijke zaken, op grond van welke overeenkomst de eigendom van
de verkochte zaak op de koper pas overgaat, nadat deze alle contractuele
v:erbinteniss_en_h~efi_nitgeleefc!_Qk de !~g~p_!_e~::tt!~ VO()!'_ de le"ering
vormen (39) en nadat werd voldaan aan de nationale voorschriften die de
overdracht van de eigendom beheersen. Het sluiten en de geldigheid van
overeenkomsten met een beding van eigendomsvoorbehoud worden beheerst door de toepasselijke nationale wetgeving. Bedoelde nationale
wetgeving zal moeten worden vastgesteld op grond van het (nog niet in
werking getreden) verdrag van 19 juni 1980 betreffende het toepasselijke
recht op verbintenissen uit overeenkomst (40).
De overeenkomsten met een gewoon beding van eigendomsvoorbehoud
worden erkend wanneer ze schriftelijk werden vastgesteld of mondeling
werden gesloten (in welk geval een schriftelijke bevestiging door de koper
vereist is) v66r de verkochte zaak aan de koper of aan de vervoerder werd
geleverd. Aan de schriftelijke vorm is voldaan wanneer het beding van
eigendomsvoorbehoud is opgenomen in algemene verkoopsvoorwaarden
van de verkoper, waarmee de koper schriftelijk (desgevallend door middel
van een telex of een telegram) heeft ingestemd.

(39) Blijkbaar wordt hier meer bedoe1d dan de beta1ing van de koopprijs, vermits een ander
voorschrift van het ontwerp (zie hiema, nr. 18) het heeft over de betaling of andere voorwaarden die de
tegenprestatie vormen voor de levering van de zaak. Niet duidelijk is, hoever deze andere voorwaarden mogen strekken.
(40) PB., L 266, 9 oktober 1980. Zie ook het ambte1ijk vers1ag betreffende dit verdrag door Prof.
GTIJLIANO, M. en Prof. LAGARDE, P., PB. C 282, 31 oktober 1980.
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De overeenkomsten met een gewoon beding van eigendomsvoorbehoud
moeten ook d{m worden erkend, wanneer de nationale wet, die op deze
overeenkomsten toepasselijk is, hun tegenwerpelijkheid aan derden onderwerpt aan bijzondere voorwaarden inzake de bepaling van de datum
van de overeenkomst of inzake de authentificatie of de publiciteit van
bedoelde overeenkomsten, en aan deze voorwaarden niet werd voldaan(41).
De door het ontwerp bedoelde gewone eigendomsvoorbehoudsregelingen
hebben rechtsgevolgen zonder dat daartoe enige publiciteit ofinschrijving
in een openbaar register vereist is. Wel moet het eigendomsvoorbehoud in
de jaarrekening worden geregistreerd. Het antwerp van richtlijn voorziet
hierbij in twee varianten. Volgens de eerste variante moet, na levering aan
de koper van de met eigendomsvoorbehoud verkochte zaak, deze zaak in
de jaarrekening van de koper worden aangeduid onder een bijzondere
rubriek, samen met andere zaken die onder eigendomsvoorbehoud werden
geleverd. De overeenkomstige schuldvordering van de verkoper moet,
eveneens na levering, afzonderlijk geboekt worden in zijn eigen jaarrekening.
Volgens de tweede variante, is het de nationale wet die de jaarrekening
beheerst, die moet bepalen of en desgevallend in welke vorm het eigendomsvoorbehoud dient geregistreerd te worden in de jaarrekening van de
verkoper en van de koper.
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ONTWORPEN RICHTLIJN

17. Het ontwerp schrijft voor dat de lid-Staten, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn, rechtsgevolgen moeten toekennen aan elke overeenkomst in het kader van een beroepsactiviteit gesloten tussen personen
of ondernemingen, waarbij een beding is vastgesteld strekkende tot een
gewoon eigendomsvoorbehoud betreffende roerende lichamelijke zaken.
Ben variante houdt in dat het toepassingsgebied uitgebreid wordt tot aile
overeenkomsten gesloten tussen een koper en een verkoper (waarbij dus
niet meer vereist is dat de overeenkomst gesloten is in het kader van een
beroepsactiviteit), met dien verstande dat de richtlijn geen afbreuk zou
doen aan de nationale voorschriften tot bescherming van de verbruikers.
De richtlijn zou niet van toepassing zijn op de overeenkomsten betreffende
roerende lichamelijke zaken waarvan de naam van de eigenaar, krachtens

(41) Deze bepaling kan bezwaren oproepen wanneer een nationale wet zou voorschrijven dat een op
handelszaak pandhoudende schuldeiser door de verkoper, die zich een of meer e!ementen van de
handelszaak als eigendom voorbehoudt, op de hoogte moet worden gebracht dat uit het eigendomsvoorbehoud een overeenkomstige wijziging van bedoelde handelszaak zal voortvloeien.
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de wet, in een openbaar register moet worden ingeschreven, zoals schepen, luchtvaartuigen, enz ... (42). Blijkens de toelichting bij de richtlijn,
zou deze evenmin van toepassing zijn op : de verkoop op afbetaling die in
de lid-Staten beheerst wordt door bijzondere voorschriften tot bescherming van de verbruikers, de huurkoopovereenkomsten en de leasingovereenkomsten (43).
EXTERNE WERKING VAN HET GEWOON BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

18. Krachtens een overeenkomst met een gewoon beding van eigendomsvoorbehoud, mag de verkoper- aldus de ontworpen richtlijn- de
zaak, die zich in het bezit van de koper bevindt, terugvorderen:
- wanneer de overeengekomen voorwaarden betreffende de betaling
van de koopprijs of andere voorwaarden die de tegenprestatie vormen
voor de levering van de teruggevorderde zaak, niet werden nageleefd;
- wanneer de zaak bovendien nog identificeerbaar is en in specie kan
worden teruggeleverd (44).
Het recht van de verkoper om de zaak terug te vorderen geldt eveneens
wanneer tegenover de koper, alvorens de eigendom van de verkochte zaak
op hem is overgegaan, een executieprocedure werd ingeleid, m.n. een
procedure inzake faillissement of gerechtelijk akkoord of een analoge
procedure.
Aldus wordt duidelijk de exteme werking van het eigendomsvoorbehoud
geaffirmeerd, d.i. zijn tegenwerpelijkheid aan derden in geval van samenloop onder de schuldeisers van de koper.
Bedoeld voorschrift is evenwel niet ondubbelzinnig. Wordt bedoeld dat
het eigendomsvoorbehoud slechts dan in alle lid-Staten kan worden
tegengeworpen wanneer het krachtens de lex contractus exteme werking
heeft? Of moet men begrijpen dat het beding van eigendomsvoorbehoud
steeds aan derden kan worden tegengeworpen, d.i. ook wanneer de wet
die de samenloop onder de schuldeisers beheerst, resp. de lex rei sitae,
deze exteme werking niet toelaten? De eerste hypothese beperkt het
(42) De vraag rijst of deze uitzondering ook zou gelden voor b.v. auto's waarvan de eigenaar bij de
Dienst voor het Wegverkeer moet worden ingeschreven.
'
(43) Betreffende het eigendomsvoorbehoud bij leasing naar Belgisch recht, raadpleeg o.m.: Antwerpen, 30 juni 1980, R. W., 1980-81, 2071, annotatie NEELS, L.; VANDENBERGHE, H., ,Eigendomsvoorbehoud bij leasing", R.W., 1980-81, 2761 e.v.; MERCHIERS, Y., ,Enkele nieuwe handelsovereenkomsten", T.P.R., 1979, 724-725; CoPPENS, P., ,Examen de jurisprudence (19691974) - Les faillites et les concordats", R.C.J.B., 1974, 369 e.v., inz. nr. 59.
(44) Dit zal, aldus het antwerp, met name het geval zijn wanneer de zaakhaar identiteit heeft bewaard
en dat zij niet verenigd of vermengd werd met andere zaken, zodat zij van een andere zaak zonder
beschadiging kan worden gescheiden, terwijl zij zich steeds in dezelfde staat bevindt alsop het tijdstip
van de levering.
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voorschrift tot een internationaalprivaatrechtelijke regeling, terwijl de
tweede hypothese een materieelrechtelijke rechtseenmaking inhoudt.
Uit de toelichting bij het ontwerp van richtlijn blijkt dat de eerste hypothese (internationaalprivaatrechtelijke regeling) moet worden weerhouden. Enerzijds wordt in de toelichting verklaard dat men zich in
hoofdzaak heeft moeten beperken tot een conflictenregeling vermits een
materieelrechtelijke eenmaking talrijke moeilijkheden meebrengt, m.n.
omdat het probleem van het eigendomsvoorbehoud nau w samenhangt met
andere nationale rechtsregelen, m.n. inzake het overeenkomstenrecht, het
zakenrecht, het faillissementsrecht, en de publiciteit van bepaalde rechten(45).
Anderzijds wordt als doelstelling van de ontworpen richtlijn opgegeven,
dat de eigendomsvoorbehoudsregelingen die overeenkomstig de ontworpen richtlijn en de voorschriften van de toepasselijke nationale wetgeving
werden vastgesteld, eveneens aan de schuldeisers van de koper kunnen
worden tegengeworpen ,in hetland van bestemming wanneer de betrokken zaken geexporteerd werden" (46).
In de praktijk betekent het weerhouden van de eerste hypothese het
volgende. In een door het Duitse recht beheerste, en met de voorschriften
van de richtlijn overeenstemmende, verkoopovereenkomst wordt bedongen dat de in Duitsland gevestigde verkoper zich, tot volledige afbetaling,
de eigendom voorbehoudt van de aan een in Belgie gevestigde koper
verkochte zaak, welke naar Belgie wordt geexporteerd. Wanneer de
Belgische koper b. v. in staat van faillissement wordt verklaard v66r hij de
zaak volledig heeft afbetaald, mag de Duitse verkoper zijn eigendomsvoorbehoud aan de overige schuldeisers van de gefailleerde tegenwerpen en de zaak terugvorderen - hoewel zulks overeenkomstig het
Belgische recht momenteel niet toegelaten is - op voorwaarde dat de
zaak nog identificeerbaar is en in specie aan de verkoper kan worden
teruggeleverd.
Hoewel de ontworpen richtlijn in principe beperkt is tot het gewoon
beding van eigendomsvoorbehoud, zou ze ook toepassing kunnen vinden
in een geval van '' verlengd'' eigendomsvoorbehoud: volgens het ontwerp
kunnen de verkoper en de koper immers overeenkomen dat de koper de
gekochte zaak mag wederverkopen en dat, in dergelijk geval, de schuldvordering van de koper op de derde-verkrijger(47) aan de verkoper is
(45) Doc. E.G.-Commissie, ill/D/278/80-Fr., 3-4.
(46) O.c., 2.
(4 7) De ontworpen richtlijn schrijft voor dat de lex contractus toepasselijk op de overeenkomst tussen
de koper en de derde- verkrijger, de voorwaarden bepaalt waaronder dient te worden beschouwd dat de
derde zijn betalingsverplichtingen heeft vervuld.
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overgedragen met ingang van het sluiten van de overeenkomst tussen de
koper en de derde-verkrijger. Deze overdracht van schuldvordering zou
geldig zijn zonder enige betekening aan de derde-verkrijger(48).
UITOEFENING VAN HET TERUGVORDERINGSRECHT VAN DE VERKOPER

19. De ontworpen richtlijn bevat twee voorschriften die de uitoefening
van het terugvorderingsrecht van de verkoper bei:nvloeden, m.n. wat
betreft de compensatie van de vorderingen van de verkoper en de koper, en
de rechten van de derde-verkrijger te goeder trouw bij wederverkoop.
- Wanneer de verkoper zijn terugvorderingsrecht laat gelden, dan mag
hij daardoor - volgens een eerste variante - niet in een gunstiger
toestand komen dan indien de koopprijs overeenkomstig het contract
volledig was betaald geweest. Dit kan m.n. inhouden dat de door de
koper reeds verrichte afbetalingen aan hem worden terugbetaald, of
dat de koper aan de verkoper een vergoeding betaalt voor het gebruik
van de zaak of voor haar ontwaarding (49). De modaliteiten van deze
regeling zouden door de nationale wet worden geregeld. Een tweede
variante beperkt zich ertoe voor te schrijven dat de lex contractus de
wederzijdse_recht~_n ya.n_<!e_I>_~jen, alsmede hun waardering en compensatie bepaalt, wanneer de verkoperjegens-de koper ae terugvor<:lering van de met eigendomsvoorbehoud verkochte zaak laat gelden.
- Wanneer de koper de zaak reeds aan een derde heeft wederverkocht of
haar aan een derde heeft overgedragen anders dan krachtens een
koopovereenkomst, dan mag de verkoper, die eigendomsvoorbehoud
bedongen heeft, de zaak vanwege bedoelde derde terugvorderen,
behoudens wanneer deze derde te goeder trouw was bij het sluiten van
de overeenkomst met de koper. De goede trouw van de derde wordt
vermoed, indien hij niet wist dat de koper geen eigenaar was van de
zaak of indien hij, na blijk te hebben gegeven van een redelijke
zorgvuldigheid overeenkomstig de handelsgebruiken, in de onmogelijkheid verkeerde om zulks te weten. Behoudens tegenbewijs moet de
goede trouw van de derde alleszins worden vermoed wanneer de koper
hem de zaak afgeleverd heeft in het kader van zijn gewone beroepsactiviteit betreffende zaken van dezelfde aard.

(48) De overdracht is geldig, maar is ze ook tegenwerpelijk aan de "derde-verkrijger?
(49) Doc. E.G.-Commissie, III/D/278/80-Fr., 5.
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20. De verkoper mag de rechten, die voor hem ontstaan uit een overeenkomst met beding van eigendomsvoorbehoud, aan een derde overdragen;
zo de kope:r hierover niet werd ingelicht, is bedoelde overdracht niet om
deze reden nietig (50). Dergelijke overdracht zou kunnen strekken tot
zekerheid van een aan de verkoper verleend krediet. In dit geval zou het
antwerp evenwel ook dienen te voorzien in de inpandgeving van de
rechten die voor de verkoper ontstaan uit het eigendomsvoorbehoud.
Tenslotte voorziet de ontworpen richtlijn in twee varianten wat betreft de
aansprakelijkheid van de koper. V olgens de eerste variante is de koper
aansprakelijk voor de schade die aan de zaak is berokkend terwijl zij zich
in zijn bezit bevindt(51). Het antwerp laatnog de vraag open of deze
schade het gevolg moet zijn van een fout van de koper. De tweede variante
geeft de voorkeur aan een conflictenregeling : bij ontstentenis van een
overeenkomst dienaangaande tussen de verkoper en de koper, wordt de
aansprakelijkheid van de koper voor de schade berokkend aan de zaak die
hem onder beding van eigendomsvoorbehoud werd geleverd, beheerst,
hetzij door de lex contractus die de overeenkomst met beding van eigendomsvoorbehoud beheerst, hetzij door de wet van het land waar de koper
zijn verblijfplaats had, of gevestigd was, op het tijdstip van het sluiten van
de overeenkomst.

TIL RECHTSONTWIKKELING IN BELGIE INGEVOLGE DE EUROPESE
ONTWERPEN
RECHTSVERGELIJKEND OVERZICHT(52)

21. Momenteel zijn Belgie en Luxemburg de enige lid-Staten van de E.G.
die in geval van samenloop onder de schuldeisers de externe werking van
het beding van eigendomsvoorbehoud niet toestaan (53). Frankrijk voerde
de externe werking in bij de wet nr. 335 van 12 mei 1980 ,relative aux

(50) Opnieuw rijst de vraag of een betekening van de overdracht vereist is voor haar tegenwerpelijkheid aan de koper.
(51) Volgens het gemeen recht ligt het risico bij de eigenaar, dus, in geval van verkoop met
eigendomsvoorbehoud, bij de verkoper. Zie even wei hoven, nr. 6.
(52) Raadpleeg: CALLENS, P., ,De bescherming van de verkoper van roerende goederen door het
eigendomsvoorbehoud. Een rechtsvergelijkend overzicht", Jura F ale., 1979-80, 99 e. v., inz. 101
e.v.
(53) Bij het schrijven van deze studie waren geen gegevens beschikbaar over de toestand in Griekenland.
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effets des clauses de reserve de propriete dans les contrats de vente'' (54).
Deze wet betreft de tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud in geval van reglement judiciaire of liquidation des
biens, m. a. w. procedures die analoog zijn aan het faillissement. De
goedkeuring van deze wet werd voorafgegaan door een belangwekkend
verslag van de ,Commission des Lois" van de Franse Senaat(55), maar
de wet zelf werd niet onverdeeld gunstig onthaald, o.m. door deskundigen
inzake het faillissementsrecht(56). Ook b.v. in Duitsland(57) en in Italie(58) is de exteme werking van het eigendomsvoorbehoud bij de wet
geregeld. In Nederland is er een wettelijke regeling betreffende huurkoop,
maar wordt eigendomsvoorbehoud ook in andere gevallen tegenwerpelijk
geacht(59). In Groot-Brittannie en in Ierland aanvaardt de rechtspraak de
exteme werking van het eigendomsvoorbehoud wanneer de zaak onder
zodanige voorwaarden werd aangekocht dat de koper door derden niet als
eigenaar (desgevallend wel als ,agent" van de eigenaar) kan worden
beschouwd (60).
(54) 1.0., 13 mei 1980; J.C.P., 1980, Ill, 49868. Over de nieuwe wet, raadpleeg: DE PoNTAVICE,
E., ,Interetetlimites de laclause de reserve de propriete" ,Banque (Fr.), 1980, 1097 e.v., 1221 e.v.,
1373 e.v.; 1981, 35 e.v., 477 e.v.; HOUIN, R., ,L'introduction de la clause de reserve de propriete
dans le droit franc;:ais del a faillite", l.C.P., 1980, Doctr., nr. 2978; DERRIDA, F., ,La clause de
reserve de propriete et le droit des procedures collectives", Dall., C., 1980, 293 e.v.; Ol!L, D., ;,La
clause de reserve de propriete et son opposabilite ala masse en droit franc;:ais", Droit et pratique du
commerce international, 1980,587 e.v.; CHAPUT, Y., ,Lesclauses dereservedepropriete" ,J.C.P.,
1981, nr. 3017; MAYER, P., o.c., nr. 3019. Over eigendomsvoorbehoud in Franrkijk, raadpleeg
eveneens: TALLON, D., ,Reflexions comparatives sur la reserve de propriete et les differents modes
de credit mobilier", in: Recht und Wirtschaft in Geschichte und Gegenwart - Festschrift for J.
Biirmann, Miinchen, 1975, 921 e.v.; MoussERON, J.M., ,La clause de reserve de propriete",
Cahiers du droit del' entreprise, 1980, nr. 4, 1 e.v.; DE MARTEL-TRIBES, A., ,Les clauses de reserve
depropriete: deux enseignements tiresd'unechec" ,J.C.P., 1977, I, 2875; GHESTIN, J., ,Reflexions
d'un civiliste sur la clause de reserve de propriete", Dall., Chron., 1981, 1 e.v.
(55) Senat (Fr.)- Premiere session ordinaire de 1979-1980- Annexe au proces-verbal de la seance du
10 octobre 1979- Doc. n" 14- Rapport fait au nom de la Commission des Lois ... par M. Marcel
Rudloff.
(56) HomN, R., o.c., nr. 20, heeft het over een ,protection excessive qui sera conferee aux
fournisseurs, au detriment de tousles autres creanciers et au detriment de tousles efforts que l'on fait
pour sauver les entreprises en difficultes ... Sur le plan technique, il s'agit d'un projet trop simple,
sinon simplet, qui n'a pas aperc;:u les difficultes qu'il ne manquera pas de soulever".
(57) Zie boven, voetnoot (23). Adde: CALLENS, P., o.c., 107-109. Raadpleeg inz. BGB § 455.
Luidens § 43 KO (Konkursordnung) is het eigendomsvoorbehoud in geval van faillissement tegenwerpelijk aan de schuldeisers van de gefailleerde; BOHLE-STAMSCHRADER, A., Konkursordnung,
llde uitg., Miinchen, 1974, 199-201.
(58) FERRI, G., ,L'opposabilite de la reserve de propriete en droit italien des faillites", in: Idees
nouvelles dans le droit de lafaillite, oc., 273 e.v.; CALLENS, P.,o.c., 109-111 ;FERRI, G.,Manualedi
diritto commerciale, 4de uitg., Turijn, 1976, 726-728.
(59) CALLENS, P., o.c., 105-107; BLOM, A., ,La position du droit neerlandais en matiere de clause
de reserve de propriete en cas de faillite de l'acheteur'', in :Idees nouvelles sur le droit de lafaillite,
oc., 277 e.v.; MoRETUS-PLANTIN, R., o.c., 319 e.v. Over de externe werking, raadpleeg: ScHOORDIJK, H., , ,De zakelijke werking van de eigendomsvoorbehoudclausule en de ontbinding ex art. 1302
B.W. bij koopcontracten van roerende lichamelijke zaken", W.P.N.R., 4782-4783.
(60) Raadpleeg o.m.: Aluminium Industrie Vaassen B.V. t. Romalpa Aluminium Ltd., Court of
Appeals, 1976,AllEnglandLaw Reports, (1976), 2 AllE.R., 552 e.v. ;Re Bond Worth Ltd., (1979),
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VOORSTELLEN TOT REGELING VAN HET EIGENDOMSVOORBEHOUD IN BELGIE

22. In eigen land gaan in nijverheidskringen stemmen op, om het beding
van eigendomsvoorbehoud wettelijk te regelen en aan derden tegenwerpelijk te maken(61). De Europese ontwerpen zijn aan deze evolutie niet
vreemd. De Belgische ondernemingen kunnen zich inderdaad in een
ongunstige positie achten indien het beding van eigendomsvoorbehoud,
dat aan derden tegenwerpelijk is, in Belgie niet ingericht wordt, terwijl
onze rechtbanken wellicht verplicht zullen zijn de gevolgen te erkennen
van naar buitenlands recht vastgestelde bedingen van eigendomsvoorbehoud die overeenkomstig de Europese ontwerpen aan derden wel tegenwerpelijk zullen zijn. Soms wordt eveneens voorgehouden dat het gebrek
aan samenhang en de ontoereikendheid van de bestaande voorrechten en
zekerheden van de verkoper (m.n. het voorrecht van de verkoper van
niet-betaalde roerende zaken(62), de exceptie van niet-uitvoering, het
revindicatierecht en de vordering tot ontbinding van de koopovereenkomst) (63), voor een stevige bijkomende waarborg pleiten. Daartegenover kan men evenwel, met H. De Page, de vraag stellen of het gerechtvaardigd is de verkoper van roerende lichamelijke zaken zodanig te
bevoorrechten dat hij, als eigenaar optredend, de voorrang zal krijgen op
aile overige schuldeisers van de koper(64).
Ook economische argumenten worden ingeroepen. Het ontkennen van de
externe werking van het beding van eigendomsvoorbehoud zou ongunstig
zijn voor de onderneming die in moeilijkheden verkeert (zodra haar
moeilijkheden bekend worden, weigeren de leveranciers nog te leveren uit
vrees nooit betaald te zullen worden), als voor de leveranciers (m.n.
wanneer de verkochte maar nog niet volledig afbetaalde zaak duur is, kan
het faillissement van de koper ook de leverancier in moeilijkheden brengen of zelfs tot zijn faillissement leiden) (65).
Hoe ook, onlangs werden wetsvoorstellen ingediend, die ertoe strekken
wijzigingen te brengen aan de Faillissementswet (Faill. W.) zodat het
3 AIIE.R., 919e.v. ;Borden t.ScottishTimber (1979), 3 AIIE.R., 961 e.v. ;High Court(Ierland),Re
Interview Ltd (7 maart 1975), Irish Reports, 1975, 382. Raadpleeg verder: GOODE, R., ,Caveat
creditor: Right to trace in commercial transactions", Law. Q. Rev., 1976, 547 e.v.; TEITENBORN,
A.M., ,Reservation of title: insolvency and priority problems", J. Bus. L., 1981, 173 e.v.;
ROGMANS, B. G .P., , ,The Romalpa case - Eigendomsvoorbehoud bij de levering van goederen'', in:
Jurist in Bedrijf, Deventer, 1980, 153 e. v.; DYER, M., ,Retention of title clauses", The Company
Lawyer, 1980, 34 e.v.
(61) Mededelingen van het V.B.O., 1981, 1453 e.v.
(62) A.P.R., Tw. Voorrechten, nr. 130 e.v. (door DERYKE, R.).
(63) Raadpleeg inz.: HEENEN, J., ,Les garanties du vendeur de meubles etleurs avatars" ,R.C.J.B.,
1973, 9 e.v.
{64) DE PAGE, H., Traite, IV, nr. 277; vgl. nr. 210.
(65) Vgl.: Mededelingen van het V.B.O., o.c., 1454.
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beding van eigendomsvoorbehoud onder bepaalde voorwaarden aan de
overige schuldeisers tegenwerpelijk zou zijn.
Verschillende technieken worden daartoe aangewend.
- In artikel567 Faill. W., zou tussen het eerste en het tweede lid, een als
volgt luidend nieuw lid worden ingevoegd: , ,Met in consignatie gegeven koopwaar zijn gelijkgesteld de koopwaren die verkocht werden
onder een bediilg van voorbehoud van eigendom ten voordele van de
verkoper'' (66). Artikel 567, eerste lid, Faill. W. bepaalt immers dat
geconsigneerde goederen door de verkoper kunnen teruggevorderd
worden van de curator(67), zodat eenzelfde regeling zou gelden voor
zaken die onder eigendomsvoorbehoud werden verkocht.
In de faillissementswet zou een als volgt luidend artikel 568 his
worden ingevoegd: , ,Kunnen ook worden opgevorderd, en zolang zij
in natura bestaan, de koopwaren verkocht met een bepaling die de
eigendomsoverdracht afhankelijk maakt van de integrale betaling van
de prijs, en voor zover deze bepaling schriftelijk werd overeengekomen, uiterlijk op het ogenblik van de materiele overhandiging van het
goed aan de koper. Dergelijke vordering kan slechts uitgeoefend
worden binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de
datum van hetvonnis dat-dg faling vaststelt'-'-(68). ______ _
Artikel570 Faill. W., zou worden aangevuld met een als volgt luidend
tweede lid: ,Evenzo kunnen de bedingen van voorbehoud van eigendom van de geleverde of verzonden koopwaren, waarvan de prijs niet
betaald is, aan de failliete boedel worden tegengeworpen" (69).
Rechtstechnisch is wellicht het tweede voorstel het beste van de drie, maar
het gaat aan sommige belangrijke problemen voorbij (70). Artikel20, 5°
Hyp. W. verleent aan derden een bescherming tegen elke aanspraak die
onder gunstiger voorwaarden geschiedt, dan diegene bepaald bij dat
artikel(71). Nu het hof van cassatie de exteme werking van het eigendomsvoorbehoud ontoelaatbaar acht wegens het karakter van openbare

(66) _Wetsvoorstel Lenaerts e.a. ter vrijwaring van de rechten van de verkop~r in geval van faillissement van de koper, Doc. Kamer, 1980-81, nr. 749/1 van 4 februari 1981.
(67) Raadpleeg a.m.: CLOQUET, A., ,Les concordats et la faillite", in: Les Novelles - Droit
Commercial, IV, 2de uitg., Brussel, 1975, nr. 1642.
(68) Wetsvoorstel DeClercq en Mundeleer strekkende tot bescherming van de verkoper van onbetaalde roerende goederen in geval van faillissement, Doc. Kamer, 1980-81, nr. 720/1 van 14 jqnuari
1981. Dit wetsvoorstel is duidelijk ge!nspireerd door de Franse wet van 12 mei 1980 (hoven, nr. 21).
(69) Wetsvoorstel Hendrick tot vrijwaring van de rechten van de niet-betaa1de verkoper bij faillissement van de koper, Doc. Kamer, 1980-81, nr. 730/1 van 15 januari 1981.
(70) Vgl.: BRUYLAND, H., ,,Beding van eigendomsvoorbehoud inzake afbetalingsovereenkomsten
eerlang tegenwerpelijk aan derden ?", R.W .. 1980-81, 2829 e.v.
(71) Raadpleeg DE PAGE, H., Traite, IV, nr. 209 e.v.; Vll, nr. 207 e.v.
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orde van artikel 20, so Hyp. W. (72), zal een wettelijke regeling van de
tegenwerpelijkheid van het beding van eigendomsvoorbehoud aan de
overige schuldeisers van de koper, niet slechts een wijziging van de
faillissementswet vereisen, maar ook van artikel 20, so Hyp. W. (73).
Bovendien zou een wettelijke regeling va,n het eigendomsvoorbehoud en
van zijn externe werking eveneens betrekking moeten hebben op o.m. de
volgende punten.
- De draagwijdte van het eigendomsvoorbehoud zou dienen gepreciseerd te worden. In een eerste faze lijkt het alleszins verkieslijk de
exteme werking te beperken tot het , ,gewoon'' beding van eigendomsvoorbehoud. Zaken die reeds werden wederverkocht ofverwerkt
zouden dus niet in aanmerking kunnen komen. Dit veronderstelt dat de
met eigendomsvoorbehoud belaste zaakin natura identificeerbaar is in
het vermogen van de gefailleerde koper.
- Het beding van eigendomsvoorbehoud zou schriftelijk moeten overeengekomen worden, en het zou best een vaste datum (v66r de levering) bezitten, volgens de regelen van het handelsrecht of van het
burgerlijk recht, naar de gevallen.
- De wet zou zich dienen uit te spreken over de aan de verkochte zaak
verbonden risico's. Bij ontstentenis van een andersluidende wettelijke
of contractuele regeling ligt het risico van de zaak bij de eigenaar, d.i.
-in geval van verkoop met beding van eigendomsvoorbehoud- bij
de verkoper.
- De wet zou eveneens, m.n. ter bevordering van de kredietverlening
aan de verkoper(74) dienen te bepalen onder welke voorwaarden het
beding van eigendomsvoorbehoud aan een derde kan worden overgedragen ofinpand gegeven.
- De wet zou zich dienen uit te spreken over de vraag of (en zo ja, op
welke wijze) een publiciteit van het eigendomsvoorbehoud moet worden ingericht. In Z witserland b. v. alsmede, in bepaalde gevallen, in
ItalH~, moet het beding van eigendomsvoorbehoud in een bijzonder
register worden ingeschreven om exteme werking te verwerven (7S).
(72) Boven, nr. 7.
(73) BRUYLAND, H., o.c., 2831. De wetsvoorstellen Lenaerts en Hendrick (hoven) voorzien in een
opheffing van art. 546 Faill. W., zodat de leveranciers van geleverde en nog niet betaa!de koopwaren
in geval van faillissement voordeel kunnen halen uit art. 20, 5", Hyp. W.
(74) GHESTIN, J., o.c., nr. 32 e.V.
(75) Art. 715, Zwitsers B.W. Raadpleeg: RuTIIMANN, 0., ,L'experience suisse des reserves de
propriete", in: Idees nouvelles dans le droit de lafaillite, o.c., 312-321. Voor ltalie, zie: CALLENS,
P., o.c ., 110. Er is voorgesteld geweest dat het zou volstaan dat jaarlijks, in de bijlage bij de
jaarrekening, een geglobaliseerde aanwijzing zou worden gegeven, b.v. een procentueie aanwijzing
van de met een beding van eigendorilsvoorbehoud bezwaarde voorraad. Is dergelijke publiciteit
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Er kan ook worden overwogen dat, bij faillissement van de koper, aan
de verkoper de keuze wordt gelaten tussen, hetzij het inroepen van het
beding van eigendomsvoorbehoud en de teruggave van de reeds door
de koper verrichte betalingen, hetzij t.o.v. de massa als gewone
schuldeiser op te treden voor de nog verschuldigde betalingen, hetgeen
inhoudt dat de verkoper afziet van het beding van eigendomsvoorbehoud. In dezelfde zin, lijkt het nuttig een regeling in te voeren betreffende de compensatie van de wederzijdse vorderingen van de verkoper
en van de koper.
De wet zou eveneens voorschriften moeten bevatten betreffende het
terugvorderingsrecht van de verkoper tegenover de derde die de met
eigendomsvoorbehoud belaste zaak vanwege de koper heeft aangekocht (wederverkoop), waarbij een onderscheid zou dienen te worden
gemaakt tussen de gevallen van goede en van kwade trouw in hoofde
van de derde-verkrijger. In principe is de derde-verkrijger beschermd
door artikel 2279 B. W. Luidens artikel 2268 B. W., wordt goede
trouw steeds vermoed: hij die zich op kwade trouw beroept, moet die
bewijzen. De verkoper zal derhalve het bewijs moeten aanvoeren dat
de derde-verkrijger te kwader trouw was, b.v. omdat hij kennis had
van het beding van eigendomsvoorbehoud(76).
Tenslotte zou de wet een termijn dienen te bepalen binnen dewelke de
verkoper, in geval van faillissement, zijn terugvorderingsrecht moet
uitoefenen. Deze termijn zou vrij kort moeten zijn opdat de curator
spoedig kennis zou kunnen hebben van de bestanddelen van het actief
van de boedel (77).

EvALUATIE.

BEHOEFTE AAN PUBLICITEIT

23. Men heeft bedingen van eigendomsvoorbehoud vergeleken met onderzeeboten: zij duiken op wanneer men er zich niet aan verwacht en
brengen een bijkomend element van onzekerheid in het handelsver-

evenwe! toereikend? Een vermelding in de bijlage bij de jaarrekening is al!eszins achterhaald, en biedt
m.n. aan de kredietverlener geen actuele informatie betreffende de samenstelling van de; totzekerheid
van een krediet, in pand gegeven handelszaak. Art. 3 van de Franse wet van 12 mei 1980 voorziet in
een afzonderlijke inschrijving in de jaarrekening van de koper en van de verkoper. Deze verplichting
werd opge1egd opdat derden niet meer de schijnsolvabiliteit van de koper zouden inroepen (CHAPUT,
Y., o. c., nr. 25). Doch ook in dit geval gaat het meestal om achterhaalde informatie; OHL, D., , ,La
clause de reserve de propriete mobiliere et son opposabilite ala masse en droit fran9ais'', o.c., 591.
(76) GHESTIN, J., o.c., nr. 25; DE PoNTAVICE, E., ,Interet et limites de la clause de reserve de
propriete", Banque (Fr.), 1981, 712-714; CHAPUT, Y., o.c., nr. 38.
(77) In Frankrijk is een termijn van vier maanden bepaald.
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keer(78). Afgezien van de voor- en nadelen(79) van een stelsel van
exteme werking van het eigendomsvoorbehoud, lijkt het alleszins wenselijk dit nieuwe onzekerheidselement te beperken. Dit kan worden verwezenlijkt door de inrichting van publiciteit, zoals in Zwitserland en Italie (80), en zoals ook reeds in het vooruitzicht is gesteld door artikel30 van
de wet van 9 juli 1957 betreffende de afbetalingsovereenkomsten(81).
Slechts door een afdoende publiciteit kan ieder belanghebbende steeds
kennis krijgen van het vermogensrechtelijk statuut van een zaak, wat het
eigendomsvoorbehoud betreft: de schuldeisers kunnen niet om de tuin
worden geleid wanneer zij het middel hebben om te vememen wat tot hun
gemeenschappelijk onderpand behoort. Bovendien is, in een stelsel van
publiciteit, de verkoper beter beschermd tegen de derde-verkrijger: overeenkomstig het gemene recht moet hij de eventuele kwade trouw van de
· derde-verkrijger bewijzen; zo daarentegen publiciteit wordt ingericht,
worden de derden vermoed kennis te hebben van het eigendomsvoorbehoud(82). Een dergelijke publiciteitsregeling brengt niet slechts zekerheid in het handelsverkeer, zij verwezenlijkt tevens een beter evenwicht
van de belangen van de betrokken partijen.

(78) Aldus b.v.: SCHULTSZ, J.C., Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het
Westeuropees internationaal privaatrecht, 's Gravenhage, 1955, 159.
(79) De voor- en nade1en van de externe werking van bet eigendomsvoorbehoud worden o.m.
opgesomdbij DE PONTAVICE, E.,o.c., Banque (Fr.), 1981, 876e.v. Een vandenadelenkanzijndatde
kredietverlener omzichtiger wordt wanneer, tot zekerheid van een krediet aan de koper, de hande1szaak in pand gegeven is. Dergelijke inpandgeving mag de aanwezige voorraad tot een bedrag van
50 %van zijn waarde omvatten. Wanneer evenwe1 een (desgeva11end aanzienlijk) gedeelte van deze
voorraad bezwaard is met een aan derden tegenwerpe1ijk eigendomsvoorbehoud, zal de kredietverlener nog weinig waarde kunnen hechten aan de zekerheid die de inpandgeving van de handelszaak
tach moet bieden. In talrijke gevallen (grootwarenhuizen, groothandel) vormen de voorraden een
belangrijk bestanddeel van de handelszaak en in de praktijk gebeurt bet vaak dat kredieten kunnen
terugbetaald worden dank zij de opbrengst van deze voorraden.
(80) Supra, nr. 22, voetnoot 75.
(81) Supra, voetnoot 3.
(82) Vgl.: CALLENS, P., o.c., 112.
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